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СЕКЦІЯ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

УДК 37.091.32:811.112.2:004(51–«19»)(477)

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ  
НА УРОКАХ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ  

В УКРАЇНІ

Бейліс Н.В., аспірант
кафедри педагогіки та управління освітою

Донецький національний університет імені Василя Стуса

У статті робиться акцент на динаміці впровадження в другій половині ХХ століття в загальноос-
вітні школи технічних засобів навчання. Дається характеристика різним технічним засобам навчання 
та висвітлюються особливості їх використання як засобу навчання на уроках німецької мови в школах 
України в другій половині ХХ століття.

Особлива увага приділяється використанню технічних засобів навчання в радянські часи і в часи 
незалежності України як необхідній умові для розроблення нових дидактичних і концептуальних засад 
реформування системи освіти, і яка також являє собою актуальний і цікавий матеріал для вивчення 
німецької мови, оскільки він якісно перевищує класичну освіту. Крім того, є провідним аспектом нау-
кового дискурсу, який сьогодні в контексті використання технічних засобів навчання та інноваційних 
технологій в освіті у вимірах входження України в загальноєвропейський освітній простір має над-
звичайно велике значення. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднати в межах класичної освіти: 
навчання, працевлаштування, планування кар’єри.

Ключові слова: технічні засоби навчання, звукові матеріали, візуальні матеріали, аудіовізуальні 
матеріали, апаратура, діафільм, кінофільм.

В статье делается акцент на том, что одним из важнейших векторов развития образования в со-
ветские времена было внедрение в образование технических средств обучения. Также учитываются 
назначение и применение технической аппаратуры как средства обучения на уроках немецкого языка 
в школах Украины во второй половине ХХ века.

Особое внимание уделяется использованию технических средств обучения как необходимому усло-
вию для разработки новых дидактических и концептуальных основ реформирования системы образо-
вания, и которое также представляет собой актуальный и интересный материал для изучения немецко-
го языка, так как он качественно превышают классическое образование.

Ключевые слова: технические средства обучения, звуковые материалы, визуальные материалы, 
аудиовизуальные материалы, аппаратура, диафильм, кинофильм.

Beilis N.V. FEATURES USE OF TECHNOLOGY STUDIES AT GERMAN LESSONS IN THE SECOND 
HALF OF XX CENTURY IN UKRAINE

The article focuses on the dynamics of implementation in the second half of the twentieth century in sec-
ondary school technical training. It describes the various technical training and specific features of their use 
as a means of learning the lessons of German language schools in Ukraine in the second half of the twentieth 
century.

Special attention is given to the use of teaching aids in Soviet times and in the years of independence 
Ukraine as a necessary condition for the development of new teaching and conceptual foundations of edu-
cation reform, and is a relevant and interesting material for learning German, as it is more efficient than a 
classical education. In addition, the leading aspect of scientific discourse nowadays in the context of technical 
training and innovative technologies in education in determining entry of Ukraine into European educational 
space is extremely important. It integrates processes that cannot unite within classical education, training, 
employment, career planning.

In the context of historical and current trends in the educational use of teaching aids is a prerequisite for the 
formation of the minds of pupils and school leavers’ positive attitude to the prospects of the German language.

Question wide and good educational use of teaching aids include being one of those that determine the ef-
fectiveness of secondary school reform on personal and diagnostic basis. First of learning using teaching aids 
in the classroom facilitates the orientation of German pupils in an environment close to the German-speaking, 
helps pupils adapt to the culture of German-speaking countries, their overall development.

All these technical training are ancillary. Technical training tools are not universal in the context of achiev-
ing the teacher teaching, educational and developmental goals of the lesson. They perform their specific sup-
port functions only within the creative project of the lesson.

Key words: technical training, sounds, visuals, audio-visual materials, hardware, Filmstrip movie.
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Постановка проблеми. Освіта – одна 
з найважливіших сфер людської діяльності 
та визначальний фактор розвитку людства. 
У багатьох країнах світу давно розуміють, 
що майбутнє за тією цивілізацією, яка мак-
симально забезпечить розвиток інтелек-
туального та творчого потенціалу своїх 
громадян. Реалізація стратегічних напря-
мів розвитку педагогічної освіти в Україні 
пов’язана з використанням кращого зару-
біжного та вітчизняного досвіду формуван-
ня особистості учня засобами різних дис-
циплін, зокрема німецької мови. Ідеться 
передусім про досвід використання в на-
вчальному процесі технічних засобів нав-
чання на уроках німецької мови в школах 
України в другій половині ХХ століття.

Недостатня можливість використання 
в навчальному процесі технічних засобів 
навчання загалом, застаріла норматив-
но-правова база та політична заангажова-
ність освітнього мислення в Радянській Укра-
їні призвели до того, що рівень якості знань 
з німецької мови учнями загальноосвітніх 
шкіл не був цілком задовільний. У сучасній 
Україні рівень використання в навчально-
му процесі технічних засобів на уроках ні-
мецької мови також вимагає підвищення.

Актуальність статті пояснюється великим 
попитом на впровадження нових прогре-
сивних методів і засобів навчання в повсяк-
денному житті. Питання широкого та якіс-
ного використання в навчальному процесі 
технічних засобів навчання належать сьо-
годні до числа тих, що визначають ефектив-
ність реформування загальноосвітньої шко-
ли на особистісній і діагностичній основі.

Передусім, навчання з використанням 
технічних засобів навчання на уроках ні-
мецької мови полегшує орієнтацію шко-
лярів у середовищі, наближеному до ні-
мецькомовного, сприяє адаптації учнів 
до культури німецькомовних країн, їхньому 
загальному розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Досягнутий за останні роки прогрес у 
справі впровадження технічних засобів у 
навчальний процес з іноземних мов у шко-
лі викликає необхідність більш глибокого та 
науково обґрунтованого вироблення мето-
дичних основ їх застосування. У цьому пи-
танні накопичено вже значний позитивний 
досвід як в Україні, так і за кордоном.

Теоретичною основою статті послу-
жили результати досліджень вітчизняних 
і зарубіжних учених. Саме цьому аспек-
ту приділили увагу науковці Агоєва Е.Я., 
Бабенко А.П., Бедросова Г.Г., Бородулі-
на М.К., Мініна Н.М., Верещагін Є.М., Ган-
дельман В.А., Гурвич П.Б., Єфремова Н.В., 
Звєрєва А.С., Зимова І.А., Іванова-Цига-

нова В.І., Калініна Е.П., Карпов К.Б., Ки-
рилова Є.Я., Калуський М.І., Лапідус Б.А., 
Лур’є А.С., Ляховицький М.В., Норк О.А., 
Рахманова І.В., Пассов Е І., Ріжія А.В., Салі-
стра І.Д., Сахарова Т.Є., Халеєва І.І. та інші.

Проте глибина та потенціал викори-
стання й впровадження сучасних технічних 
засобів у навчальний процес із німецької 
мови в школах України (у другій половині 
ХХ століття) ще не стали предметом ціліс-
ного педагогічного дослідження.

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає в тому, щоб на основі історико-педа-
гогічного аналізу схарактеризувати основні 
особливості використання в навчальному 
процесі технічних засобів навчання на уро-
ках німецької мови в школах України в дру-
гій половині ХХ століття.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Технічні засоби навчання є важли-
вим невід’ємним компонентом навчального 
процесу з іноземних мов. Ще на початку 
60–х років минулого століття методисти 
та психологи зробили висновок, що пози-
тивний вплив застосування технічних засо-
бів на процес засвоєння учнями навчаль-
ного матеріалу з іноземної мови повинен 
вважатися безперечним і доведеним фак-
том. Правда, під час розгляду питання про 
роль і можливості технічних засобів у нав-
чанні іноземних мов неодноразово до-
пускалися явно перебільшені оцінки, осо-
бливо з боку деяких зарубіжних учених, які 
називали процес упровадження технічних 
засобів революцією в навчанні іноземних 
мов. Вони порівнювали цей процес за його 
наслідками з винаходом друкарства, про-
рокували, що апаратура замінить виклада-
ча й так далі [7, с. 12].

Надалі, коли в цілому ряді робіт, зокре-
ма спеціальних дисертаціях, заснованих на 
експериментальних даних, було узагальне-
но значний досвід використання навчаль-
них аудіовізуальних матеріалів у школах, 
можна з упевненістю сказати, що тоді су-
часна електронно-акустична та проекцій-
на апаратура була необхідним і винятково 
важливим допоміжним засобом навчання 
[3, с. 38].

Усі використовувані в навчальному про-
цесі навчальні матеріали, засновані на ви-
користанні технічних засобів, підрозділя-
ються залежно від аналізаторів, на які вони 
впливають, у такий спосіб:

а) звукові, або слухові, до яких належать 
матеріали магнітного запису (фонограми) і 
рідше – грамофонні записи (грамплатівки), 
відтворювані за допомогою магнітофона 
або електропрогравача. Із звукотехнічних 
засобів у навчальному процесі застосову-
валося й радіо або його звукозапис;
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б) зорові (візуальні), до яких належать 
діафільми та серії діапозитивів, таблиці, 
схеми, фотографії, серії листівок, вирізки 
з газет, кодопозитиви, а також неозвучені 
16-мм і 8-мм кінофільми;

в) зорово-слухові (аудіовізуальні). Перш 
за все, це звукові кіно- й телефільми, а та-
кож озвучувані діафільми та діапозитивні 
серії [9].

Першою особливістю використання тех-
нічних засобів навчання є активізація ро-
зумової активності учнів. Для радянської 
методики навчання іноземним мовам ос-
новним є положення, що «навчання будь-
якій мовленнєвій діяльності абсолютно 
неможливе поза розумовою діяльністю». 
Результати численних досліджень радян-
ських психологів переконливо говорять 
про те, що висока розумова активність є 
необхідною умовою будь-якої успішної 
пізнавальної діяльності та особливо за-
пам’ятовування й що цю активність необ-
хідно в процесі навчання всіляко розвива-
ти та виховувати. Для успішного навчання 
необхідно за допомогою звукотехнічних 
засобів підтримувати активність вищої 
нервової діяльності, активізувати мислен-
ня учнів [4].

Другою особливістю використання тех-
нічних засобів навчання є орієнтація на ін-
дивідуалізацію навчальної роботи з такими 
засобами. Дуже плідною видається ця ідея, 
особливо на початковому етапі навчання ні-
мецькій мові, на основі визначення та вра-
хування індивідуальних психофізіологічних 
особливостей учнів, зокрема типу пам’яті [4].

Найбільшої концентрації уваги та мобі-
лізації активності кожного учня на уроках 
німецької мови вдається досягти під час 
роботи в спеціалізованих аудиторіях, так 
званих «лінгафонних класах». На жаль, по-
дібні аудиторії вкрай рідко як зустрічались 
раніше, так і зустрічаються тепер у серед-
ніх загальноосвітніх школах, виняток стано-
вить тільки невелика кількість шкіл із погли-
бленим вивченням німецької мови.

Третя особливість використання техніч-
них засобів навчання – сполучення візуаль-
них й аудіо матеріалів; необхідність широко 
залучати для навчання німецької мови не 
тільки звукозапис, але й візуальні, а осо-
бливо аудіовізуальні, навчальні матеріа-
ли, пов’язані з рядом методичних чинни-
ків. Як  відомо, більшу частину інформації 
людина отримує через зоровий канал, ніж 
слуховий; спираючись на зоровий образ, 
вдається точніше та найбільш економічним 
способом передати ту чи іншу інформацію, 
ситуацію мовного спілкування, створити 
аналог реального акту мовної комунікації, 
забезпечити більшу ефективність сприй-

няття, що дає можливість більш міцного за-
пам’ятовування мовного матеріалу в поєд-
нанні з відповідною мовною ситуацією [4].

Візуальні та аудіовізуальні матеріали 
пропонувались в поєднанні з проекційною 
апаратурою (фільмоскопом, діапроекто-
ром, коло- і епідіаскопом, іноді в поєднан-
ні з магнітофоном, або кінопроектором), 
знаходили основне застосування на уроках 
німецької мови. Правда, роль цих матері-
алів, особливо діафільмів, а в майбутньо-
му – відеозаписів, зростала в міру ви-
робництва та впровадження в навчальний 
процес відповідної портативної апаратури 
(фільмоскопів індивідуального користуван-
ня та відеомагнітофонів). Однак очевидно, 
що в умовах школи нераціонально вико-
ристовувати такого роду матеріали на уро-
ках німецької мови для пояснення нового 
мовного матеріалу [5, с. 86].

Найбільше застосувались на уроках ні-
мецької мови візуальні та аудіовізуальні ма-
теріали (діафільми, діапозитиви, епіфільми 
для демонстрації серій листівок, малюнків, 
різні типи кіно- і телефільмів). Вони повинні 
були допомагати учням під час активізації 
мовного матеріалу, особливо в навчанні 
підготовленої промови [5, с. 122].

У кінці ХХ століття вже є, наприклад, 
певний досвід створення програмованих 
навчальних матеріалів для самостійного 
опрацювання, заснований на застосуванні 
озвучених діафільмів.

Подібно діафільмам у навчальному про-
цесі в школах використовувались як неспе-
ціальні кінофільми (короткометражні, хро-
ніко-документальні або науково-популярні 
фільми німецькою мовою з дикторським 
текстом), так і спеціальні навчальні фільми, 
зокрема німі [3].

Важливого значення в навчанні інозем-
них мов набуває навчальне телебачення. 
Дослідники цього питання за радянських 
часів сходилися на тому, що навчальному 
телебаченню повинна належати в майбут-
ньому провідна роль серед усіх технічних 
засобів, бо воно як синтезувальний ауді-
овізуальний засіб навчання «міститиме всі 
можливості кіно, діафільму, радіо, додасть 
миттєвість, особливу довірливість, рухливі 
взаємозв’язки слова та зображення, поси-
лить контакт із глядачем...» [3].

Навчальне телебачення дає змогу й те-
пер моделювати на телеекрані реальні си-
туації спілкування та демонструвати зразки 
динамічної поведінки носіїв німецької мови, 
забезпечуючи таким способом тренування 
в аудіюванні та говорінні в умовах, най-
більш наближених до природної комуніка-
ції. На цій основі вдається також забезпе-
чити більшу мотивацію навчання [2, с. 128].
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Аналогічними можливостями володіє 
і навчальне кіно, але порівняно з ним те-
лебачення в навчальному процесі має ряд 
переваг – як психолого-педагогічного, так і 
техніко-економічного характеру [2, с. 132].

З проголошенням незалежності Украї-
ни ситуація змінилася на користь можли-
вості використання в навчальному процесі 
технічних засобів навчання загалом, але 
застаріла нормативно-правова база та 
системне недофінансування освіти не дало 
змоги забезпечити школу прогресивними 
технічними навчальними засобами та но-
вітніми технологіями.

Висновки з проведеного дослідження. 
У контексті історичних і сучасних тенден-
цій розвитку використання в навчальному 
процесі технічних засобів навчання є пе-
редумовою формування у свідомості учнів 
і випускників шкіл позитивного ставлення 
до перспектив вивчення німецької мови.

У другій половині ХХ століття спостері-
гається процес підвищення питомої ваги 
використання технічних засобів навчання 
педагогами під час вивчення іноземних 
мов. Він спирається на результати потуж-
них наукових (психологічних і педагогічних) 
досліджень.

У контексті розвитку психологічної нау-
ки вагомими особливостями використання 
технічних засобів на уроках німецької мови 
треба вважати такі:

1) технічні засоби навчання (далі – 
ТЗН) – вагомий засіб посилення розумової 
активності суб’єктів оволодіння німецькою 
мовою;

2) опертя на розвивальний ТЗН вимагає 
докорінної індивідуалізації навчальної ро-
боти учнів і максимально сприяє активіза-
ції їхнього мислення, підвищує мотивацію 
до використання фоновправ і стимулює 
моральне задоволення навчанням;

3) під час використання ТЗН у навчаль-
ному процесі саме сполучення візуального 
та аудіовізуального матеріалу повинно бути 

оптимальним, адекватним рівню актуально-
го розумового розвитку учнів і сформовано-
сті в них інтересу до іншомовної культури;

4) ефективність використання в навчаль-
ному процесі ТЗН підвищується, якщо вони 
комплексно впливають на зоровий, ауди-
тивний, кінестетичний і тактильний аналі-
затори сприйняття інформації.

Усі ці засоби мають допоміжний харак-
тер. Технічні засоби навчання не є універ-
сальними в контексті досягнення вчителем 
дидактичних, виховних і розвивальних ці-
лей уроку. Вони виконують свої особливі 
допоміжні функції тільки в межах креатив-
ного проекту уроку.
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Постановка проблеми. Глобалізаційні 
процеси, які ми спостерігаємо останнім ча-
сом, впливають на функціонування різнома-
нітних сфер суспільства. В Україні потреба 
реформування освітньої галузі назрівала 
давно, і в нинішніх умовах інформаційного 
суспільства вона лише зросла. Про актив-
ний період модернізації сфери освіти на су-
часному етапі свідчить прийняття нового ба-
зового Закону України «Про освіту» (2017). 
Глобалізаційні виклики, євроінтеграція та 
інші світові тенденції визначають вектори 
розвитку державної політики у сфері осві-
ти, а сучасне реформування галузі вимагає 
узгодження змісту освіти з міжнародними 
вимогами та цілями. Вплив таких світових 
тенденцій на функціонування системи осві-
ти є предметом багатьох досліджень. Беру-
чи до уваги масштабність проблеми та три-
валий, всеохоплюючий глобалізаційний 
процес, у Державній науково-педагогічній 
бібліотеці України імені В.О. Сухомлинсько-
го виконується науково-дослідна робота 
«Науково-інформаційний супровід освітян-
ської галузі в умовах євроінтеграційних і 
глобалізаційних процесів» (2017–2019 рр., 
наук. кер. – к. і. н. А.В. Селецький).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. В інформаційному суспільстві, у яко-
му переважають процеси глобалізації, по-
стійно змінюється джерельна парадигма, 

тому актуальним залишається аналіз нау-
кових досліджень, які присвячені цій про-
блемі. Тенденції розвитку освіти в Укра-
їні висвітлено в дослідженнях президента 
НАПН України В. Кременя [9]. Цінною для 
дослідження є публікація О. Дубасенюк, 
яка аналізує особливості розвитку освіти 
з огляду на сучасні вимоги світових та єв-
роінтеграційних процесів [8]. Проблеми 
глобалізації, модернізація освітньої сфери 
привертають увагу й інших дослідників. Се-
ред них: О. Войналович [1], В. Воронкова 
[2], М. Головань [4], Т. Десятовова [5; 6] 
та інші вчені.

Постановка завдання. Мета статті – 
проаналізувати теоретичні аспекти сучас-
ного реформування освітньої галузі України 
в умовах розвитку інформаційного суспіль-
ства та глобалізаційних викликів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Система освіти України є одним 
з об’єктів світових глобальних процесів, 
унаслідок чого виникає потреба більш ґрун-
товно охарактеризувати значення цього 
терміна з погляду різних дослідників. Зва-
жаючи також на те, що досі тривають дис-
кусії щодо самого поняття «глобалізація». 
На нашу думку, вдало тлумачення підібрано 
В. Кременем: «глобалізація – це не тільки 
зближення народів і держав, уподібнення 
економік, це також загострення конкурен-
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ції між державами в різних сферах, набут-
тя нею планетарного масштабу» [9, c. 10]. 
В енциклопедії «Історія України» зазначено, 
що «глобалізація – це сукупність новітніх 
трансформаційних, взаємопов’язаних про-
цесів у просторовій організації локальних, 
регіональних і світових економічних зв’яз-
ків і відповідних соціальних відносин» [3]. 
Найчастіше в літературі вживається визна-
чення американського дослідника Дж. Курі: 
«глобалізація являє собою неоліберальні, 
орієнтовані на ринкові відносини сили, які 
керують усім світом» [15, c. 11].

В. Воронкова під глобалізацією розу-
міє історичний соціальний процес, змістом 
якого є зростаючий взаємозв’язок і взає-
мозалежність національних економік, полі-
тичних і соціально-культурних систем, а та-
кож взаємодія суб’єктів світових системних 
відносин різних рівнів щодо регулювання 
їхньої діяльності в різних сферах на єдино-
му світовому просторі [2, с. 25]. Основними 
тенденціями сучасного процесу глобалі-
зації вона визначає такі: зростання масш-
табів обмінних процесів у світоекономіці, 
прискорення формування геоекономічного 
простору, посилення інтеграційних про-
цесів та інтернаціоналізації на всіх рівнях, 
переважання ринкових відносин [2, с. 26]. 
Окрім того, В. Воронкова виділяє цілу фі-
лософію глобалізації – філософію розвитку 
сучасного українського суспільства в умо-
вах глобалізації та інтеграції України до сві-
тової спільноти, загальноєвропейського 
економічного простору; досягнення нашою 
державою конкурентоспроможності в умо-
вах ефективного розвитку ринкової еконо-
міки та соціально-орієнтованого управління 
[2, c. 21].

О. Войналович глобалізацію тлумачить 
як «комплексне явище, яке містить низку 
процесів, що відбуваються водночас, і має 
кілька «вимірів», найбільш помітними та 
важливими серед яких є глобалізація рин-
ку, виробництва та інформації» [1, c. 184]. 
М. Головань зазначає, що глобалізація оз-
начає всеосяжний процес взаємозв’язку, 
взаємообумовленості та об’єднання зу-
силь багатьох країн у різноманітних сфе-
рах людської діяльності. Цей процес є 
принципово новим якісним станом міжна-
родних суспільних відносин і результатом 
різноманітних факторів: інформатизації су-
спільства, розвитку науки, освіти, культури, 
продуктивних сил і нових уявлень про місце 
людини в суспільстві [4, c. 205]. На думку 
Т. Десятова, глобалізація передбачає від-
повідність педагогічної освіти особливос-
тям глобального розвитку, об’єднання кра-
щих інтелектуальних ресурсів, міжнародне 
співробітництво в освітній сфері, що побу-

доване на засадах діалогу та взаємопро-
никнення культур [5, c. 51].

Отож поняття глобалізації можна уза-
гальнити як процес взаємозв’язку еконо-
мічних, політичних і соціальних систем, 
який передбачає загострення конкуренції 
між державами в різних сферах і сприяє 
розвитку міжнародного співробітництва 
й інтеграції. Зважаючи на вищезазначене, 
система освіти повинна постійно зміню-
ватися, щоб відповідати сучасним безпе-
рервним глобалізаційним процесам. Се-
ред негативних наслідків – можлива втрата 
власної національної ідентичності та освіт-
ньої традиційності, тому дуже важливим є 
об’єктивна оцінка всіх змін та їх розумне 
практичне застосування.

Серед сучасних тенденцій реформуван-
ня освіти під час процесів масової глобалі-
зації виділяють такі: неперервність освіти, її 
комп’ютеризація, перехід від школи відтво-
рення до школи мислення, від контрольних 
способів організації навчально-виховного 
процесу до ігрових форм, зміщення акцен-
ту з навчальної діяльності викладача на піз-
навальну діяльність студента, доступність 
освіти, надання автономності та самостій-
ності закладам освіти, забезпечення права 
на освіту всім охочим, розширення ринку 
освітніх послуг, зміна в системі управлін-
ня, знайдення компромісів між жорсткою 
централізацією та повною автономією 
[6, с. 34].

Варто також зазначити, що в процесі 
глобалізації необхідним є впровадження 
інноваційних форм освіти та використан-
ня інформаційно-комунікаційних техноло-
гій (далі – ІКТ). Їх застосування сприятиме 
вдосконаленню навчально-виховного про-
цесу, забезпечуватиме доступність, ефек-
тивність, конкурентоспроможність освіти 
в сучасному інформаційному суспільстві. 
Як справедливо зазначає О. Войналович, 
глобалізація освіти неможлива без ви-
вчення проблеми впровадження в освіту 
й освітній процес сучасних форм і мето-
дів навчання на основі досягнень комп’ю-
терної техніки й комунікаційних технологій  
[1, с. 186]. Упровадження ІКТ за проектом 
«Нова українська школа» має стати систем-
ним процесом, внаслідок якого в учнів 
сформуються необхідні до вимог часу тех-
нологічні компетентності [12, с. 8].

За умов модернізації освітньої галузі 
в нашій державі та з огляду на інтеграцій-
ні прагнення України неможливо не брати 
до уваги європейський досвід. Особливо 
пізнавальним є приклад успішних реформ 
освіти в Естонії та Фінляндії. Водночас іс-
нує низка національних документів, які 
регламентують напрями розвитку освіт-
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ньої політики. Серед них варто виокре-
мити «Національну стратегію розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року» 
(2013) [11], «Дорожню карту освітніх ре-
форм на 2015–2025 роки» (2015) [7], «Кон-
цепцію Нової української школи» (2016) 
[12], Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану заходів  
на 2017–2029 роки та запровадження Кон-
цепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти 
«Нова українська школа» (2017) [13] тощо.

Ключові напрями державної політики 
відповідно до «Національної стратегії роз-
витку освіти на 2012–2021 роки» нині ак-
тивно реалізуються: здійснюється рефор-
мування системи освіти на основі філософії 
людиноцентризму, оновлюється законо-
давчo-нормативна база, модернізується 
структура, зміст й організація освіти на за-
садах компетентнісного підходу, розробля-
ються та реалізуються на рівні експеримен-
тів інноваційні освітні моделі, створюються 
сприятливі умови для реалізації ефектив-
ної системи національного виховання, роз-
витку та соціалізації дітей та молоді, упро-
ваджуються засади неперервності освіти 
впродовж життя, формується екологічна 
та валеологічна культура, здійснюється 
інформатизація освіти, удосконалюється 
бібліотечне та інформаційно-ресурсне за-
безпечення освіти та науки тощо [11].

Ще одним важливим документом, що 
визначає шляхи модернізації освітньої га-
лузі, є «Дорожня карта освітніх реформ 
на 2015–2025 роки» [7]. Серед заходів за-
значено такі: децентралізація та оптиміза-
ція системи управління освітою; формуван-
ня нової системи моніторингу якості освіти; 
оптимізація мережі шкіл; запровадження 
автономії навчальних закладів; реформу-
вання змісту освіти, системи педагогічної 
та післядипломної освіти; запровадження 
нової системи професійної кваліфікації, 
професійного зростання та оплати праці 
в освітньому секторі тощо [7].

Сучасна реформа середньої освіти 
пов’язана, передусім, зі стартом проекту 
«Нова українська школа», задля якої Кабі-
нетом Міністрів затверджено план заходів 
на 2017–2029 роки із запровадження «Кон-
цепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти». 
План передбачає розроблення нових про-
ектів державних стандартів загальної се-
редньої освіти та типових освітніх програм. 
Крім того, передбачено заходи зі зменшен-
ня бюрократичного навантаження на шко-
лу, створення системи моніторингу якості 
середньої освіти, вдосконалення системи 
незалежного оцінювання результатів нав-

чання за курс базової та профільної се-
редньої освіти тощо [13]. У проекті «Нова 
українська школа» на 2017–2018 навчальні 
роки взяли участь 100 шкіл України (перші 
два класи), з наступного навчального року 
планується залучити першокласників усіх 
закладів середньої освіти [12].

Формула нової школи складається 
з дев’яти ключових компонентів: 1) новий 
зміст освіти, заснований на формуванні 
компетентностей, які потрібні для успішної 
самореалізації в суспільстві; 2) педагогіка, 
що ґрунтується на партнерстві між учнем, 
учителем і батьками; 3) умотивований учи-
тель, який має свободу творчості й роз-
вивається професійно; 4) орієнтація на 
потреби учня в освітньому процесі, дитино-
центризм; 5) наскрізний процес виховання, 
який формує цінності; 6) нова структура 
школи, яка дає змогу добре засвоїти новий 
зміст і набути компетентності для життя; 
7) децентралізація та ефективне управлін-
ня, що надасть школі реальну автономію; 
8) справедливий розподіл публічних ко-
штів, який забезпечує рівний доступ усіх 
дітей до якісної освіти; 9) сучасне освітнє 
середовище, яке забезпечить необхідні 
умови, засоби й технології для навчання 
учнів, освітян, батьків не лише в приміщен-
ні навчального закладу [13, с. 7].

У вересні 2017 року ухвалено новий За-
кон України «Про освіту», який наближає 
нас до європейських стандартів. У доку-
менті максимально втілено такі принципо-
во важливі вимоги до освіти: доступність, 
автономність, підвищення якості освіти, 
конкурентоспроможність тощо. Серед ос-
новних новацій Закону – запровадження 
інклюзивного навчання (збільшення до-
ступу до освіти осіб з особливими потре-
бами та індивідуальними особливостями), 
компетентнісного підходу; підвищення со-
ціальної ролі вчителів, створення ширших 
можливостей для вивчення іноземних мов 
та інше. Закон зобов’язує всіх учасників ос-
вітнього процесу дотримуватися академіч-
ної доброчесності. Передбачається збіль-
шення фінансування на освіту [14].

Дискусійною в Законі України «Про осві-
ту» стала стаття 7, де зазначено, що го-
ловною мовою освіти є державна. Учням 
і студентам національних меншин і корін-
них народів гарантується право на навчан-
ня рідною мовою. Основна мета цієї статті 
Закону – забезпечити достатній рівень во-
лодіння державною мовою. Міністерство 
освіти і науки розробило та оприлюднило 
на сайті відомства «Дорожню карту імпле-
ментації статті 7 «Мова освіти» Закону 
«Про освіту», де серед іншого зазначено, 
що способи впровадження вищезгаданої 



16 Педагогічні науки

Випуск LXXХII. Том 1. 2018

статті будуть уточнені в Законі «Про загаль-
ну середню освіту». Поки що законопроект 
винесено на громадське обговорення.

Нове принципове доповнення Закону 
України «Про освіту» – запровадження по-
няття академічної доброчесності, яке тлу-
мачиться як сукупність етичних принципів і 
визначених законом правил, якими мають 
керуватися учасники освітнього процесу 
під час навчання, викладання та прова-
дження наукової (творчої) діяльності з ме-
тою забезпечення довіри до результатів 
навчання та/або наукових (творчих) до-
сягнень [22, с. 38]. У законі передбачена 
відповідальність за порушення принципів 
академічної доброчесності (за списування, 
обман, плагіат, самоплагіат, подання недо-
стовірних даних, фальсифікацію тощо), яка 
полягає у відмові присудження/позбавлен-
ня наукового ступеня чи присвоєння вче-
ного звання, кваліфікаційної категорії тощо 
[14, с. 38–40].

На нашу думку, важливими новаці-
ями у сфері середньої освіти є повер-
нення до 12-річного навчання (стосува-
тиметься тих учнів, які підуть у перший 
клас із 2018 року). Середня освіта скла-
датиметься з трьох складових: початкова 
(тривалістю 4 роки, впроваджуватиметься 
з 2018 року), базова середня (5 років, вво-
диться з 2022 року) та профільна середня 
освіта (3 роки, вводиться з 2027 року). 
Для вчителів запроваджується система до-
бровільної зовнішньої незалежної сертифі-
кації. Педагоги, які успішно пройдуть сер-
тифікацію, отримуватимуть 20% надбавки 
до заробітної плати. Така норма вступить 
у дію з 2019 року [14].

У професійній (професійно-технічній 
освіті) започатковується також три рівні: 
початковий, базовий, вищий рівень. У про-
фесійних закладах освіти учні зможуть здо-
бути середню освіту та водночас першу 
професію. Освіта в них триватиме три роки, 
натомість здобуття вищої освіти буде менш 
тривалим, оскільки за більшістю спеціаль-
ностей рівень бакалавра здобуватиметься 
не за чотири, а за три роки. Вступ до магі-
стратури здійснюватиметься за підсумками 
зовнішнього незалежного оцінювання [14].

До структури освіти додано також такі 
компоненти, як спеціалізована та фахова 
передвища освіта (коледжі й технікуми I–II 
рівнів акредитації). До речі, станом на сьо-
годні проект закону «Про фахову передви-
щу освіту» винесено на громадське обго-
ворення. Знання учнів перевірятимуть після 
закінчення кожного з етапів навчання рів-
ня базової середньої освіти за допомогою 
державної підсумкової атестації. Саме за її 
результатами школяра зараховуватимуть 

на наступний освітній рівень. Після 4 класу 
це буде моніторинг за допомогою тесту-
вання (лише як показник успішності), а піс-
ля 9 – повноцінне зовнішнє незалежне оці-
нювання [10, с. 87]. До 31 грудня 2021 року 
всі школи-інтернати мають стати або зви-
чайними школами, дитсадками чи інши-
ми закладами освіти, доступними для всіх 
дітей, або дитячими будинками в системі 
Міністерства соціальної політики. Рішення 
про долю кожного інтернату прийматимуть 
місцеві ради [10, с. 89; 14].

Одна з важливих новацій у Законі – за-
провадження 10 ключових компетентно-
стей, якими мають оволодіти учні у процесі 
навчання. Перелік не є довільним, а ба-
зується на рекомендаціях Європейського 
парламенту та Ради ЄС «Про основні ком-
петенції для навчання протягом усього жит-
тя». Компетентності, які повинні сформува-
тися у процесі навчання: вільне володіння 
державною мовою; здатність спілкуватися 
рідною (у разі відмінності від державної) 
та іноземними мовами; математична ком-
петентність; компетентності в галузі при-
родничих наук, техніки й технологій; ін-
новаційність; екологічна компетентність; 
інформаційно-комунікаційна компетент-
ність; навчання впродовж життя; громадян-
ські та соціальні компетентності, пов’язані 
з ідеями демократії, справедливості, рів-
ності, прав людини, добробуту та здорово-
го способу життя, з усвідомленням рівних 
прав і можливостей; культурна компетент-
ність; підприємливість і фінансова грамот-
ність [14, с. 15–16].

У Законі України «Про освіту» Національ-
на рамка кваліфікації уніфікована до Єв-
ропейської, враховує вимоги ринку праці 
до компетентностей працівників і запро-
ваджується з метою гармонізації норм 
законодавства у сферах освіти та соці-
ально-трудових відносин, сприяння націо-
нальному та міжнародному визнанню ква-
ліфікацій, здобутих в Україні, налагодження 
ефективної взаємодії сфери освіти й ринку 
праці [14, с. 14, 34].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, реформування освіти в сучасно-
му глобалізованому суспільстві базується 
на принципах гуманізації, демократиза-
ції, доступності та автономності. Нині ос-
новними завданнями освіти є конкуренто-
спроможність випускників на ринку праці, 
зокрема зарубіжному, підвищення мобіль-
ності учасників освітнього процесу тощо.

Сучасні глобальні процеси сприяють мо-
дернізації різних сфер суспільства. Розви-
ток інформаційного середовища, євроінте-
грація вимагають докорінних змін у галузі 
освіти. Саме тому осмислення основних 
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напрямів реформування освітньої галузі 
України є необхідною умовою задля під-
вищення якості та конкурентоспроможно-
сті освіти. Важливими кроками на шляху 
до цього стало прийняття Закону «Про осві-
ту» (2017) та старт проекту «Нова україн-
ська школа». На черзі – ухвалення нового 
Закону «Про загальну середню освіту» та 
затвердження нового Державного стандар-
ту початкової освіти.
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У статті встановлено внесок К. Василенка в розвиток української народної хореографії. Система-
тизовано народознавчі ідеї мистецько-педагогічної спадщини педагога. Розглянуто виховне значення 
українського хореографічного фольклору в діяльності та спадщині К. Василенка і визначено основні 
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В статье установлен вклад К. Василенко в развитие украинской народной хореографии. Система-
тизированы народоведческие идеи художественно-педагогического наследия педагога. Рассмотре-
но воспитательное значение украинского хореографического фольклора в деятельности и наследии  
К. Василенко и определены основные направления работы педагога над фольклорным танцем как сред-
ством воспитания молодежи.
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The ethnographic ideas of the art pedagogical heritage are systematized. The educational value of Ukrainian 
choreographic folklore in the activity and heritage of K. Vasylenko is considered and the main directions of the 
teacher's work in folklore dance as a means of youth education are determined.
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Постановка проблеми. В сучасних 
умовах у контексті світових соціокультур-
них процесів важлива роль відводиться 
народній хореографії як одному із засобів 
формування гармонійно розвиненої осо-
бистості, відродження нації, зміцнення її 
духовної культури та збереження націо-
нальної самобутності народу. Процес ста-
новлення мистецько-педагогічної освіти 
вимагає всебічного вивчення та глибоко-
го осмислення надбань, що були створе-
ні видатними діячами вітчизняної хорео-
графії впродовж довготривалого періоду. 
Це дає змогу виокремити прогресивні ідеї, 
зробити аналіз передових досягнень тео-
рії і практики минулого з метою їх потен-
ційного використання у практиці сучасного 
хореографічного навчання. Дослідження 
особливостей розвитку мистецько-педаго-
гічної думки в Україні дозволяє підвищити 
інтелектуальний потенціал суспільства, до-
помагає визначити стратегічні пріоритети 
в організації навчально-виховного проце-
су. У зв’язку із цим важливого значення 
для педагогічної науки набуває вивчення 
та узагальнення творчо-педагогічних ідей 
провідних українських балетмейстерів та 
знавців хореографічного мистецтва, що ба-

зувалися на принципах народної педагогі-
ки і знайшли своє відображення і втілення 
в рідній мові, фольклорі, національних зви-
чаях, традиціях, святах, обрядах, символах 
і різних видах народного мистецтва, в ди-
тячих народних іграх та іграшках, у живій 
практиці трудового і сімейного виховання, 
в народних ремеслах і промислах, у ро-
динно-побутовій культурі нашого народу  
[6, с. 5]. У цьому контексті на особливу ува-
гу заслуговує мистецько-педагогічна спад-
щина видатного вітчизняного хореографа, 
педагога, мистецтвознавця й дослідника 
українського хореографічного фольклору 
Кіма Юхимовича Василенка (1925–2002).

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. У ході наукового пошуку з’ясовано, 
що постать К. Василенка здавна приверта-
ла увагу науковців, фольклористів, мисте-
цтвознавців, істориків і літературознавців. 
Цінними для розуміння мистецьких над-
бань педагога є праці І. Антипової, В. Дуна-
євського, С. Козака, В. Коломійця, С. Лег-
кої, А. Нагачевського, Ю. Станішевського, 
Ю. Тертичного, В. Уральської, Ю. Чурко, 
О. Шаповалова, А. Шевчука, В. Шкоріненка. 
У роботах цих авторів розглядається жит-
тєвий шлях педагога, його культурно-про-
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світницька та балетмейстерська діяльність. 
Внесок митця у вивчення народної танцю-
вальної лексики й становлення української 
хореографічної культури досліджувався 
в дисертаціях П. Білаша, С. Легкої, Т. Пав-
люк, В. Шкоріненка. Питання організацій-
но-методичної та навчально-тренуваль-
ної роботи митця в ансамблях «Дніпро» і 
«Дарничанка» висвітлювалися В. Бєляє-
вим, В. Дунаєвським, В. Коломійцем, 
Ю. Станішевським, Ю. Тертичним. Досвід 
виховання молоді засобами хореографіч-
ного мистецтва узагальнювався В. Дани-
лейком, В. Дунаєвським, В. Коломійцем. 
Проте аналіз наукової розробки пробле-
ми в історико-культурному, педагогічному 
та мистецтвознавчому аспектах дозволяє 
констатувати, що мистецько-педагогічна 
спадщина К. Василенка та виокремлення 
в ній народознавчих ідей не було предме-
том спеціальних наукових досліджень.

Постановка завдання. Мета стат-
ті – на основі систематизації в мистець-
ко-педагогічній спадщині К. Василенка 
народознавчих ідей та узагальнення його 
творчої діяльності виявити внесок педаго-
га-митця в розвиток української народної 
хореографії

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Дослідження питання використан-
ня народознавчих ідей у творчій спадщині 
видатних українських хореографів ХХ ст. 
дозволило нам установити, що в їхній ді-
яльності провідною стає ідея збереження та 
збагачення фольклорного танцювального 
матеріалу. З огляду на це доречно виділити 
провідні педагогічні народознавчі принци-
пи, які репрезентують сукупність основних 
вихідних положень та ідей, що визначають 
основне спрямування, зміст і організацію 
виховних дій. До них належать: гуманізм, 
природовідповідність, зв’язок виховання 
із життям, виховання працею, врахування 
вікових та індивідуальних особливостей ви-
хованців, систематичність і послідовність 
виховання, єдність вимог і поваги до осо-
бистості, поєднання педагогічного керівни-
цтва з розвитком самостійності та ініціати-
ви виховання» [6, с. 47]. 

Здійснена провідними вітчизняними 
митцями дослідницька робота в галузі на-
родної хореографії мала неабияке значен-
ня і як етнографічна діяльність, і як спроби 
історико-педагогічного осмислення тра-
дицій національної культури і мистецтва. 
Навіть побіжний огляд педагогічної спад-
щини провідних українських хореографів 
переконує у вагомості їхнього внеску в 
справу збереження й відродження націо-
нальної культури. Праця багатьох поколінь 
збирачів і дослідників традиційної культури 

українського народу дозволила розшири-
ти знання про наш народ, різноплановість 
його культури, збагнути, як у різні складні 
періоди існування вдалося зберегти свою 
самобутність, ментальність і духовність. 
Педагогічні погляди хореографів відпові-
дали думкам і настроям свого часу, були 
втіленням ідеї збереження національ-
но-культурних традицій шляхом звернення 
до джерел народної творчості як потужного 
засобу виховання. Педагогічне покликан-
ня ці діячі вбачали у прилученні молоді до 
української культурної традиції засобами 
танцювального мистецтва. Отже, як зазна-
чає А. Бойко, важливим завданням є «ство-
рення оптимальних умов для оволодіння 
народними традиціями, в наданні цьому 
процесові цілеспрямованого характеру, що 
забезпечить формування високоморальних 
якостей людини-громадянина» [4, с. 323].

Але найбільш повно народознавчі ідеї 
знайшли своє відображення у творчій спад-
щині видатного українського балетмейсте-
ра, педагога, дослідника хореографічного 
фольклору, заслуженого діяча мистецтв 
України, доктора мистецтвознавства, про-
фесора, засновника та першого завідувача 
кафедри хореографії Київського державно-
го інституту культури (нині Київський наці-
ональний університет культури і мистецтв) 
Кіма Василенка. Історико-ретроспектив-
ний аналіз життєдіяльності К. Василенка 
дає підстави стверджувати, що його ба-
гаторічна робота як педагога і митця була 
спрямована на відродження й розвиток 
українського народно-сценічного танцю. 
Цьому сприяла як надзвичайна обізнаність 
із досвідом, методами та засобами худож-
ньо-естетичного виховання, з культурою, 
звичаями і традиціями українського етносу, 
так і його науковий підхід до застосування 
у своїй практичній діяльності ідей видатних 
педагогів і відомих діячів мистецтва і куль-
тури. Досконало вивчивши теоретичний і 
практичний досвід видатних українських 
хореографів, К. Василенко став гідним 
продовжувачем їхніх ідей у галузі народної 
хореографії. 

Основою мистецько-педагогічної діяль-
ності К. Василенка стала національна ідея. 
Педагог був переконаний, що вона є одним 
із важливих чинників соціально-політичного 
й духовно-морального становлення України 
як самостійної суверенної держави, адже 
проявляється у відтворенні основних рис 
національної самобутності в різних сферах 
суспільного життя українського народу і 
передбачає виховання молоді на культур-
но-історичному досвіді українського наро-
ду, його національно-культурних традиціях, 
звичаях, обрядах.
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Українська національна ідея найповні-
ше втілення отримала в народній твор-
чості, складовою частиною якої є танець. 
К. Василенко поділяв думку хореографів, 
які вважали, що отримання відомостей про 
культуру різних народів засобами хорео-
графічного мистецтва є такою ж необхід-
ною умовою становлення свідомого гро-
мадянина, як і вивчення літератури, мови, 
музики, адже кожен народ має свої, суто 
національні танці, в яких відображається 
його душа, історія, національний характер, 
традиції, етнічна самобутність, вироблені 
впродовж багатьох століть.

В умовах підвищеного інтересу до про-
блеми формування гармонійно розвиненої 
особистості актуальною є ідея К. Василен-
ка щодо використання мистецтва, зокрема 
танцювального, як важливого чинника ви-
ховання підростаючого покоління. У про-
цесі танцювальної творчості дитина пізнає 
красу навколишнього світу, привчається 
до добра, честі, працьовитості. Завдяки 
танцям забезпечується культуровідповід-
ність і народність виховання.

В останні роки в Україні спостерігаєть-
ся збільшення танцювальних колективів, 
найважливішим завданням яких стає не 
механічне виконання танцювальних рухів і 
композицій, а створення умов для творчого 
росту особистості, розвитку її потенційних 
можливостей. На перший план виходить 
формування особистісних якостей виконав-
ців, забезпечення змістовного проведення 
вільного часу, максимального використан-
ня потужного виховного потенціалу хорео-
графії. Така тенденція сприяє перетворен-
ню танцювального мистецтва в могутній 
фактор формування гармонійно розвиненої 
особистості, що є основною метою вихо-
вання і відповідає змісту сучасної освіти.

ХХ ст. – період становлення й актив-
ного розвитку українського танцювально-
го фольклору та лексики танцю. Зібраний 
фольклористами, науковцями, мистецтвоз-
навцями матеріал став цінним надбанням 
народу в справі збереження досвіду по-
передніх поколінь. Українські танцювальні 
рухи, які є основою народних танців, поряд 
з піснями, казками, іншими зразками усної 
народної творчості, звичаями, обрядами є 
складовою частиною культурної спадщини 
народу, а отже, їх вивчення, на думку К. Ва-
силенка, належить до пріоритетних завдань 
дослідників народного мистецтва. Постав-
лені ним численні танці, сюїти, композиції 
в різних жанрах української народно-сце-
нічної хореографії (всього більше 220 по-
становок), систематизовані та класифіко-
вані національні танцювальні рухи (1067 
рухів), зафіксовані в друкованих роботах 

педагога, кінонарисах, художніх та науко-
во-документальних фільмах: «Пісні над Дні-
пром» (1956 р.), «Сива Україна» (1957 р.), 
«Дзержинці» (1958 р.), «Співає Україна» 
(1958 р.), «Висота» (1958 р.), «Український 
фестиваль» (1958 р.), «Про це сперечають-
ся у світі» (1960 р.), «Час раптових пригод» 
(1960 р.), «Ми з України» (1960 р.), «Ште-
псель женить Тарапуньку» (1960 р.), «Сту-
дентська весна» (1960 р.), «Година неспо-
діваних подорожей» (1960 р.), «На крилах 
пісні» (1961 р.), «Дарничанська райдуга» 
(1965 р.), «Шовковії струни» (1967 р.), «Дар-
ничанські шовки» (1968 р.), «Дарничанка 
танцює» (1969 р.), «Ми з України» (1980 р.).

Усвідомлення вагомості хореографічно-
го мистецтва у справі виховання змусило 
К. Василенка звернутися до української 
етнопедагогіки. З давніх часів у народ-
ній педагогіці засобом передачі знань був 
фольклор. Саме тому особливого значен-
ня у своїй діяльності педагог надавав оз-
найомленню учнів з українським танцю-
вальним фольклором, який у спадщині 
К. Василенка виступає і як важлива форма 
збереження й передачі накопиченого соці-
ального досвіду, духовної культури народу, 
і як ефективний засіб виховання. К. Васи-
ленко був переконаний, що активне твор-
че використання елементів танцювального 
фольклору на всіх етапах навчально-вихов-
ного процесу сприятиме засвоєнню істо-
ричного та духовного досвіду народу, за-
лученню молоді до національної культури. 
Як дослідник вітчизняного народно-сце-
нічного танцю він вважав, що хореографія 
може набути і зберегти своє обличчя лише 
за умови фундаментальної опори на тан-
цювальний фольклор, а основною формою 
роботи з ним у самодіяльних колективах 
має стати трансформація. Можна сказа-
ти, що вона – основна закономірність його 
розвитку, найважливіший механізм спадко-
вості традицій. Дослідження фольклорного 
танцю дало К. Василенку можливість ви-
значити основні напрями роботи над ним: 
збереження, уточнення лексичної основи; 
збагачення лексики на ґрунті традиційної; 
збереження та збагачення композиційно-
го зерна; розширення музичної палітри; 
аранжування та створення нового варіанта 
музичного супроводу на основі традиційної 
мелодії; підвищення ролі акторської май-
стерності; розширення образно-тематич-
них кордонів; стилізація танцю [2, с. 125]. 
Працюючи в Київському державному інсти-
туті культури, К. Василенко активно впро-
ваджує етнографічний матеріал у практику 
діяльності кафедри хореографії. 

Значне місце у творчій спадщині К. Васи-
ленка займає проблема збереження і зба-
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гачення національно-культурних традицій. 
Як зазначає А. Бойко, «у кожного народу 
історично склалася власна система націо-
нально-культурних традицій, що ґрунтуєть-
ся на міцних підвалинах менталітету нації, 
надбаннях минулих епох і сучасності, яка 
забезпечує підростаючому поколінню най-
більш сприятливий шлях пізнання: від наці-
онального – до загальнолюдського, плане-
тарного» [1, с. 235]. К. Василенко ретельно 
вивчав українські традиції, організовуючи 
фольклорні експедиції в так звану україн-
ську глибинку, збираючи найхарактерніші 
зразки народної творчості. Він дбайливо 
записував, обробляв і відтворював фоль-
клорні танці, звичаї, обряди, тим самим 
передаючи народний досвід, відроджуючи 
історичну пам’ять, національну культуру. 
Глибоке дослідження історичного минулого 
народу й досвіду попередників дозволило 
педагогу визначити народні обряди, тради-
ції та свята як художні форми національної 
культури, що містять у собі величезний ви-
ховний потенціал і мають педагогічну цін-
ність, оскільки здатні впливати як на сві-
домість, так і на підсвідомість, на емоції 
людини. Багаторічна робота з колективами 
художньої самодіяльності дала К. Василен-
ку можливість установити, що цей вплив 
значно посилюється завдяки театралізації 
народних обрядів і свят, оскільки театра-
лізація передбачає ускладнення лексич-
них засобів та композиції, введення еле-
ментів класичної хореографії, пластичної 
поліфонії, наявність сюжетного розвитку, 
драматичного конфлікту, сценічної дії. За 
таких умов український народний танець 
стає колоритною окрасою, дієвим засобом 
розкриття ідейно-образного змісту твору. 
К. Василенко підкреслював, що застосуван-
ня принципу театралізації може бути ефек-
тивним засобом формування національної 
самосвідомості молоді, оскільки театралі-
зація сприяє більш швидкому засвоєнню 
звичаїв і традицій народу, усвідомленню 
себе як носія національних цінностей, як 
суб’єкта соціальної дійсності. Ідея форму-
вання національної самосвідомості засоба-
ми танцювального мистецтва у спадщині 
К. Василенка спирається й на саму сутність 
народного танцю, оскільки кожна танцю-
вальна новела чи окремий танець має ви-
разне національне забарвлення. Як дослід-
ник українського танцювального мистецтва 
К. Василенко розумів, що у справжньому 
народному танці відбивається етика, мо-
раль, норми поведінки, зміни в соціальному 
устрої, відображається історичне минуле 
народу, багатство його духовної культури, 
національної ментальності. Через танець 
людина здатна відчувати й усвідомлювати 

гордість за приналежність до своєї нації, 
історії та культури. Тому важливим завдан-
ням хореографів є бережливе ставлення до 
фольклорного етнографічного матеріалу, 
до специфічних регіональних особливос-
тей народу, подальший розвиток народно-
го танцювального мистецтва з опорою на 
національно-культурні традиції.

Вивчивши відповідну літературу, по-
знайомившись із дослідженнями педаго-
гів, істориків, етнографів, фольклористів, 
К. Василенко звернувся до взірця родин-
но-побутової обрядовості – народного ве-
сілля. Результатом кропіткої експедиційної 
роботи стала постановка номера «Україн-
ський весільний танець», а пізніше – і те-
оретичний опис обрядового дійства, запи-
саного в селі Аули Криничанського району 
Дніпропетровської області. Надзвичайно 
цінним у цій праці є те, що автор за до-
помогою хореографічних засобів розкри-
ває зміст старовинного обряду, залишаю-
чи незмінною його народну суть. Педагог 
ретельно описує танцювальною мовою 
складники цього обряду: сватання, приїзд 
молодого, вихід нареченої, танець нарече-
них, дівочий танець, танець бояр, батька 
й матері, великий весільний танок тощо. 
Характерною особливістю праці є широке 
представлення різноманітного музичного 
матеріалу весільних танцювальних пісень, 
запис сюжетного та композиційного плану 
обряду й танцю, детальний опис костюмів 
та бутафорії, що значно посилює її виховну 
роль [3, с. 205].

Отже, науково-етнографічна діяльність 
К. Василенка була зумовлена, по-пер-
ше, необхідністю використання елемен-
тів української народної творчості в про-
цесі виховання підростаючого покоління, 
по-друге, необхідністю збереження на-
ціонально-культурної спадщини народу, 
по-третє, недосконалістю і нерозроблені-
стю системи хореографічної освіти в Україні.

Реалізуючи ідею формування національ-
ної культури молоді, мистецькі колективи 
під керівництвом К. Василенка проводи-
ли широку культурно-освітню роботу. Ак-
тивна концертно-просвітницька діяльність 
учнів педагога як в Україні, так і за її ме-
жами зумовила постійне використання 
фольклорно-етнографічного матеріалу, 
зібраного й опрацьованого ним, сприяла 
популяризації цього унікального виду мис-
тецтва серед населення. У ході досліджен-
ня встановлено, що основою репертуару, 
який К. Василенко використовував у сво-
їй діяльності в освітніх закладах та під час 
роботи з самодіяльними та професійними 
молодіжними колективами, завжди висту-
пав народний танець. Поряд з виконанням 
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автентичних народних танців ішло активне 
впровадження академічного танцю, який 
поєднував елементи народного та класич-
ного танців. Заслуговує на увагу і той факт, 
що педагог не обмежувався просвітниць-
кою діяльністю в межах власного колекти-
ву. Він притримувався думки, що танець 
може і має стати могутнім засобом освіти 
й виховання. З цією метою необхідно роз-
ширити межі його використання: організо-
вувати концерти, програма яких знайомила 
б глядачів з українським народним тан-
цем, його історією та традиціями; створю-
вати танцювальні гуртки, студії, ансамблі,  
учасники яких вивчали б основи хореогра-
фічної грамоти, знайомились із хореогра-
фічною культурою, вчились виконувати тан-
ці різних жанрів; забезпечувати підготовку 
хореографічно освічених керівників-балет-
мейстерів.

Важливе місце в мистецько-педагогіч-
ній спадщині педагога належить ідеї від-
родження й розвитку української народної 
хореографії як культурно-освітнього фено-
мена. Реалізація цієї ідеї спонукала К. Ва-
силенка до розробки на основі передового 
досвіду та практичного впровадження ди-
дактичних основ роботи із самодіяльним 
хореографічним колективом та вивчення 
танцювальної лексики. Глибоке й різнобіч-
не дослідження українського танцюваль-
ного фольклору і хореографічної лексики, 
зокрема, дозволило педагогу створити 
науково-теоретичну базу для подальшого 
розвитку національної хореографії, основ-
ні положення якої відображені в доповідях, 
циклах лекцій, що поєднувались із прак-
тичними показами, отримали апробацію на 
українських та міжнародних симпозіумах, 
семінарах, науково-творчих конференціях 
з української народної хореографії, а також 
у ґрунтовних працях «Лексика українського 
народно-сценічного танцю» й «Український 
танець». Зібраний, оброблений і система-
тизований матеріал він активно використо-
вував під час роботи на посаді завідувача 
кафедри хореографії в Київському дер-
жавному інституті культури як балетмей-
стер заслужених самодіяльних ансамблів 
танцю України «Дніпро» і «Дарничанка», 
Національного заслуженого академічного 
ансамблю танцю України імені П. Вірсько-
го, а також під час проведення семінарів 
з української хореографії для співвітчиз-
ників з діаспори за кордоном Товариством 
«Україна», під час роботи зі студіями в Ін-
ституті підвищення кваліфікації Міністер-
ства культури України, під час організації та 
проведення різноманітних заходів, зокрема 
святкування 1500-річчя м. Києва [3, с. 203].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. З наведеного вище можна зробити ви-
сновки, що педагогічні погляди К. Василен-
ка були співзвучні з ідеями і переконаннями 
В. Верховинця, В. Авраменка, П. Вірського, 
А. Гуменюка, Н. Уварової тощо. Результа-
ти дослідження засвідчують наявність низ-
ки народознавчих педагогічних ідей, які, 
зародившись у досвіді діяльності відомих 
українських хореографів, набули подаль-
шого розвитку в спадщині К. Василенка: 
а) актуалізація української народної хоре-
ографії; б) збереження і збагачення націо-
нально-культурних традицій; в) піднесення 
значення фольклору як основи народного 
танцю; г) формування національної куль-
тури, виховання національної самосвідо-
мості молоді засобами танцювального 
мистецтва; д) систематизація, збагачення 
та розширення народно-сценічної танцю-
вальної лексики; е) популяризація україн-
ського національного мистецтва. Діяльність 
видатних українських хореографів і дослід-
ників танцювального мистецтва надихнула 
педагога піти шляхом дослідження скарбів 
української культури, стимулювала його 
до нових звершень у галузі танцювального 
мистецтва, стала важливим фактором його 
професійного зростання.

На підставі узагальнення творчого до-
робку К. Василенка з’ясовано, що його 
педагогічна діяльність базується не лише 
на знаннях про традиції, обряди, танцю-
вальний фольклор, хореографічне мисте-
цтво взагалі, а й на прийомах, принципах, 
ідеях, методиці української народної педа-
гогіки. Досконало вивчивши досвід своїх 
попередників та сучасників, він почерпнув 
звідти найбільш корисне й намагався за-
стосувати це у своїй діяльності. 
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Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У статті здійснено спробу визначити сутність валідації результатів неформальної освіти дорослих 
у Фінляндії та проаналізувати особливості функціонування механізмів визнання та підтвердження ква-
ліфікацій, отриманих під час неформального навчання дорослого учня, а також окреслити можливості 
використання позитивного фінського досвіду в Україні.

Ключові слова: неформальна освіта, дорослий учень, ліберальна освіта, визнання результатів,  
валідація, Фінляндія.

В статье предпринята попытка определить сущность валидации результатов неформального об-
разования взрослых в Финляндии и проанализировать особенности функционирования механизмов 
признания и подтверждения квалификаций, полученных во время неформального обучения взрослого 
ученика, а также определить возможности использования положительного финского опыта в Украине.

Ключевые слова: неформальное образование, взрослый ученик, либеральное образование, признание 
результатов, валидация, Финляндия.

Meleshko I.V. REСOGNІTІON AND VALІDATІON OF NON-FORMAL ADULT EDUCATION IN FIN-
LAND: FEATURES AND MECHANISMS

The purpose of this study is to determine the content of the validation of learning and training outcomes  
of non-formal adult education in Finland and to analyze the features and mechanisms for recognizing and con-
firming the qualifications, learning and training outcomes received during the non-formal education of an adult 
student, and to determine the possibilities of using positive Finnish experience in Ukraine.

Key words: non-formal education, adult learner, liberal education, recognition of results, validation, Fin-
land.

Постановка проблеми. Глобальні зміни 
та демократичні процеси, які відбуваються 
в Україні, призводять до змін у сфері освіти. 
Такі зміни зміцніють демократичні цінності 
та традиції сучасного суспільства. Метою 
освіти є формування гармонічно-розвине-
ної особистості, яка здатна швидко адапту-
ватися до вимог інформаційно-інноваційно-
го довкілля. Завданням освіти є створення 
умов для непереривного розвитку особи-
стості. Значущим результатом освіти до-
рослих є створення умов для саморозвитку 
та самоосвіти дорослої особистості [1].

Однією з актуальних проблем сьогодні є 
проблема готовності дорослих до існуван-
ня в умовах високої професійної конкурен-
ції сучасного ринку праці та суспільства, 
а саме функціональна неграмотність, тобто 
нездатність дорослої особистості, незва-
жаючи на попередньо здобуту формальну 
освіту, ефективно виконувати професійні 
та соціальні функції. Для вирішення цього 
завдання важливе значення має позитив-
ний досвід Фінляндії, де освіта дорослих 
є пріоритетом освітньої політики держави. 
Одним із засобів подолання соціальних та 
освітніх проблем у Фінляндії стала органі-
зація та функціонування системи нефор-

мальної освіти дорослих, або ліберальної 
освіти, яка стала феноменом фінського 
суспільства впродовж уже декількох сто-
літь і стала успішним проектом сучаснос-
ті. Сьогодні це важлива галузь освіти, яка 
стає домінуючою у системі освіти дорос-
лих і здатна вирішити нагальні завдання 
соціально-економічного розвитку країни. 
Серед таких завдань на перший план ви-
ходить демографічна ситуація, зростання 
міграційних потоків, дефіцит кваліфікова-
них кадрів. У зв’язку з цим питання під-
твердження і визнання результатів нефор-
мальної (ліберальної) освіти дорослих стає 
актуальним [3; 10; 13].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Досвід успішної реалізації процесу 
визнання результатів неформальної освіти 
дорослих, валідації у Фінляндії викликає 
підвищений науковий інтерес. На сучас-
ному етапі розвитку фінського суспільства 
відбуваються зміни парадигми нефор-
мальної освіти дорослих. Теоретичне об-
ґрунтування нових підходів до реалізації 
неформальної освіти здійснено у працях 
таких науковців, як О. Огієнко, Н. Тєрьо-
хіна, Х. Баретт, M. Kаарлела, К. Карвонен, 
А. Картунен, М.-Л. Кемппі, Е. Мічелсон, 
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Й. Ніемі, С. Рьонкко, Л. Салохеймо, П. Сар-
тонева, M. Сінг, Т. Хейккінен, К. Віхак.

Аналіз наукових джерел доводить, що 
необхідність визнання та підтвердження 
результатів неформальної (ліберальної) 
освіти дорослих зумовлюється такими чин-
никами: економічними, соціальними, освіт-
німи, демографічними та технологічними, 
тому поняття підтвердження і визнання ре-
зультатів неформальної освіти дорослих 
набуло особливої актуальності та має опти-
містичний характер.

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є визначення сутності валідації ре-
зультатів неформальної освіти дорослих 
у Фінляндії й особливостей функціонування 
дієвих механізмів визнання та підтверджен-
ня кваліфікацій, отриманих під час нефор-
мального навчання дорослого учня, а також 
окреслення можливостей використання 
позитивного фінського досвіду на теренах 
України.

Викладення основного матеріалу до-
слідження. Питання валідації результатів 
неформальної освіти дорослих є важли-
вою темою, про що свідчить увага до цьо-
го питання з боку держави, роботодавців, 
організацій, а особливо самих дорослих. 
Так, результати нашого дослідження за-
свідчили, що питання валідації результа-
тів неформальної освіти є актуальним як 
для розвитку освіти, так і для ринку праці. 
У цьому контексті досвід Фінляндії викликає 
особливий інтерес і є важливим, оскільки 
країна має тривалі традиції становлення та 
розвитку неформальної освіти дорослих, 
також розробку прозорих і чітких механізмів 
визнання й оцінювання, що є дуже важли-
вим для врахування і використання набутих 
дорослим учнем компетентностей [2; 7].

Фінляндія одна з перших європейських 
країн почала здійснювати визнання ре-
зультатів неформальної освіти дорослих 
поряд із визнанням компетентностей, які 
особа отримала за підсумками засвоєння 
програм навчання в ході формальної осві-
ти і які підтверджуються в рамках існуючої 
офіційної системи атестації, що закінчуєть-
ся присвоєнням кваліфікації [3; 11]. Тому 
вивчення й узагальнення позитивного фін-
ського досвіду щодо валідації результатів 
неформальної та ліберальної освіти дорос-
лих стане в нагоді у реформуванні освіти 
дорослих в Україні. Варто відзначити, що 
ґрунтовне правове та методичне забезпе-
чення, а також нормативно-правова база, 
організаційні аспекти та вагоме фінансо-
ве сприяння держави й уряду свідчать про 
важливість цього питання.

Валідація, процес ідентифікації, визнан-
ня та сертифікація попереднього навчан-

ня спрямована на те, щоб надати можли-
вість дорослій людині (індивіду) визнати 
свої компетенції незалежно від того, як, де 
і коли було раніше здобуто освіту, отрима-
но вміння та навички певної кваліфікації. 
У цьому процесі знання, здобутті в різних 
контекстах, стають видимими, ідентифі-
кованими, оціненими та прийнятими: офі-
ційне визнання надається. У сфері освіти 
і підготовки компетентності визнаються 
відповідно до кваліфікаційних вимог або 
навчальної програми, тоді як у процесі 
життєзабезпечення валідація приводить 
до підвищення заробітної плати або вико-
нання більш відповідальних, вимогливих і 
складних обов’язків. У цивільних заходах 
визнання може призвести до нових, ціка-
віших завдань із більшою відповідальністю, 
до більшого визнання та поваги самої осо-
бистості. У всіх випадках визнання сприя-
тиме підвищенню впевненості в собі та під-
вищенню мотивації [4; 8; 13].

У Фінляндії підтвердження і визнання ре-
зультатів неформальної освіти займає одну 
з провідних позицій, а на вирішення пов’я-
заних із нею завдань спрямовані зусилля 
працівників освіти, науковців, політиків, еко-
номістів, бізнесових структур і громадських 
рухів. Важливість цієї проблеми підтвер-
джує Міністерство освіти та культури, яке 
наголошує на необхідності тісної співпраці 
з метою розробки прозорих і чітких прин-
ципів підтвердження і визнання результатів 
неформальної освіти дорослих для забез-
печення більшої відповідності у різних сек-
торах і на різних рівнях, що посилює вза-
ємну довіру та порозуміння між освітніми 
системами [3]. Рада з навчання протягом 
усього життя є експертним органом Мініс-
терства освіти і культури, яке розглядає 
питання співпраці між освітою та трудовим 
життям і має різноманітний досвід у галузі 
освіти, ринку праці та досліджень. Рефор-
ма освіти дорослих 2001 р. може розгляда-
тися як крок до більш послідовного та все-
бічного підходу до визнання, що базується 
на узгодженні потреб людини та ринку пра-
ці, а план дій 2002 р. і програма «Ініціативи 
стосовно неперервної освіти» (2002) охо-
плює визнання з більш широким діапазо-
ном освітніх потреб людини, ринку праці, 
суспільства, тому одержання свідоцтва про 
освіту на основі неформального навчання 
стало більш доступним. Як показують наші 
розвідки, експерти виділяють три виміри 
визнання результатів неформальної (лібе-
ральної) освіти дорослих: результати нав-
чання, отримані у межах як формальної, 
так і неформальної освіти; стандарти, які є 
встановленими у фінській освітній системі 
та відповідають міжнародним стандартам; 
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процес, завдяки якому підтверджується ре-
зультат [3; 6; 7].

Більш детальний розгляд засвідчує, що 
ідея рекомендації виникла і була реалізо-
вана національною робочою групою (далі – 
NVL) для підтвердження попереднього нав-
чання. Члени робочої групи представляють 
різні сектори освіти дорослих: NVL, центр 
міжнародної мобільності, регіональний 
консорціум із подальшої освіти, національ-
ну раду освіти, коледж Гельсінкі, універ-
ситет прикладних наук і Фінську асоціацію 
освіти дорослих. У рамках проекту були 
запропоновані деякі елементи, які підви-
щать шанси на використання ліберального 
свідоцтва освіти дорослих і спрямовані на 
розробку практики документування навчан-
ня в ліберальній освіті дорослих; розвиток 
методів валідації в неформальній практиці, 
які використовують для підтвердження по-
переднього навчання у Фінляндії з метою 
одержання свідоцтва про наявні компе-
тентності, що відкриє доступ для подаль-
шої традиційної (формальної) освіти [13]. 
За європейською і фінською стратегіями, 
всі компетентності, придбані дорослою 
особистістю протягом життя, мають бути 
включені до офіційних результатів навчан-
ня, які складають формальну освіту. Ква-
ліфікація, заснована на компетенції, здійс-
нюється шляхом демонстрації кваліфікації, 
необхідної, насамперед, у робітничих про-
фесіях (у виробничих і службових ситуаці-
ях на робочому місці). Навчання не вима-
гається для отримання та підтвердження 
кваліфікації на основі компетентності, які 
можна отримати практично, на робочому 
місті [3; 9; 13].

У звіті Міністерства освіти і культури 
Фінляндії від 2004 р. зазначено, що іденти-
фікація та визнання попереднього навчання 
дозволяють підтвердити та визнати резуль-
тати навчання, які були отримані в різних 
ситуаціях. Результати неформального нав-
чання можуть бути задокументованими та 
визнаними, що дозволяє підвищити статус 
практичного навчання та надати дорослій 
особистості широкого спектра можливо-
стей реалізувати свій професійний потен-
ціал на ринку праці. Ідентифікація не при-
зводить до сертифікації, але вона може 
служити підставою для офіційного визнан-
ня. Визнання базується на оцінці компетен-
ції особи та результатів навчання, а у під-
сумку може бути виданий сертифікат або 
формально-кваліфікація [5–7]. У Фінляндії 
законом передбачено, що особа має право 
на визнання раніше отриманої компетенції 
та підтвердження результатів ліберального 
навчання, що визнаються як частина квалі-
фікації. Ми можемо визначити три підходи 

до визнання: визнання з метою одержання 
свідоцтва про наявність певних компетент-
ностей, що надає можливість подальшої 
формальної освіти; визнання компетент-
ності для ринку праці; для організації нав-
чання дорослої особистості, з метою вра-
хування знань, умінь, досвіду для відбору 
змісту освіти [5; 9].

Коли компетенції особи набувають про-
зорості, ідентифікуються та систематич-
но визнаються, особа може більш широ-
ко і більш доцільно використовувати свої 
компетенції для особистої вигоди, на ринку 
праці та у суспільному оточенні. Процес ва-
лідації слугує потребам кожного дорослого 
учня і допомагає соціально інтегруватися 
у робоче життя та суспільство; підвищує 
перспективи працевлаштування особи та 
сприяє загальному розвитку, а також ви-
користанню людських ресурсів відповідно 
до соціальних і фінансових запитів, які пов’я-
зані з громадянським суспільством [5; 8].

У Фінляндії для успішного розвитку сис-
теми підтвердження і визнання результатів 
неформальної освіти дорослих створено 
нормативно-правову базу та методичне за-
безпечення, національні реєстри й органі-
заційну мережу. Побудова такої системи, 
як показують наші розвідки, ґрунтується на 
інституалізації процесу оцінки компетенцій 
дорослого учня та сертифікації його ква-
ліфікації відповідно до кваліфікаційних ви-
мог професійних стандартів на основі фін-
ського та європейського досвіду [3; 9; 13]. 
Тому для вирішення цієї проблеми були 
створенні кваліфікаційні вимоги (стандар-
ти), на основі яких оцінюються компетенції; 
забезпечено адекватні умови складання 
кваліфікаційного іспиту і контролю екзаме-
наційного процесу; враховано особливос-
ті організації праці і трудові відносини як 
за всім спектром спеціальностей, так і за 
кваліфікаційними рівнями. Оцінка компе-
тенцій проводиться незалежними комісіями 
з обов’язковою участю експертів від різних 
секторів освіти та роботодавців [1–3].

Інтеграція фінської та європейських сис-
тем освіти й економіки приносить нові, 
сучасні підходи до оцінки і сертифікації 
кваліфікацій дорослих, засновані на інди-
відуальному підході і валідації результатів 
попереднього навчання. Кваліфікація тієї чи 
іншої людини визначається незалежно від 
того, як були отримані досвід, компетенції 
та навички: у процесі трудової діяльності, 
навчання або будь-яким іншим шляхом. 
Це призводить до істотного скорочення 
термінів навчання, зниження безробіття і 
маргіналізації населення, стимулює робо-
тодавців, зростає мотивація дорослих уч-
нів. Валідація сприяє інтеграції на ринок 
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праці і в суспільство людей з обмеженими 
можливостями, а також сприяє підтрим-
ці соціально незахищених груп населення 
(переселенців, біженців, безробітних і лю-
дей старшого віку) [2; 11; 12].

Аналіз фінського досвіду валідації ре-
зультатів попереднього навчання показує, 
що перехід освітніх систем на навчання, 
яке орієнтоване на формування і розвиток 
компетенцій дорослої особистості, сти-
мулював створення системи валідації ре-
зультатів неформального навчання [5; 13]. 
Фактично визнається, що пізнавальна ді-
яльність проходить всюди, а не тільки в сті-
нах освітніх організацій. Під результатами 
неформального навчання розуміють набір 
знань, умінь і/або компетенцій, освоєних 
дорослим учнем, які він може продемон-
струвати після завершення неформального 
навчання. Результати навчання виступають 
засобом вираження рівня компетенцій, що 
дозволяють людині діяти ефективно в про-
фесійному, особистому та суспільному 
житті [3; 8; 10].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Аналіз і вивчення передового фінського 
досвіду у вирішенні проблеми оптимізації 
процесу валідації результатів неформаль-
ної освіти дорослих засвідчує, що в Україні 
такий процес стає можливим лише за умо-
ви підтримки з боку держави та зацікавле-
ності самих дорослих учнів [2]. Загальна 
мета підтвердження і визнання результатів 
неформальної освіти – зробити «помітною» 
неформальну освіту та набуті в ній компе-
тентності, тим самим збільшити можливість 
інтегрування й адаптації людини, її працев-
лаштування, ефективного використання 
знань і навичок [6; 13].

Технологія визнання результатів нефор-
мального навчання дорослих є системою 
певних механізмів та операцій, технічних 
дій і функцій учнів і тих, хто навчає, кож-
на компетентність оцінюється незалежно 
від того, де вона була набута. Реалізація 
поставленої мети забезпечується: органі-
зацією процесу валідації результатів не-
формальної освіти дорослих і державної 
політики щодо задоволення освітніх по-
треб дорослих людей [4; 5]. Підтверджен-
ня і визнання результатів неформальної 
(ліберальної) освіти дорослих гарантує 
більш ефективне використання людських 
ресурсів і потенціалу кожної дорослої осо-
бистості, забезпечує можливість адаптації 

дорослої особистості на ринку праці, змен-
шує безробіття завдяки визнанню широ-
кого діапазону знань і навичок, покращує 
доступ та ефективність традиційної освіти, 
створюючи індивідуальний освітній підхід 
до навчання дорослої особистості. Змен-
шує демографічні проблеми, пов’язані 
зі старінням населення [1; 3; 6; 7]

Перспективи подальших наукових до-
сліджень вбачаємо у вивченні можливо-
стей використання елементів позитивного 
досвіду Фінляндії та розробки механізмів 
валідації результатів неформальної осві-
ти, а саме визнання та підтвердження ре-
зультатів професійних кваліфікацій і ком-
петенцій неформального та попереднього 
навчання дорослих незалежно від того, 
як вони були отримані.
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У статті виокремлено напрями діяльності Г. Ващенка еміграційного періоду. Акцентовано увагу на 
особливо важливому напрямі громадсько-просвітницької діяльності – роботі з молоддю. Визначено 
проблематику творчості педагога. Проаналізовано найхарактерніші риси творчої спадщини вченого. 
Підкреслено унікальність постаті Г. Ващенка через головні ознаки – патріотизм, національну спрямо-
ваність, любов до Батьківщини. Доведено вагомість його внеску в розвиток педагогічної думки ХХ сто-
ліття. 

Ключові слова: Г. Ващенко, період еміграції, виховний ідеал, проблематика творчості, напрями 
діяльності. 

В статье выделены направления деятельности Г. Ващенко эмиграционного периода. Акцентирова-
но внимание на особенно важном направлении общественно-просветительской деятельности – работе 
с молодежью. Определена проблематика творчества педагога. Проанализированы характерные черты 
творческого наследия ученого. Подчеркнута уникальность фигуры Г. Ващенко через главные призна-
ки – патриотизм, национальную направленность, любовь к Родине. Доказана весомость его вклада в 
развитие педагогической мысли ХХ века.

Ключевые слова: Г. Ващенко, период эмиграции, воспитательный идеал, проблематика творче-
ства, направления деятельности.

Petrenko L.M. SCHOLARLY WRITINGS OF GRIGORIY VASHCHENKO DURING EMIGRATION 
PERIOD – PROBLEMS AND MAIN FEATURES

In the article the directions of activity of G. Vashchenko of the emigration period are singled out.  
The emphasis is on the particularly important direction of public education activities – work with young people. 
The special influence of G. Vashchenko’s works on the upbringing of the younger generation is described. 
The problems of creativity of the teacher are determined. The most characteristic features of the scientific 
heritage of the scientist are analyzed. The uniqueness of G. Vashchenko’s figure is emphasized because of the 
main signs – patriotism, national orientation and love for the Motherland. The value of his contribution to the 
development of the pedagogical thought of the twentieth century is proved. 

Key words: G. Vashchenko, period of emigration, educational ideal, problem of creativity, directions of 
activity.

Постановка проблеми. Початок 
ХХІ ст. – важлива віха в історії української 
освіти, оскільки провідні вітчизняні науковці 
одностайні в думці, що успіх реформ зале-
жить від вдалого поєднання досягнень нау-
кової думки минулого і сучасних напрацю-
вань в галузі освіти і виховання дітей. Освіта 
є основою інтелектуального, духовного,  
фізичного і культурного розвитку особи-
стості, її успішної соціалізації. Час потре-
бує зміни освітньої парадигми, наповнення 
її новим змістом. Таким фундаментом, ме-
тодологічно-філософською основою пе-
ретворення наявної системи освіти, яка б 
спонукала до розвитку особистості на шля-
ху самопізнання, саморозвитку та самовдо-
сконалення, є базовий аспект формування 
національної школи. 

Вважаємо, що проблема національної 
школи найбільш повно відображена в усіх 
аспектах її розвитку в теоретичній спад-

щині Григорія Ващенка періоду еміграції 
(1943–1967 рр.). 

Для успішного поєднання зусиль пред-
ставників покоління педагогів, прихильни-
ків розбудови національної школи на зла-
мі минулого століття і діячів сьогодення, 
учасників історичного процесу становлення 
української держави, необхідне глибоке ви-
вчення науково-педагогічної, громадської, 
культурно-освітньої діяльності Г. Ващенка 
періоду еміграції як носія національної ідеї, 
культури та духовності, творця виховно-
го ідеалу української молоді. Актуальність 
нашого дослідження зумовлена потребами 
сьогодення щодо пошуку нової освітньої 
моделі. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Аналіз історико-педагогічної, спеціаль-
ної наукової літератури свідчить про те, що 
питання становлення, розвитку національ-
ної школи висвітлені в працях таких провід-
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них вітчизняних учених, як: І. Бех, А. Бой-
ко, О. Вишневський, І. Зязюн, В. Огнев’юк,  
М. Стельмахович, О. Сухомлинська. Зна-
чний внесок у дослідження різних напрямів 
діяльності педагога зробили І. Зайченко, 
А. Марушкевич, С. Сухорський, В. Яковен-
ко. Незважаючи на такий представницький 
склад учених-дослідників, вважаємо за до-
цільне продовжити вивчення еміграційного 
періоду життя відомого науковця. 

Постановка завдання. Мета статті – 
дослідити напрями діяльності Г. Ващенка, 
виокремити проблематику й ознаки творчої 
спадщини педагога періоду еміграції. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Під час аналізу життєвого і твор-
чого шляху Г. Ващенка, його теоретичної 
спадщини виокремимо закордонний період 
життя науковця, який охоплював значний 
часовий період, майже чверть століття 
(1943–1967 рр.). Дослідженням встановле-
но, що в 1943 р., за часів німецької окупації, 
Григорій Ващенко разом зі своєю родиною 
переїхав із Полтави до Києва, а 1945 р., 
«після великих біженських пригод опинився 
в Німеччині» [3, с. 12]. Відомо, що в Німеч-
чині він потрапив в американську зону, до 
табору для переміщених осіб у м. Ландсгуті 
(Баварія), пізніше поселився в Людвігсфе-
лі, околиці Мюнхена. Місто Мюнхен на той 
час було центром наукового і політичного 
життя українців, які з тих чи інших причин 
емігрували за кордон. Варто зазначити, що 
саме в Мюнхені розвивався активний на-
прям його діяльності – науковий.

Як писав автор в автобіографії, з 1945 р. 
він обіймав посаду професора педагогіки і 
психології та керівника відповідної кафедри 
Українського вільного університету (далі – 
УВУ) міста Мюнхена. Професор Г. Ващенко 
працював в УВУ та водночас 1950 р. був 
обраний ректором Богословської академії 
Української автокефальної православної 
церкви (далі – УАПЦ). Наукова діяльність 
Г. Ващенка, незважаючи на його поваж-
ний вік, проходила не тільки в межах ви-
щеназваних вищих навчальних закладів, а і 
в межах Української вільної академії наук 
(далі – УВАН) та Наукового товариства іме-
ні Тараса Шевченка. Науково-педагогічна 
діяльність супроводжувалася напруженою 
працею над написанням творів, які умовно, 
за відображенням його світогляду, життє-
вої позиції, напрямів діяльності, ми можемо  
розподілити на окремі групи. 

До першої групи творів ми відносимо 
найважливіші, найхарактерніші, найбільш 
численні і вагомі – твори, присвячені акту-
альним проблемам педагогіки. Вони сто-
суються як побудови системи освіти в са-
мостійній Україні, так і головних аспектів 

організації освіти, побудови навчального 
процесу, змісту освіти і виховання та вибо-
ру форм і методів виховання і навчання. По-
гляди Г. Ващенка на ці проблеми висвітлені 
в його працях: «Загальні методи навчання», 
«Свобода людини як філософічно-педаго-
гічна та політична проблема», «Виховання 
любові до Батьківщини», «Мораль христи-
янська і комуністична», «Проект системи 
освіти в самостійній Україні», «Педагогіч-
на наука в СССР», «Основні лінії розвитку 
совєтської педагогіки і школи», «Проблеми 
особи і суспільства в світлі християнства», 
«Основні засади розумового виховання 
української молоді», «Організаційні форми 
навчання», «Роля релігії у житті людства і 
релігійне виховання молоді». 

Завдяки аналізу перелічених у дослі-
дженні наукових праць професора Г. Ва-
щенка з’ясовано, що погляди педагога 
стосовно побудови системи освіти в само-
стійній Україні ґрунтовно висвітлені в робо-
тах «Проект системи освіти в самостійній 
Україні» та «Загальні методи навчання». 
Зокрема, педагог чітко обґрунтував свою 
позицію щодо відповідності системи осві-
ти соціально-економічному устрою держа-
ви, психології українського народу та його 
національним традиціям, необхідності де-
мократизації та структурної побудови но-
вої системи освіти. Щоб уникнути помилок 
у цьому питанні, він вважав за доцільне ви-
користати «досвід минулого і сучасного», 
та «<…> короткий, але плодовитий дос-
від організації української школи в період 
1917–1923 рр., коли наш народ з великим 
ентузіязмом розбудовував свою націо-
нальну культуру взагалі і свою національну 
школу зокрема» [6, с. 4], а також врахува-
ти досвід різних систем освіти на Заході. 
Що стосується окремих аспектів організації 
освіти в незалежній Україні, то зауважимо, 
що педагог відводив значну роль громад-
ськості, яка здатна, на його думку, дати 
поштовх впровадженню передових техно-
логій у систему освіти. Професор Г. Ва-
щенко вважав, що необхідно враховувати 
здібності, нахили дитини під час вибору на-
вчального закладу, вні запропонував струк-
турну диференціацію навчальних закладів 
(класична гімназія, реальна школа, середні 
технічні школи, учительська семінарія, се-
редня медична, агрономічна школи тощо) 
[6, с. 44]. 

У праці «Системи навчання» педагог 
торкається питання доцільності предметної 
системи навчання, особливо в початкових 
класах, та розкриває можливості «комплек-
сної системи» як такої, що надає перевагу 
самостійній роботі дітей з урахуванням їх-
ніх індивідуальних нахилів і інтересів. 
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Питання змісту освіти і виховання роз-
роблялися педагогом у багатьох наукових 
працях. Зокрема, у праці «Основні лінії роз-
витку совєтської педагогіки і школи» Г. Ва-
щенко розкривав підходи до оцінки змісту 
освіти: змістовний й формальний, які в су-
часній педагогіці трактуються як інформа-
тивний та творчо-інтелектуальний. У пра-
ці «Основні засади розумового виховання 
української молоді» педагог наголошував 
на тому, що «школа, з одного боку, мусить 
дати учням певну суму наукових знань, ви-
робити в них науковий світогляд, що стояв 
би нарівні сучасної науки, а з другого – ви-
ховати в них формальні здібності інтелекту» 
[5, с. 117]. 

У справі виховання молоді Г. Ващенко 
вважав, що основне завдання полягає в не-
обхідності вироблення в учнів стрункої сис-
теми високовартісних знань і повноцінних 
багатогранних інтересів. У структурі змісту 
виховання Г. Ващенко головну роль відво-
див формуванню виховного ідеалу україн-
ця, який втілювався у формулі «Служіння 
Богові і Україні». Розкриттю різних аспек-
тів цієї проблеми присвячені праці «Вихов-
ний ідеал», «Свобода людини як філосо-
фічно-педагогічна проблема», «Виховання 
волі і характеру», «Соціалізм і індивідуалізм 
у світлі християнства». 

Вибору форм і методів навчання присвя-
чена праця Г. Ващенка «Загальні методи 
навчання». Педагог обґрунтував доцільність 
вибору тих чи інших форм, методів робо-
ти, був прихильником тих форм і методів 
навчання, які розкривають шлях до само-
стійної творчої роботи учня, що формува-
ло б людину із сильним характером, ініці-
ативну, самостійну, творчу. Тому вчений 
вважав, що педагогіка майбутнього «має 
поєднувати самостійність та ініціативу уч-
нів з високим авторитетом педагога, волю 
і свідомість своєї гідності учня з свідомою 
дисципліною, творчі шукання з ґрунтовним 
знанням здобутків минулого та кращих тра-
дицій його» [2, с. 406]. 

Його підручник «Загальні методи навчан-
ня» неодноразово перевидавався за кор-
доном і використовується для проведення 
лекцій в УВУ міста Мюнхена і в нинішній 
час. Г. Ващенко саме в період еміграції 
доповнив курс дидактики новими розділа-
ми: «Система освіти в самостійній Україні», 
«Системи навчання», «Організаційні форми 
навчання». Окрім того, в еміграції написані 
і видані такі ключові наукові праці, як: «Ви-
ховний ідеал», «Виховна роля мистецтва», 
«Засади естетичного виховання», «Тілови-
ховання як засіб виховання волі і характе-
ру», «Український ренесанс ХХ ст.», які ста-
новлять повний курс педагогіки Г. Ващенка, 

відображають багатий світ духовності укра-
їнського народу і допомагають у розбудові 
державності незалежної України. 

Наукова діяльність професора Г. Ващен-
ка не обмежувалася лише читанням лекцій 
із педагогіки, вона мала практичний ха-
рактер. Відомо, що 1953 р. він взяв участь 
у роботі конференції українських і німець-
ких психологів, до виступу на якій підготу-
вав доповідь на тему: «Психологія в СССР». 
Отже, участь у роботі наукових конферен-
цій була другим важливим напрямом його 
діяльності – практичним. 

Третім важливим напрямом діяльності 
Г. Ващенка була співпраця з редакціями 
періодичних видань. Ми виділяємо гру-
пу його творів, які друкувалися в газетах, 
журналах, у націоналістичних виданнях 
(«Українська трибуна», «Український само-
стійник», «Шлях перемоги», «Визвольний 
шлях»). Серед читачів були популярними 
публіцистичні та наукові статті, що сприяли 
поширенню його ідей, вихованню емігра-
ційного кола читачів в українському дусі. 
Зокрема, завдяки такій співпраці з’явилися 
його статті в журналі «Визвольний шлях». 
У рубриці «Суспільно-виховні проблеми» 
лише 1954 р. надруковано низку важли-
вих статей: «Націоналізм, інтернаціоналізм 
і виховання любови до Батьківщини», «Ви-
ховання мужности і героїзму», «Виховання 
пошани до батьків і старших», «Вихован-
ня статевої чистоти і стриманості». Також 
відомі його статті із циклу «Виховна роль 
мистецтва», зокрема, 1955–1957 рр. над-
руковані статті: «Виховна роля нової укра-
їнської літератури», «Виховна роля україн-
ської підсовєтської літератури», «Виховна 
роля мистецтва». Праці педагога видава-
лися в Англії, Канаді й інших країнах світу, 
зокрема, у Торонто видано працю «Україн-
ський ренесанс ХХ ст.» [4]. 

Отже, тісна співпраця професора Г. Ва-
щенка з редакціями періодичних видань 
різних країн сприяла, по-перше, популяри-
зації його ідей, поглядів, думок із питань 
освіти, виховання молоді; по-друге, згур-
товувала українців, які жили за кордоном; 
по-третє, формувала наукову педагогічну 
думку щодо шляхів подальшого розвитку 
педагогічної науки в Україні і виокремлення 
завдань, які необхідно вирішувати в май-
бутньому. 

До четвертої групи належать твори емі-
граційного періоду, які звучать як заповіт – 
звернення до молоді майбутніх поколінь, 
в яких вміщені різні аспекти щодо віднов-
лення української державності, національ-
ного відродження, духовно-морального 
виховання української молоді, формування 
виховного ідеалу, вони є відображенням 
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громадсько-просвітницької діяльності нау-
ковця еміграційного періоду – роботи з мо-
лоддю. 

В еміграції в справі виховання україн-
ської молоді велике значення в післявоєн-
ні роки мали молодіжні організації Спілка 
української молоді (далі – СУМ) і Пласт, які 
діяли в багатьох країнах світу. У праці «Про-
ект системи освіти в самостійній Україні» 
педагог зазначав, що виховне значення цих 
організацій полягало в тому, що, по-перше, 
вони мали значно більший діапазон впли-
ву, ніж школа; по-друге, виробляли в моло-
ді практичні навички співпраці, виховували 
дух товариськості, солідарності, дисциплі-
нованості, що, своєю чергою, сприяє роз-
витку ініціативи, вчило вмінню правильно 
орієнтуватися, бути сміливим, рішучим; 
по-третє, виховували любов до Батьків-
щини, будило прагнення до боротьби за її 
волю [6, с. 45]. 

1946 р. в еміграції СУМ відновила свою 
роботу. Вбачаючи в молоді послідовни-
ків у боротьбі за незалежність України, 
Г. Ващенко гаряче підтримував молодь в її 
патріотичних починаннях. Професор тіс-
но співпрацював із молоддю, пропагував 
ідеї національного відродження України та 
відновлення української державності. Він 
не шкодував своїх сил, часто зустрічав-
ся з молоддю в літніх таборах, читав лек-
ції, виступав із доповідями. Окрім того, він 
був постійним дописувачем у журналі СУМ 
«Авангард». Особливий відгук у молоді зна-
йшла праця Г. Ващенка «Виховний ідеал», 
написана як звернення до молоді. Один 
з учнів Г. Ващенка Омелян Коваль у пе-
редмові до українського видання праці за-
значав: «Ця книжка стала основним підруч-
ником для виховників, і на її науці та ідеях 
формувався світогляд української молоді 
в світі, поза Україною. Вартість тієї науки 
полягає в тому, що в ній проведена стис-
ла аналіза розвитку української духовности 
від найдавніших до сучасних часів. На цій 
саме основі проф. Григорій Ващенко будує 
Виховний Ідеал, що відповідає психічним, 
природним властивостям української лю-
дини» [1, с. 6].

Про беззаперечний авторитет профе-
сора Г. Ващенка серед молоді діаспори 
свідчить той факт, що на Другому конгресі 
СУМ 1948 р. він одержав найвище звання – 
перший Почесний член СУМ, за написання 
книги-звернення до молоді «Виховний іде-
ал». Під час розроблення проекту системи 
освіти в самостійній Україні педагог зазна-
чав, що молодіжні організації багато зроби-
ли в галузі виховання любові до Батьківщи-
ни, дисциплінованості тощо. Одночасно він 
привертав увагу до необхідності виховання 

в молоді творчості і винахідливості, бо саме 
це якраз і потрібно буде для нашої Бать-
ківщини в майбутньому. «Щоб розбудувати 
всі галузі культури духової і матеріальної, 
потрібні будуть люди з відповідною підго-
товкою і великою ініціативою. З метою ви-
ховання таких людей при молодечих орга-
нізаціях потрібно буде організувати різного 
типу майстерні, де молодь буде не тільки 
набувати технічних навичок у різних галузях 
праці, але разом з тим матиме можливість 
розвивати дух винахідництва» [6, с. 46]. 
Професор Г. Ващенко вважав за можливе 
для розвитку навиків наукових досліджень 
при молодіжних організаціях мати дослідні 
агрономічні станції для проведення дослі-
дів із вирощування й акліматизації рослин. 
Для розвитку літературних і мистецьких 
здібностей педагог пропонував досвідче-
ним митцям організовувати літературні і 
мистецькі гуртки, проводити виставки мо-
лодіжної творчості, створювати музеї тощо. 

Не менш важливою для виховання укра-
їнської молоді стала праця Г. Ващенка «Ви-
ховання волі і характеру», у двох частинах, 
в якій міститься як аналіз вольових проце-
сів людини та її психологічних рис, які на-
зиваються характером, так і безпосередні 
поради з виховання волі і характеру україн-
ської молоді, здатної реалізувати високий 
ідеал Служіння Богові й Україні. 

Турботою про виховання фізично і ду-
ховно здорової молоді проникнута праця 
«Тіловиховання як засіб виховання волі і 
характеру», в якій педагог підкреслював, 
що сполучення фізичного і духовного ви-
ховання притаманне всім культурним наро-
дам, але кожен народ це питання вирішував 
по-своєму. Основний сенс тіловиховання 
української молоді професор Г. Ващенко 
вбачав у тому, «щоб виховати людину міцну 
духом і тілом, але водночас таку, щоб у неї 
дух панував над тілом» [8, с. 301]. 

У підсумку нашого дослідження педаго-
гічної діяльності Г. Ващенка з роботи з мо-
лоддю ми можемо зробити такий висновок: 
по-перше, молодь в особі Г. Ващенка бачи-
ла духовного батька, духовного наставника 
української молоді; по-друге, він визнавав-
ся ідейним провідником української молоді, 
одержав найвище звання Почесного члена 
СУМ; по-третє, у спадщині Г. Ващенка про-
блематика виховання молоді посідала чіль-
не місце. 

Поруч із названими напрямами діяльно-
сті Г. Ващенка в еміграційний період важ-
ливою і цінною є його робота з написання 
спогадів про минуле, що становить п’ятий 
напрям його діяльності. Ця група творів 
належить до історичних джерел – доку-
ментів особового походження. В еміграції 
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Г. Ващенком написані коротка автобіогра-
фія і низка спогадів про історичні події та 
індивідуальний досвід Г. Ващенка в пе-
ріод розбудови української освіти і науки  
1917–1923 рр., відображають його погляди 
щодо подальших подій в Україні до сере-
дини ХХ ст. 

На особливу увагу заслуговують спогади 
Г. Ващенка, які дають можливість виокре-
мити головні педагогічні ідеї вченого, що 
викристалізувалися протягом усього жит-
тя в чітку педагогічну систему. Серед них 
чільне місце належить педагогічній ідеї тво-
рення концепції «творчої школи» на осно-
ві глибоких знань психіки дитини й індиві-
дуальних особливостей кожного; ідеї ролі 
школи як громадсько-культурного осеред-
ку; ідеї підготовки майбутніх учителів як 
творців найвищого мистецтва з виховання 
особистості; педагогічній ідеї створення 
школи на основі національної свідомості, 
національно-культурних традицій, духо-
вності як основи української культури. 

Цінність джерел цієї групи творів поля-
гає в тому, що вони допомагають глибше 
зрозуміти його почуття, думку, ставлення 
до тих подій, учасником яких він був сам, 
дають можливість виокремити моральні 
орієнтири, гостроту сприйняття ним відір-
ваності від України, підкреслити значущість 
його роздумів над проблемами педагогіки, 
майбутнім розвитком України. Незважаю-
чи на значний хронологічний проміжок між 
часом написання спогадів та часом відо-
бражених подій, джерела цієї групи творів 
становлять значний науковий інтерес у ви-
вченні творчої спадщини Г. Ващенка. 

Отже, вищеназвані біографічні джерела 
належать до групи документів особового 
походження і відображають безпосереднє 
сприйняття Г. Ващенком суспільно-політич-
них подій, характеризують його літератур-
ний хист. Вони виразно ілюструють фор-
мування педагогічних поглядів професора  
Г. Ващенка, його участь у становленні укра-
їнської національної школи, демонструють 
його внесок у розбудову національної шко-
ли, патріотичне піднесення, вболівання за 
долю України. 

В автобіографії Г. Ващенко зазначив, що 
в еміграції ним було написано і доповнено 
майже тридцять робіт. Вивчення наукових 
праць ученого, статей, доповідей, мему-
арної спадщини дало нам змогу виділити 
найхарактерніші риси, ознаки творчого до-
робку педагога. Як одну з найхарактерні-
ших, на нашу думку, можна виділити таку 
рису, як патріотизм. Педагог відстежував 
історію українського народу, який багато 
століть боровся за самостійну державу. 
Г. Ващенко наголошував на тому, що в цій 

боротьбі потрібні такі риси, як національна 
свідомість, палка любов до Батьківщини, 
ненависть до її ворогів. Педагог переко-
наний, що цієї мети зможе досягти силь-
не покоління свідомих українців, він зазна-
чив: «Точиться уперта й жорстока боротьба 
за самостійну Українську державу, а може 
й за наше існування як нації. Ця бороть-
ба вимагає титанічного напруження сил, 
а воно можливе лише під впливом палкої 
любови до Батьківщини» [7, с. 16]. 

У публікаціях на сторінках журналів – 
звернення до майбутніх поколінь українців, 
застереження щодо недопущення поми-
лок, настанови для досягнення поставле-
ної мети. Педагог застерігав, що може так 
статися, коли незалежність буде здобута, 
а народ виявиться не підготовленим «до 
розбудови національної культури після пе-
ремоги» [6, с. 48].

З полум’яним патріотизмом еміграцій-
ного доробку Г. Ващенка тісно пов’язана 
його національна спрямованість на вихо-
вання молоді, від якої залежить майбутнє 
України, це важлива ознака його творчості. 
Виховання молоді він ставив у пряму за-
лежність від формування її світогляду, ви-
бору виховного ідеалу як мети виховання. 
Головною ознакою виховного ідеалу для 
Г. Ващенка були загальнолюдські цінно-
сті, виплекані впродовж століть, моральні 
цінності, які лежали в основі християнської 
віри і релігії. Педагог переконаний, що таке 
розуміння виховного ідеалу спонукатиме 
молодь втілити в життя високу мету: служ-
бу Богові й Батьківщині, своєму народові 
[1, с. 174]. 

Професор Г. Ващенко, перебуваю-
чи в еміграції, вболівав за долю України, 
своїми розробками намагався допомогти 
майбутнім українцям у їхній боротьбі за 
незалежність держави. Все своє життя він 
присвятив служінню українському народу, 
все, що Г. Ващенко робив і творив, при-
свячене боротьбі за щасливу долю свого 
народу. Мотиви служіння Богові й Батьків-
щині – визначальний лейтмотив його твор-
чості, шляхетна ознака творчої спадщини 
педагога.

Твори еміграційного періоду проникнуті 
вболіванням за долю народу, їх об’єднує 
одна з важливих ознак спадщини науков-
ця – гуманізм. Під час розроблення про-
екту системи освіти в Україні Г. Ващенко 
закликав будувати державний устрій, соці-
ально-економічні відносини і систему осві-
ти на засадах християнства: «Християнство 
засуджує всяке насильство, і тому держав-
ний устрій в самостійній Україні не мусить 
бути деспотичним: він має відповідати волі 
народу, себто бути демократичним і то 
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не на словах тільки, а й на ділі» [6, с. 37]. 
Як педагог-гуманіст він вірив, що настане 
той час, коли на зміну авторитарній при-
йде національна система виховання, в якій 
метою виховання буде благо і щастя Бать-
ківщини, а завданням школи стане необхід-
ність виховати в молоді гуманність, співчут-
тя до людини [1, с. 174, 185]. 

Як одну із провідних ознак Г. Ващенка 
можна, на нашу думку, виділити народність, 
яка полягала в титанічній роботі з розбудо-
ви національної системи освіти і виховання, 
що базувалася на досягненнях народної 
педагогіки, національних культурно-освіт-
ніх традиціях, досягненнях української та 
світової педагогічної думки. 

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Отже, у підсумку дослідження творчої 
діяльності Г. Ващенка в еміграційний період 
варто зазначити, що наукова спадщина пе-
дагога, по-перше, розкриває перед нами 
образ відданого патріота України, борця 
за її волю і незалежність; по-друге, пока-
зує, що його твори присвячені важливим 
проблемам розбудови національної школи, 
спрямовані на виховання творчої, ініціатив-
ної, сильної духом особистості; по-третє, 
дає можливість виокремити такі напрями 
діяльності Г. Ващенка: науковий, практич-
ний, співпрацю з редакціями періодичних 
видань, громадсько-просвітницьку роботу 
з молоддю, роботу з написанню спогадів; 
по-четверте, відзначається широким спек-

тром педагогічних, суспільно-виховних, 
мистецьких проблем; по-п’яте, головни-
ми ознаками творчої спадщини педагога 
в еміграційний період є: патріотизм, любов 
до Батьківщини, народність, національна 
спрямованість, служба Богові й Батьківщи-
ні, гуманізм. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх 
аспектів визначеної проблеми і потребує 
подальшого вивчення педагогічної спад-
щини Г. Ващенка. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
НА ПОДІЛЛІ (1903–1917 РР.)

Рашина І.О., викладач кафедри педагогіки
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

У статті досліджено питання розвитку освіти на Поділлі в 1903–1917 рр. Розкрито проблему підго-
товки вчителів початкових класів у педагогічних навчальних закладах Поділля зазначеного періоду. Ви-
значено поняття «учительські семінарії» й особливості їх функціонування на початку ХІХ ст. Зазначені 
особливості роботи трудової школи. 

Приділено увагу питанню створення національних шкіл, особливостям функціонування вищих по-
чаткових шкіл на Поділлі та ролі Міністерства народної освіти в їх відкритті. Зазначається, що для 
вирішення проблеми недостатньої кількості педагогічних кадрів необхідно було створювати нові педа-
гогічні навчальні заклади, які готували б на належному рівні фахівців для нової школи. Зосереджено 
увагу на проблемі нестачі вчителів у школах краю та на особливостях їх підготовки. Зазначається, що 
основою створення вищих початкових шкіл у цей період на Поділлі була початкова школа. Зроблено 
акцент на тому, що вища школа розвивалася в дуже складних умовах. 

Ключові слова: освіта, учительські семінарії, національна школа, трудова школа, Міністерство 
народної освіти, вища початкова школа, педагогічні навчальні заклади, педагогічні кадри.

В статье исследованы вопросы развития образования на Подолье в 1903–1917 гг. Раскрыта проблема 
подготовки учителей начальных классов в педагогических учебных заведениях Подолья указанного пе-
риода. Определены понятие «учительские семинарии» и особенности их функционирования в начале 
XX в. 

Уделено внимание созданию национальных школ, особенностям функционирования высших на-
чальных школ на Подолье и роля Министерства народного образования в их открытии. Отмечается, что 
для решения проблемы недостатка педагогических кадров необходимо было создавать новые педаго-
гические учебные заведения, которые готовили бы на должном уровне специалистов для новой школы. 
Раскрыты проблема нехватки учителей в школах края и особенности их подготовки. Отмечается, что 
основой создания высших начальных школ в этот период на Подолье, была начальная школа. Сделан 
акцент на том, что высшая школа развивалась в очень сложных условиях.

Ключевые слова: образование, учительские семинарии, национальная школа, трудовая школа, Ми-
нистерство народного образования, высшая начальная школа, педагогические учебные заведения, пе-
дагогические кадры.

Rashyna I.O. ORGANIZATIONAL APPROACHES OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ TRAINING 
IN PODILLIA REGION (1903–1917)

The article deals with the issue of the development of education in Podillia region in 1903–1917.  
The problem of primary school teachers’ training in the pedagogical educational institutions of Podillia region 
of the mentioned period has been disclosed. The concept “teacher seminaries” and features of their functioning 
at the beginning of the XIX century have been revealed. The peculiarities of work of the labor school have 
been shown.

The issues of the establishment of national schools, peculiarities of the functioning of higher primary 
schools in Podillia region and the role of the Ministry of Public Education in their opening have been dis-
cussed. It is noted that in order to solve the problem of insufficient number of pedagogical staff it was neces-
sary to create new pedagogical educational institutions that could prepare at the proper level specialists for the 
new school. The focus is on problem of the lack of teachers at schools of the region and on the peculiarities of 
their training. It is mentioned that the basis of the establishment of higher primary schools throughout this per-
iod in Podillia region, was primary school. The emphasis is placed on the fact that the higher school developed 
under very difficult conditions.

Key words: education, teacher seminaries, national school, labor school, Ministry of Public Education, 
higher primary school, pedagogical educational institutions, pedagogical staff.

Постановка проблеми. Питання роз-
витку освіти завжди привертало увагу на-
уковців. Багатьох цікавить стан освіти на 
Поділлі на початку ХХ ст., де, незважаючи 
на позитивні тенденції, ситуація залишала-
ся досить складною. 

Проблема підготовки вчителів початко-
вих класів у педагогічних навчальних за-
кладах Поділля з’явилася тоді, коли почали 
відкриватися народні школи на території 
України. Саме тоді виникла потреба в соці-
альних та освітніх реформах. Реформацій-
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ний період другої половини ХІХ ст. справед-
ливо пов’язують із соціальною політикою 
Олександра ІІ. Завдяки розвитку на терито-
рії України земської форми самоуправління 
(на Лівобережжі та Слобожанщині – у дру-
гій половиіа ХІХ ст.; на Правобережжі –  
наприкінці ХІХ ст.) стало можливим ство-
рення системи народних шкіл і народних 
училищ у різних регіонах імперії. Ці школи 
утримувалися коштом місцевих громад і 
забезпечували поетапний перехід від цер-
ковноприходської до світської моделі по-
чаткової освіти в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченню історії освіти Поділля при-
свячені праці М. Вороліса, В. Герасименко, 
П. Григорчука, Л. Дровозюк, А. Зінченко, 
П. Каньоси, О. Кошолапа, О. Кух, В. Лозо-
вого, О. Лойко, Ю. Маркітантової, В. Сте-
цюк, С. Трухманової та ін. Вагомий вне-
сок у дослідження проблеми вищої освіти 
на Поділлі на початку ХХ ст. належить су-
часним історикам О. Завальнюку, О. Ко-
марницькому, В. Лозовому, Е. Мельнику, 
В. Прокопчуку, А. Філінюку. 

Питанням професійної підготовки май-
бутніх учителів приділяли увагу такі вчені, 
як: О. Абдуліна, М. Євтух, І. Зязюн, Н. Нич-
кало, А. Капська, О. Савченко, С. Сисоєва, 
Л. Хомич та ін. Проблеми підготовки вчи-
теля початкових класів вивчалися В. Бон-
дарем, Н. Бібік, А. Бистрюковою, М. Ва-
шуленком, С. Єрмаковою, М. Захарійчук, 
О. Івлієвою, Н. Казаковою, Л. Кекух, Н. Ки-
чук, Л. Красюк, О. Мельником, В. Паскар, 
С. Ратовською, І. Титаренко, Л. Хоружою та 
багатьма іншими.

Постановка завдання. Мета статті – 
розкрити організаційні засади підготовки 
вчителя початкових класів на Поділлі в пер-
шій половині ХХ ст.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поруч із процесами поширення 
початкової освіти в Україні уряд особливу 
увагу приділяв розвитку вищої школи. Це 
пояснювалося тим, що саме тут мала готу-
ватися українська інтелектуальна еліта, що 
була необхідною в період утворення і ста-
новлення Української держави.

У багатьох подільських містах наявна ме-
режа начальних закладів та установ куль-
тури на початку ХХ ст. вже не відповідала 
потребам їхніх жителів. Більшість міст По-
ділля порівняно з містами інших губерній 
явно відставали за кількістю культурно- 
освітніх закладів.

Стан освіченості громадян потребував 
докорінних змін у системі розвитку осві-
ти. Такі зміни відбувалися досить повільно. 
Населення, особливо селяни, прагнуло пи-
семності. Саме тому постала гостра потре-

ба у відкритті низки додаткових початкових 
училищ різних типів, насамперед народних 
шкіл для селян. Але для роботи таких за-
кладів потрібні були вчителі, які б навчали 
дітей грамоті. Тому необхідно було відкри-
вати спеціалізовані навчальні заклади для 
підготовки вчителів початкових народних 
шкіл. Такими закладами стали учительські 
семінарії. 

Сучасний «Український педагогічний 
словник», а також «Енциклопедія освіти» 
визначають учительські семінарії як серед-
ні спеціальні педагогічні навчальні заклади, 
що спрямовані на підготовку вчителів по-
чаткових шкіл [3, с. 112]. У 60-х рр. ХІХ ст. 
учительські семінарії стали найбільш по-
ширеним типом педагогічного навчально-
го закладу на території Російської імпе-
рії. В основу її функціонування покладено 
«Проект учительської семінарії», створе-
ний К. Ушинським. До закладів такого типу 
приймали осіб, які закінчили двокласні по-
чаткові училища. Навчання в них тривало 
3–4 роки. Після 1917 р. учительські семіна-
рії були перетворені на трирічні педагогічні 
курси, потім – на педагогічні технікуми, а 
останні – на педагогічні училища [1, с. 517]. 

Потреба в підготовлених педагогічних 
кадрах, особливо у зв’язку із запроваджен-
ням загальної початкової освіти, приму-
сила владу збільшити кількість семінарій. 
У результаті аналізу кількісного співвідно-
шення закладів такого типу зазначимо, що 
в 1890–1900 рр. Міністерством народної 
освіти в Росії відкрито всього 4 учитель-
ських семінарії, протягом 1900–1910 рр. – 
23, у 1911–1917 рр. – 107, трохи менше, 
ніж за всю попередню їхню історію. До бе-
резня 1917 р., тобто до ліквідації царизму, 
у Росії налічувалося 183 учительських семі-
нарії, які утримувалися державним коштом, 
і 9 учительських семінарій і шкіл – коштом 
товариств і приватних осіб [5, с. 87, 91, 97]. 

Початкову освіту давала трудова шко-
ла. Вона поділялася на одноконцентрову – 
перші чотири групи, і двоконцентрову – 
останніх чотири групи після чотирирічки.  
У 1–4 класах учні вивчали рідну мову, 
арифметику, краєзнавство, природознав-
ство, географію, вчилися малювати, спі-
вати, ліпити, займалися фізкультурою та 
ручною працею. у 5–7 класах вивчалися 
українська і російська мови і література, 
історія, математика, фізика, хімія, приро-
дознавство, географія, малювання, співи, 
фізкультура. Вивчення історії і географії 
України, української мови та літератури в 
школах запроваджувалося вперше. Семи-
річна школа охоплювала навчання дітей ві-
ком від 8 до 11 років. За декретом уряду, 
всі громадяни Української Соціалістичної 
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Радянської Республіки (далі – УСРР) повин-
ні були мати освіту не нижче чотирирічки. 
Ті учні, які виявили здібності до навчання, 
мали змогу продовжити його в старших 
групах семирічки.

Після перемоги Лютневої революції 
в Росії (1917 р.) в Україні, зокрема на По-
діллі, склалися сприятливі умови для будів-
ництва національної школи [6, с. 323].

Національна школа створювалася як 
єдина, доступна для всіх, виховна, націо-
нально-державна, діяльна, вона складала-
ся із трьох ступенів. Перший ступінь (ниж-
ча початкова школа – 1–4 класи), другий 
ступінь (вища початкова школа – 5–7 кла-
си, а з 1919 р. сюди включався і 4 клас), 
третій ступінь – середня школа (гімназія –  
9–12 класи) [7, с. 3–9].

Підґрунтям для будування національної 
школи в період Української революції була 
початкова. Вона мала бути демократичною 
й українізованою, де діти різних верств на-
селення могли б безкоштовно здобувати 
освіту з можливістю продовжити навчан-
ня в середніх, спеціальних та вищих на-
вчальних закладах [2, с. 17]. У результаті 
зазначеного в багатьох місцях Поділля від-
кривався цей тип школи, і не через те, що 
вони цілком задовольняли людей, а тому, 
що школа ця була вищою, вона давала пер-
спективи і приваблювала людей.

На підтримку бажання подолян дати осві-
ту своїм дітям Подільська народна управа 
змушена була, як це не прикро, відмовляти 
їм через постійну нестачу вчителів. Зокре-
ма, на 1 січня 1919 р. у губернії залишали-
ся вільними 130 учительських посад. Там, 
де потрібні були 4–5 учителів, ледве мож-
на було знайти 2–3. Багато шкіл на Поділлі 
не були відкриті через брак учительського 
персоналу. 

Та й ті вчителі, які були, не завжди мали 
належний фаховий рівень. Наприклад, за 
своєю освітою учителі Поділля, призначені 
1919 р., можуть бути розподілені так: з пов-
ним освітнім цензом призначено лише 9% 
учителів, які мали звання учителя повітових 
шкіл; домашніх учителів – 21%; учителів із 
середньою освітою, але без учительської 
підготовки – 41%; решта – учителі без се-
редньої освіти – 29% (сюди належали ті, 
хто скінчив учительську семінарію, педа-
гогічні курси, церковно-учительські шко-
ли, 6–7-микласні єпархіальні дівочі школи) 
[8]. Отже, більшість подільських вчителів 
не мали відповідної педагогічної освіти.

Важкий стан початкової освіти на По-
діллі відзначав у своїй доповіді 27 жовтня 
1919 р. губернський комісар. Для покра-
щення роботи шкіл необхідно було термі-

ново подбати про їх відновлення, заповне-
ння учителями, розпочати навчання дітей. 
Незважаючи на те, що на Поділлі функціо-
нував учительський інститут у Вінниці, він 
власними силами не міг цілком забезпечи-
ти потреби у фахівцях, що дедалі зростали. 
Так, у 1918–1919 навчальному році випус-
кники становили менше 1% всіх учителів 
губернії. Багато з них перейшли працювати 
в інші регіони України або стали вчителями 
середніх шкіл.

Для вирішення даної проблеми необ-
хідно було створювати нові педагогічні на-
вчальні заклади, які готували б фахівців для 
нової школи. З огляду на це, Міністерство 
народної освіти визнало за необхідне від-
крити учительський інститут в Кам’янці-По-
дільському [9]. Проте відкриття учитель-
ського інституту призупинилося. Це було 
пов’язано зі складними воєнно-політични-
ми обставинами, в яких опинилося Поді-
лля в період громадянської війни, а також 
із тим, що при Міністерстві освіти активно 
працювала спеціальна Комісія зі створення 
єдиної школи в Україні. Вона висловилася, 
зокрема, і за перетворення учительських 
семінарій і учительських інститутів на спе-
ціальні педагогічні дворічні шкільні закла-
ди, з яких перший мав будуватися на ґрунті 
загальної освіти другого ступеня, а дру-
гий – третього ступеня єдиної школи [9]. 
Міністерство освіти прислухалося до думки 
Комісії і 13 вересня 1919 р. ухвалило поста-
нову, за якою відкриття нових учительських 
інститутів та семінарій було визнано не-
доцільним. Натомість воно збиралося від-
кривати дворічні педагогічні курси для під-
готовки учителів вищої початкової школи, 
відповідно до закону від 8 січня 1919 р. та 
закону про обов’язкове безоплатне навчан-
ня, і з обов’язковим переформуванням цих 
курсів у найближчому майбутньому в учи-
тельські інститути і семінарії нового типу.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Отже, незважаючи на труднощі й пере-
шкоди, у 1917–1920 рр. українська влада 
та громадські організації Поділля доклада-
ли багато зусиль для того, щоб створити і 
розширити мережу національних вищих по-
чаткових шкіл і тим самим закласти основу 
національної освіти. Завдяки їхній активній 
діяльності були збудовані власні приміщен-
ня для шкіл, друкувалися українські підруч-
ники, змінювалися навчальні плани. Знач-
ним здобутком став перехід на українську 
мову навчання. Певні успіхи були досягнуті 
і на шляху демократизації навчального про-
цесу, що відкрило широким верствам на-
селення краю шлях до навчання у вищих 
початкових школах.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ ДО ПРИРОДООХО-
РОННОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС БІОЛОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВИХ  

ПРАКТИК (РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ – ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

Сорочинська О.А., к. пед. н., 
викладач кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи

Житомирський державний університет імені Івана Франка

У статті здійснено ретроспективний аналіз особливостей залучення студентської молоді до приро-
доохоронної роботи під час біологічних навчально-польових практик. Виокремлено та обґрунтовано 
періоди цієї роботи другої половини ХХ ст. (І період – активно-діяльнісний характер роботи (70-80 рр.); 
ІІ період – еколого-натуралістичний характер роботи (з 1991-р. – дотепер)). Охарактеризовано її зміст, 
форми, методи та засоби, які використовувалися у вищих закладах освіти України. 

Ключові слова: підготовка майбутніх учителів біології, природоохоронна робота, еколого-натура-
лістична робота, позакласна робота, основна школа, підходи навчання.

В статье осуществлен ретроспективный анализ особенностей привлечения студенческой молодежи 
к природоохранной работе во время биологических учебно-полевых практик. Выделены и обоснованы 
периоды этой работы второй половины ХХ в. (І период – активно-деятельностный характер работы (70-
80 гг.); ІІ период – эколого-натуралистический характер работы (с 1991 г. – до сих пор)). Охарактеризо-
вано ее содержание, формы, методы и средства, которые использовались в высших учебных заведениях 
Украины.

Ключевые слова: подготовка будущих учителей биологии, природоохранная работа, эколого-нату-
ралистическая работа, внеклассная работа, основная школа, подходы обучения.

Sorochynska O.A. FEATURES OF ATTITUDE OF BIOLOGICAL STUDENTS TO ENVIRONMENTAL 
WORK UNDER BIOLOGICAL EDUCATIONAL-POLAND PRACTICES (RETROSPECTIVE ANALY-
SIS – SECOND HALF OF XX CENTURY)

The article presents a retrospective analysis of the features of attracting student youth to environmental 
work during biological field practice. The periods of this work of the second half of the twentieth century are 
singled out and substantiated (I period – active-activity character of work (70-80 years), II period – ecological 
and naturalistic nature of work (from 1991 to present), its content, forms, methods and the means used in 
higher educational institutions of Ukraine.

Key words: preparation of future teachers of biology, environmental work, ecological-naturalistic work, 
extra-curricular work, basic school, approaches to training.

Постановка проблеми. Розбудова 
Української держави, перехід її до ринко-
вих відносин, а також гуманізація та демо-
кратизація українського суспільства перед-

бачають формування всебічно розвиненої, 
громадсько-активної, ділової особистості, 
спроможної до самовизначення та саморе-
алізації. Це ставить серйозні вимоги перед 
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вищою школою, яка покликана забезпечува-
ти професійну підготовку таких учителів, які б 
успішно готували учнів до життя в нових умо-
вах гуманного, демократичного суспільства. 

Упродовж навчання у вищих закладах 
освіти студенти-біологи вивчають вели-
ку кількість природничих предметів біо-
логічного циклу, що дозволяє ознайоми-
тися з особливостями анатомії, фізіології, 
екології та поведінки тварин, морфології і 
вирощування рослин, основними екологіч-
ними процесами на планеті тощо. Однак 
сьогоднішня екологічна ситуація потребує 
фахівця, здатного не лише інформувати 
школярів щодо екологічних проблем, а й 
формувати в них активну життєву позицію 
зі збереження екологічної рівноваги і при-
множення природних багатств. 

Збільшення уваги до екологічних про-
блем планети, екологічної освіти і вихо-
вання підростаючого покоління як фактора 
запобігання антропогенного впливу на на-
вколишнє природне середовище, форму-
вання екоцентричного типу мислення, сві-
домості та екологічної культури зумовило 
потребу аналізу наукових джерел стосовно 
особливостей підготовки майбутніх учите-
лів біології до позакласної еколого-натура-
лістичної роботи шляхом залучення до при-
родоохоронної роботи під час біологічних 
навчально-польових практик.

Аналіз останніх досліджень. Достат-
ньо дослідженою є проблема науково-при-
родничої та спеціально-методичної підго-
товки студентів педагогічних закладів до 
екологічної роботи в школі, що знайшло 
відображення в роботах М.О. Воїнствен-
ського, Б.Г. Іоганзена, В.І. Кузнєцової, 
В.П. Максимової, І.Н. Пономарьової та ін. 
У педагогічній практиці є незначна кількість 
досліджень, спрямованих на розв’язання 
окресленої проблеми, зокрема, в працях 
В.В. Вербицького, О.В. Ващук, В.С. Кри-
саченко, Н.А. Негруца, Г.П. Пустовіта, 
В.В. Танської, М.В. Хроленко, В.В. Черво-
нецького та ін.

До науково-методичних робіт із про-
блеми, що досліджується, належать 
праці О.М. Алєксахіної, О.М. Дорошко, 
С.С. Кашлєва, В.А. Ковтун, О.С. Сластьо-
ніної, Г.Д. Філатової, Е.Ю. Шапокенє та 
ін. Історичні аспекти екологічної підготов-
ки вчителів біології висвітлені в роботах  
М.М. Скиби.

Постановка завдання. Метою нашої 
статті є аналіз та узагальнення особливос-
тей залучення студентів-біологів до при-
родоохоронної роботи під час біологічної 
навчально-польової практики як основи 
подальшої позакласної еколого-натураліс-
тичної роботи з учнями основної школи.

Виклад основного матеріалу. У зв’язку 
з погіршенням екологічної ситуації в Україні 
в другій половині 70-80-х років у педаго-
гіці та природничих науках поряд із термі-
ном «природоохоронна освіта» вводиться 
термін «екологічна освіта» та активізують-
ся пошуки нових форм і методів підготов-
ки студентів до природоохоронної роботи  
в школі. 

І період – активно-діяльнісний характер 
роботи (70-80 рр.). Важливого значення  
в підготовці студентів-біологів набув практи-
ко-орієнтований підхід. У 70-80 р. із метою 
поглиблення екологічних знань, активіза-
ції дослідницької роботи викладачі (Луган-
ський, Черкаський, Харківський педзакла-
ди) проводили проблемні лекції і семінари, 
мінідискусії, комплексні навчальні екскурсії, 
спецсемінари та спецпрактикуми з екологіч-
них проблем. Популярними стають дискусії, 
рольові, ділові та дидактичні ігри, екологічні 
вікторини. Також інтенсивно почали вико-
ристовувати нові форми роботи: творчі кон-
курси, місячники і декадники, науково-прак-
тичні екскурсії на екологічній стежині, до 
ботанічних і зоологічних музеїв, ботанічних 
садів. У Луганському та Харківському педза-
кладах студенти брали участь у роботі агіт-
бригад, випуску стіннівок [1; 9, с. 12, 15].

Свідченням побудови освітнього проце-
су підготовки студентів-біологів Сумсько-
го, Тернопільського, Івано-Франківського, 
Київського, Мелітопольського, Луганського 
педвузів до практичної природоохоронної 
та еколого-натуралістичної роботи з учня-
ми на основі діяльнісного підходу є їх залу-
чення до розселення в лісосмугах квітучих 
трав’яних рослин, догляд за насадженнями 
лісопарку, озеленення вулиць міста, сані-
тарного догляду за деревами, кущами, га-
зонами, охорони лікарських і рідкісних рос-
лин [9, с. 16].

Погіршення екологічної ситуації у 80-х ро- 
ках ХХ ст. призвело до появи у різних вузах 
Радянського Союзу добровільних студент-
ських дружин охорони природи. Метою 
діяльності дружини було організація опе-
ративно-рейдової роботи ((операції «По-
стріл», «Смерічка»), затримання браконьє-
рів, торговців незаконно добутої продукції, 
виявлення і ліквідація самовільних звалищ 
промислових, сільськогосподарських і по-
бутових відходів), наукова робота, екологіч-
на просвіта (масові природоохоронні акції, 
робота зі школами, ЗМІ) та впровадження 
програм екологічної освіти школярів шля-
хом роботи в гуртках із дітьми шкільного 
віку та на станціях юних натуралістів і юних 
туристів [8, с. 141]. Одна з них діяла при 
Житомирському державному педагогічно-
му інституті імені Івана Франка. Членами 
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дружини охорони природи були студенти 
природничого факультету, які здійснювали 
моніторинг чисельності чаплі сірої, скель-
ної ящірки, проводили рейди з очищення 
берегів річок Кам’янка, Тетерів, Случ, збе-
реження зеленого фонду Житомирського 
району під час новорічних свят. Студен-
ти факультету проводили і просвітниць-
ко-виховну роботу серед студентів інших 
факультетів і населення міста. Дружини 
Харківського університету і Чернігівського 
педагогічного інститутів поширювали анке-
ти з метою встановлення місць гніздування 
сірої чаплі, великих хижих птахів, ділянок 
помешкання байбаків [3, с. 152].

У Київському, Луганському, Мелітополь-
ському педагогічних закладах були створе-
ні студентські інспекції з охорони природи. 
Вони систематично здійснювали патрулю-
вання зелених зон навколо міста, рейди 
для боротьби з браконьєрством, запобі-
гали знищенню декоративних і лікарських 
рослин. Природоохоронні дружини, загони 
та клуби створювалися в Сумському, Пол-
тавському, Херсонському, Житомирсько-
му педагогічних інститутах. Їх діяльність 
сприяла формуванню в майбутніх учителів 
біології організаторських умінь і навичок, 
необхідних у подальшій роботі з молоддю 
[9, с. 7–12]. Для виявлення правопоруш-
ників природи наприкінці 80-х і початку  
90-х  рр. у Вінницькій, Чернігівській, Ки-
ївській, Житомирській та інших областях 
проводили трудові операції та комплексні 
рейди, регулярно оновлювали фотостенди 
зі знімками і статтями про затриманих бра-
коньєрів, розповідями про рослин і тварин 
Червоної книги [3, с. 151; 4, с. 146].

Отже, набуття студентами-біологами 
досвіду організації позакласної еколого-на-
туралістичної роботи шляхом їх залучення 
до природоохоронної роботи відбувалося 
під час активної участі в студентських дру-
жинах, інспекціях, клубах із охорони приро-
ди та навчально-польових практик де ви-
користовувалися форми роботи, які мали 
природоохоронний характер.

ІV період – еколого-натуралістичний ха-
рактер підготовки (з 1991-р. – дотепер). 
Зазначений період характеризується ши-
роким упровадженням діяльнісного підхо-
ду та залучення значної частини студентів 
до роботи в науково-дослідній лабораторії 
«Екологія і освіта» (Уманський державний 
педагогічний університет імені Павла Тичи-
ни). Основними формами роботи лабора-
торії є: організація комплексних наукових 
експедицій екологічного спрямування, еко-
логічних маршрутів та стежин; проектуван-
ня та організація мікрозаказників; конкур-
си та акції на природоохоронну тематику; 

організація екологічного моніторингу в на-
вчально-виховному процесі.

Під час літніх навчально-польових прак-
тик студенти природничого факультету  
Житомирського, Чернігівського, Сумського, 
Тернопільського ВНЗ та ін. навчальних за-
кладів із метою більш глибокого вивчення 
флори, фауни і природних ресурсів здій-
снюють численні поїздки в різні регіони 
України (Карпати, Поділля, Полісся, Канів, 
Умань, Асканія-Нова, Причорномор’я), від-
відуючи заповідники, заказники, дендро-
парки, визначні історичні й культурні місця, 
що дає змогу краще ознайомитися з навко-
лишнім природним середовищем та пізна-
ти свій рідний край. 

Так, однією з нових форм залучення сту-
дентів-біологів до природоохоронної робо-
ти та підготовки до позакласної еколого-на-
туралістичної роботи з учнями є організація 
екологічного табору. Зокрема, під час на-
вчально-польової практики на базі Полісь-
кого біосферного заповідника було органі-
зовано діяльність екологічного табору. Він 
дозволив студентам поповнити знання про 
взаємозв’язки людини з природою, сфор-
мувати вміння вивчати й оцінювати стан 
місцевих екосистем, брати участь у кон-
кретних природоохоронних справах. Разом 
із працівниками біосферного заповідника 
студенти залучалися до збереження і від-
новлення лікарської флори, пропагандист-
ської роботи серед місцевого населення 
щодо екологічно-грамотних методів зби-
рання цілющих трав, проведення операції 
«Лісова аптека», фенологічного спостере-
ження «Мохи соснових лісів Поліського ре-
гіону» [7, с. 165].

Також вагоме значення для підго-
товки студентів мали еколого-натура-
лістичні експедиції, здійснені на базі 
природничого факультету Одеського наці-
онального університету ім. І.І. Мечнікова, 
Біосферного заповідника «Асканія-Нова» 
ім. Ф.Е. Фальц-Фейна та Вільського лісни-
цтва Житомирської обл. У ході зазначених 
експедицій студенти спілкувалися з фахів-
цями в галузі біології, спільно проводили 
наукові спостереження, виконували різні 
завдання, оформляли отримані результа-
ти в щоденнику практики. Майбутні вчите-
лі біології знайомилися з фондами музеїв 
Зоології, Орнітології, Палеонтології, Міне-
ралогії Одеського національного універ-
ситету ім. І.І. Мечнікова. На території Ти-
лігульського лиману поблизу м. Коблево 
під керівництвом наукових співробітників 
Одеського університету студенти вивчали 
особливості видового складу, екології тва-
ринного і рослинного світу та навчалися 
методики кільцювання водоплавних птахів. 
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Під час відвідування Біосферного заповід-
ника «Аканія-Нова» студенти-біологи вивча-
ли видовий склад, особливості поведінки 
тварин у природних умовах, а також умови 
акліматизації тварин Африки й Азії в умо-
вах українського степу (бізон, буйвіл, як, 
антилопа гну). Діяльність науковців і спів-
робітників біосферного заповідника «Аска-
нія-Нова» з відновлення популяції коня 
Пржевальського, знищеного в результаті 
людської діяльності у Південно-Західному 
Китаї, є живим прикладом для майбутніх 
учителів-біологів із збереження і примно-
ження природного світу [5, с. 61].

У ході екологічної експедиції Вільським 
лісництвом студенти опановували мето-
дики вивчення різних живих організмів 
або природних співтовариств, виконува-
ли посильну роботу зі збору даних, здій-
снювали санітарне прибирання території 
річки Кам’янка та висаджування саджанців 
хвойних дерев. Також виготовляли шпа-
ківні й синичники, проводили облік та ого-
роджування мурашників, збір лікарської 
сировини та корму для відгодівлі звірів. 
Окрім цього, на базі Вільського лісництва 
студенти провели операції «Годівничка», 
«Ліси для нащадків», «Чому берізка пла-
че?», «Бережіть первоцвіти!»; екологічний 
десант та суботник із метою збору й еваку-
ації сміття, розчистки русел річок, посад-
ки дерев, розвішування штучних годівниць 
для птахів, встановлення попереджуваль-
них знаків [7, с. 165].

Вагоме значення має функціонування 
агробіостанції Житомирського, Львівсько-
го, Харківського, Херсонського, Умансько-
го та інших навчальних закладів України, 
на яких проводяться заняття в період на-
вчально-польових практик із біологічних 
дисциплін, здійснюється постановка дослі-
дів на пришкільній ділянці (вивчення бур’я-
нів, шкідників саду, городу, вирощування 
екологічно чистих продуктів харчування, 
сільськогосподарських рослин, вивчен-
ня різноманіття природних біогеоценозів), 
відбуваються семінари і практикуми з про-
відними учителями біології, конференції 
працівників вищих і середніх навчальних 
закладів державного й обласного масш-
табів. Окрім цього, агробіостанція є базою 
апробації гіпотез і результатів лаборатор-
них досліджень в умовах відкритого ґрунту, 
місцем опанування методиками польових 
досліджень студентів, проведення метео-
рологічних спостережень на метеорологіч-
ному майданчику, екскурсій на «екологічній 
стежці». 

Останнім часом під час біологічних на-
вчально-польових практик студенти-біо-
логи активно залучаються до роботи на 

екологічних стежках, які діють на тери-
торії природно-заповідного фонду Укра-
їни: національні парки (Карпатський, 
Шацький, «Подільські Товтри»), природ-
ні заповідники («Медобори» (Крим)), за-
казники (навколо м. Київ («Лісники»)), бота-
нічні сади (Нікітський, Кременецький) та ін.  
[2, с. 94]. Роботи на екологічній стежці 
сприяє систематизації отриманих під час 
занять знань, вивченню екологічних про-
блем цієї місцевості, оволодінню практич-
ними навичками еколого-натуралістичної 
роботи. Також екологічна стежка сприяє 
формуванню в студентів науково-методич-
ної бази, яка передбачає тематичну роз-
робку науково-дослідної роботи, вимог 
до  організації спостережень у природі, 
методів обробки й оформлення результатів 
виконання дослідницької роботи та прак-
тичних завдань. Екологічна стежка перед-
бачає проведення різних акцій, конкурсів, 
свят та збір унікального матеріалу для ви-
користання його на уроках. Це дозволить 
студентам ще в роки навчання отримати 
практичні навички з організації, здійснення 
та залучення учнів до позакласної еколо-
го-натуралістичної роботи.

У Житомирському державному універ-
ситеті імені Івана Франка функціонує про-
блемна група «Підготовка майбутнього пе-
дагога до реалізації принципу наступності у 
викладанні природничих дисциплін загаль-
ноосвітньої школи і ВНЗ». Метою її є прове-
дення фундаментальних і прикладних нау-
кових досліджень із різних напрямів біології 
та екології для формування екологічної сві-
домості, світогляду, культури в майбутніх 
учителів та підвищення якості їх підготовки 
в галузі екології і охорони навколишнього 
середовища. 

Також апробацію набутих знань та умінь 
природоохоронної роботи студенти здій-
снюють шляхом залучаються до облас-
них заходів, зокрема операції «Ялинка», 
«Первоцвіти»; виставки «Барви Полісся»,  
«Мій рідний край – моя земля»; похід «Бі-
ощит»; лекторії «Охорона навколишнього 
середовища – справа кожного», «Ліс – твій 
друг»; конкурс «Вчимося заповідувати»; ак-
ції «Годівничка», «День зустрічі птахів» та ін. 
[6, с. 403]. 

Формуванню практичного досвіду сту-
дентів підпорядковується конкурс «Кращий 
майбутній учитель біології», який з 2000 р. 
щорічно проводиться на базі природничо-
го факультету Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. Майдан-
чиком для підготовки та залучення майбут-
нього вчителя біології до природоохоронної 
та еколого-натуралістичної роботи з учня-
ми основної школи є клуб «Гармонія», який 
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створено в березні 2003 р. на базі природ-
ничого факультету ЖДПУ імені Івана Фран-
ка. Його діяльність спрямована переважно 
на суспільну роботу та на організацію поза-
класної роботи з учнями (проведення при-
родоохоронних заходів на захист чистоти 
довкілля, флори та фауни, пропаганда еко-
логічних знань, поширення інформації про 
діяльність інших схожих організацій). 

Отже, аналіз змісту, форм, методів 
та засобів підготовки та залучення майбут-
ніх учителів біології до природоохоронної 
та позакласної еколого-натуралістичної 
роботи з учнями основної школи в межах 
біологічних навчально-польових практик 
засвідчив, що цей вид підготовки здійсню-
вався в різні часи. Зазначена робота в пер-
ший період була часткова і несистематич-
на. Причинами такого стану роботи були 
такі як: низький рівень фахової підготовки 
викладацького складу; брак матеріальної 
бази; відсутність регулярного викладу пе-
дагогічних дисциплін, спеціалізованих нату-
ралістичних курсів, навчально-методичної 
натуралістичної літератури; переважання 
репродуктивних методів навчання та ін. 

Висновки і перспективи подальших 
розвідок. Таким чином, погіршення еко-
логічної ситуації стало поштовхом для вве-
дення до навчальних планів підготовки сту-
дентів-біологів, окрім навчально-вихованих 
практик, різноманітних факультативів та 
навчальних курсів, спрямованих на підго-
товку майбутнього вчителя біології до по-
закласної еколого-натуралістичної роботи. 
На сьогодні існує велика кількість спеціалі-
зованих навчальних курсів підготовки май-
бутніх учителів біології до цієї форми робо-
ти, однак вони впроваджені лише в окремих 
навчальних закладах, що не сприяє якісній 
підготовці студентів у межах усієї України. 

Перспективним напрямом подальшої 
наукової розробки проблеми є формуван-
ня готовності майбутніх вчителів-біологів 
до природоохоронної роботи в процесі фа-
хової підготовки.
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У статті шляхом аналізу теоретико-методологічних концепцій мисленнєвої діяльності, зокрема ви-
дів мислення, логічних мисленнєвих операцій, визначено чинники, що зумовлюють когнітивно-кому-
нікативний розвиток особистості, з’ясовано засоби формування дискурсного мовлення учнів старших 
класів на уроках української мови.

Ключові слова: мислення, мисленнєва діяльність, логічні операції, мотивація навчання, дискурс, 
мова, мовлення.

В статье путем анализа теоретико-методологических концепций мыслительной деятельности, 
в  частности видов мышления, логических мыслительных операций, определены факторы, обусловли-
вающие когнитивно-коммуникативное развитие личности, выяснены средства формирования дискурс-
ной речи учащихся старших классов на уроках украинского языка.

Ключевые слова: мышление, мыслительная деятельность, логические операции, мотивация уче-
ния, дискурс, язык, речь.

Andriiets O.M. DEVELOPMENT OF MENTAL ACTIVITY IN THE PROCESS OF LEARNING DIS-
COURSE SPEECH AT THE UKRAINIAN LESSONS IN HIGH SCHOOL

This article outlines factors which predetermine the cognitive and communicative development of 
personality by way of analysis of theoretical and methodological concepts of mental activity including types 
of thinking and logical thinking operations. The means of formation discursive speech of the pupils of high 
school at the Ukrainian lessons are analyzed.

Key words: thinking, mental activity, logical operations, learning motivation, discourse, language, speech.

СЕКЦІЯ 2 
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ

Постановка проблеми. Спираючись 
на Національну доктрину розвитку освіти 
України у ХХІ столітті, Держстандарт та 
чинні програми, становлення дискурсної 
особистості старшокласника відбуваєть-
ся за умови пріоритетного впровадження 
в системі освіти останніх інновацій, інфор-
маційних і лінгводидактичних технологій з 
урахуванням психолінгвістичних власти-
востей механізмів засвоєння мови, зв’яз-
ку мислення й мовлення у процесі когні-
тивно-комунікативної діяльності. Сьогодні 
оволодіння мовою можливе лише на ос-
нові розвитку креативного мислення стар-
шокласників, їхньої уваги, пам’яті, інтелек-
ту, уяви та інших психологічних чинників 
й обов’язкового врахування того мовного 
оточення, у якому перебувають школя-
рі-мовці.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання мови та мислення, мовленнє-
вої й комунікативної діяльності, наступності 
й перспективності формування та розвитку 
мовленнєвих і комунікативних дій, психоло-

гії сприймання, відтворення, аналізу й уза-
гальнення навчального матеріалу порушу-
вали вітчизняні та зарубіжні вчені. Серед 
них – психологи Б. Ананьєв, Б. Баєв, І. Бех, 
П. Блонський, Л. Виготський, М. Жинкін, 
О. Леонтьєв, Д. Міллер, В. Скалкін та інші, 
лінгвісти й психолінгвісти І. Зимня, Т. Лади-
женська, О. Потебня, Г. Рубінштейн, Ф. де 
Соссюр та інші, лінгводидакти Н. Голуб, 
О. Горошкіна, М. Вашуленко, С. Караман, 
Л. Мамчур, В. Мельничайко, М. Пенти-
люк, К. Плиско, Л. Скуратівський, І. Хом’як, 
Г. Шелехова та інші.

Основним напрямом психологічних кон-
цепцій науковців є положення про само-
свідомість як діяльність, яка, маючи власну 
структуру (мотив, мету, способи та засо-
би реалізації), проходить у своєму форму-
ванні шлях від зовнішньої діяльності до її 
внутрішньої форми; усвідомлення індивіду-
альних рис у розвитку школяра; розуміння 
психічних функцій як видів діяльності, що 
дають можливість учню керувати своєю ко-
мунікативною поведінкою.
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Постановка завдання. Обґрунтувати 
доцільність застосування елементів когні-
тивно-комунікативної методики, зокрема 
мисленнєвої діяльності, на уроках україн-
ської мови в старших класах із метою ак-
тивізації в учнів засвоєння дискурсного 
мовлення, їхнього самостійного творчого 
мислення й застосування набутих знань 
у процесі комунікації.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Домінуюче місце в системі піз-
навальних процесів посідає мислення, під 
яким у сучасній науці розуміють процес ві-
дображення об’єктивної реальності, само-
стійного пошуку й відкриття суттєво нового, 
тобто процес опосередкування та узагаль-
нення відображення дійсності під час її ана-
лізу й синтезу, що виникає на основі прак-
тичної діяльності й досвіду.

Сьогодні мислення людини, що є об’єк-
том дослідження низки наук (психології, бі-
ології, соціології, логіки, психолінгвістики 
та інших), має чималу кількість класифіка-
цій. Узагальнимо їх таблицею 1.

Таблиця 1
Класифікація видів мислення

Критерії Види мислення
залежно від змісту (фор-
ми) завдань, які необхід-
но розв’язати:

предметно-дійове,
наочно-образне,
абстрактне;

за характером завдань: теоретичне,
практичне;

за ступенем розгорну-
тості:

дискурсивне,
інтуїтивне;

із точки зору новизни та 
оригінальності:

продуктивне,
репродуктивне.

Предметно-дійове – вид мислення, 
пов’язаний із практичними діями над пред-
метами, містить аналіз, конструювання.

Базою наочно-образного мислення є уяв-
лення або сприймання. Показовий для ді-
тей дошкільного віку й учнів початкових кла-
сів. У середній і старшій школі передбачає 
оперування образами (уявлення про яви-
ща, предмети, порівняння, узагальнення).

Абстрактне мислення формується на 
базі мовних засобів; основний компонент – 
слово, що допомагає у творенні суджень та 
умовиводів.

Теоретичне мислення спрямоване на те-
оретичне освоєння дійсності, відтворення 
її в поняттях. Теоретичне мислення, буду-
чи різновидом словесно-логічного, має дві 
форми: дискурсивне (від лат. discursus – 
міркування, досвід, аргумент) та інтуїтивне 
мислення.

Дискурсивне мислення являє собою по-
етапний процес – міркування, розгорнуте 
в часі за допомогою умовиводів, і форму-

лювання засновків і висновку. Умовивід 
реалізується шляхом індукції – від менш 
загальних до більш загальних суджень або 
ж дедукції – застосування вже відомого до 
нових випадків. Однак дискурсивне мис-
лення має подекуди неусвідомлені компо-
ненти. Коли ж такі компоненти домінують, 
воно набуває вигляду інтуїції – нібито без-
посереднього та майже раптового акту пі-
знання, що здійснюється без достатньо 
логічних підстав. Це мислення (інтуїтивне) 
визначається швидкістю перебігу, якнай-
меншою усвідомленістю, відсутністю чітко 
виражених етапів.

Практичне мислення пов’язане з форму-
люванням цілей, виробленням планів, про-
ектів і часто розгортається за умов браку 
часу.

Продуктивне мислення передбачає 
створення нових переконань, його резуль-
татом є відкриття нового або вдосконален-
ня розв’язання того чи іншого завдання.

Репродуктивне (або відтворююче) мис-
лення спрямоване на застосування готових 
знань і вмінь.

Схарактеризовані види мислення в осо-
бистості співіснують, можуть входити до тієї 
чи іншої діяльності. Але залежно від її ха-
рактеру та кінцевої мети той чи той вид 
мислення переважає. За цими ознаками 
вони й розпізнаються.

В організації мислення можна виділити 
такі логічні операції: аналіз, синтез, порів-
няння, абстрагування, конкретизація, уза-
гальнення.

За словником-довідником з української 
лінгводидактики, аналіз – це «метод логіч-
ного мислення, що полягає в розчленуван-
ні, розкладанні в думці цілого на частини, 
компоненти, властивості» [4, c. 14]. Авто-
ри вказують на мету аналізу, яка є пізнан-
ням частин як елементів складного цілого, 
встановлення зв’язків між його частинами, 
виявлення певних закономірностей. Проти-
лежним аналізу є синтез.

Дослідники-методисти І. Кочан і Н. За-
хлюпана під синтезом розуміють «практич-
не чи мисленнєве поєднання частин або 
сторін об’єкта, який вивчають, єдине ціле» 
[3, c. 247] і додають, що це одна з мисли-
тельних операцій, за допомогою якої відбу-
вається процес пізнання та навчання.

Цінним для нашого дослідження є тлума-
чення терміна «порівняння» з лінгводидак-
тичної точки зору. Так, науковці вкладають 
у це поняття «процес дослідження, вивчен-
ня мовних явищ задля виявлення в них од-
накових або відмінних рис» [4, c. 190].

Абстрагування, що в латинському 
(abstrahere) перекладі означає відволіка-
ти, позначає смислову операцію, котра дає 
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змогу переходити від конкретних предме-
тів до загальних понять і законів розвит-
ку. Це виділення якої-небудь сторони або 
аспекту явища, які насправді як самостійні 
не існують. Шляхом абстрагування здійс-
нюється узагальнення, що являє собою 
«логічний процес переходу від одиничного  
до загального чи менш загального до більш 
загального знання, а також продукт розу-
мової діяльності, форма відображення за-
гальних ознак та якостей явищ дійсності»  
[4, c. 246].

Конкретизація постає як операція, анти-
тетична узагальненню. Вона виявляється, 
наприклад, у тому, що із загального ви-
значення – поняття – виводиться судження 
про належність одиничних речей та явищ 
до певного класу.

Отже, мислення – це аналітико-синте-
тичний процес, що відбувається шляхом 
мислительних дій та операцій для вирішен-
ня всіляких невідомих завдань. Як специ-
фічне особисте явище, воно характеризу-
ється різноманітністю шляхів розв’язання 
проблемних ситуацій, оскільки кожна осо-
бистість має власні індивідуальні здібності 
й здатності.

Зважаючи на те, що онтогенез мислен-
ня – це перехід від наочно-дійового через 
наочно-образне до словесно-логічного 
мислення, детальніше зупинимося на обра-
зній формі, що реалізується у відношеннях 
«образ – думка», «мислення – аргумент», 
«мислення – міркування (дискурс)».

Конститутивними елементами названих 
відношень, на нашу думку, є мова як «най-
важливіший засіб людського спілкування; 
система конвенціоналізованих мовних зна-
ків, які служать засобом комунікації членів 
певної національної лінгвокультурної спіль-
ноти» [1, c. 107–108] і мовлення як процес 
практичного застосування людиною мови 
задля здійснення комунікативної мети; «ос-
новний спосіб задоволення особистих по-
треб людини в спілкуванні» [4, c. 81].

Необхідно розпізнавати мову й мовлен-
ня. Основні розрізнювальні ознаки такі:

1) Мова – це система умовних симво-
лів, що допомагають передати сполучення 
звуків, які мають для людей певні значення 
та зміст. Мовлення – це сукупність звуків, 
котрі вимовляє або сприймає мовець та які 
мають той самий зміст і ті самі значення, що 
й відповідна їм система писемних знаків.

2) Мова одна для всіх людей, які корис-
туються нею, мовлення – специфічно інди-
відуальне.

3) У мовленні відбивається психоло-
гія окремої людини або спільноти людей 
із характерними особливостями мовлен-
ня. Мова відображує психологію народу, 

людей, які жили раніше й говорили цією  
мовою.

4) Мовлення – це діяльність, у якій осо-
бистість користується мовою з метою ко-
мунікації. Мова – звуковий і словниковий 
запас, а також граматичні форми слів.

Отож мовлення як реалізація мовленнє-
вої діяльності та як її продукт здійснюєть-
ся шляхом мовних засобів. Матеріальний 
субстрат мови – великі півкулі головного 
мозку. У лівій півкулі розміщені аналізатори 
мовлення: два мовленнєво-рухові (дієві під 
час мовлення та письма), зорово-мовлен-
нєвий (читання).

Отже, мова, функціонуючи в мовленні, 
виконує функції спілкування, повідомлення, 
емоційного самовираження та взаємовпли-
ву співрозмовників.

Важливу роль у формуванні та розвит-
кові взаємопов’язаних компонентів мис-
лення й мовлення старшокласників віді-
грає пізнавальна діяльність, якій властива 
з’ясувальна (пізнавальна) й комунікативна 
активність, спрямована на розв’язання кон-
кретних навчальних завдань. Чільне місце 
при цьому відведено мотивам. Розкриття 
їх має вирішальне значення, оскільки мо-
тивацію ми визначаємо і як ефективну умо-
ву навчання, і як значущий чинник розвитку 
дискурсної особистості школяра.

Підґрунтя мотивів – первинні (природні) 
та вторинні (набуті) потреби, котрі висту-
пають у мотивах у формі зацікавлень, ін-
тересів, уявлень, міркувань, ідей, мораль-
них переконань та іншого. Мотиви, що 
виникають у процесі засвоєння української 
мови, свідчать не тільки про отримання 
знань старшокласників і використання їх у 
майбутній діяльності, а й про розширення 
кругозору, поглиблення та систематиза-
цію виучуваного в дослідницькій практиці, 
становлення професійно-ціннісних орієн-
тирів мовної особистості. Результативна 
мотивація, що подекуди в старшій школі 
спричинюється проблемними вправами та 
завданнями, характеризується такими еле-
ментами мислення, як оригінальність відпо-
відей, відчуття проблеми, нестандартність 
висновків, швидкість і раціональність дій, 
уміння виділяти нові сторони досліджува-
ного явища, здатність генерувати нові ідеї 
та гіпотези, уміння класифікувати, синте-
зувати, узагальнювати тощо. Безсумнівно, 
значення для старшокласника того чи того 
мотиву в навчанні мови залежить від віко-
вих особливостей підлітка, його розумових 
здібностей і здатності відтворити матері-
ал, зважаючи на мету, завдання, ситуацію 
комунікації, інтелектуальний розвиток, су-
спільні та соціальні умови, мовне оточення 
тощо. При цьому важливо враховувати по-
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ступовість у формуванні пізнавальних інте-
ресів учнів і розв’язанні проблемної ситуа-
ції в засвоєнні української мови.

Наведемо приклад розвитку дискурсно-
го мовлення під час вивчення теми «Розді-
лові знаки у складному реченні з різними 
видами сполучникового й безсполучнико-
вого зв’язку» (9 клас), виділивши такі етапи:

І. Етап уваги. Характеризується привер-
ненням уваги старшокласників до пробле-
ми. Вчитель зазначає, що подеколи ви-
никає питання: які розділові знаки треба 
поставити, коли у складному реченні збіга-
ються два підрядні сполучники або сполуч-
ник сурядності та підрядності; яких правил 
треба дотримуватися, розставляючи розді-
лові знаки.

ІІ. Етап зацікавленості та сформовано-
сті інтересу. Вчитель пропонує пригада-
ти, що відомо учням із попередніх класів 
про складне речення, його ознаки, види 
зв’язку. Тож за актуалізації опорних знань 
реалізується принцип наступності та пер-
спективності виучуваного матеріалу в 6, 8, 
9 класах.

ІІІ. Народження гіпотези. На цьому етапі 
учні припускають, що в складному реченні 
з різними видами сполучникового й без-
сполучникового зв’язку можуть ставитися 
коми. Наводять приклади.

ІV. Перевірка гіпотези й народження су-
джень. Учитель пропонує порівняти відпо-
віді учнів із матеріалами підручника з укра-
їнської мови [2, c. 211, 217–218], навести 
власні приклади, зробити узагальнення.

Дотримання такої послідовності дій 
учителя й учнів під час розв’язання таких 

завдань забезпечує, на нашу думку, роз-
виток продуктивної мотивації старшоклас-
ників до вивчення української мови (зокре-
ма, синтаксичних особливостей складного 
речення), вчить їх аналізувати проблему  
й самостійно шукати шляхи її вирішення, 
що служить і розвитком дискурсного мов-
лення школярів.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Мисленнєва діяльність передбачає 
формування пізнавальних і творчих умінь 
і навичок школярів у системі когнітивно- 
комунікативного пізнання та сприяє вихо-
ванню мовної особистості школяра, роз-
витку його дискурсного мовлення.
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У статті розкрита сутність поняття «рефлексія», розглянута класифікація рефлексії, заснована 
на  функціональних відмінностях, визначені основні прийоми і методичні особливості їх використання 
у разі застосування основних видів рефлексії, а саме рефлексії настрою та емоційного стану, рефлексії 
діяльності, рефлексії змісту навчального матеріалу.

Ключові слова: рефлексія, види рефлексії, прийоми рефлексії, рефлексія настрою, рефлексія діяль-
ності, рефлексія змісту навчального матеріалу, есе, синквейн, східці успіху, рефлексійна мішень.

В статье раскрыта сущность понятия «рефлексия», рассмотрена классификация рефлексии, осно-
ванная на функциональных различиях, определены основные приемы и методические особенности их 
использования при применении основных видов рефлексии, а именно рефлексии настроения и эмоцио-
нального состояния, рефлексии деятельности, рефлексии содержания учебного материала.

Ключевые слова: рефлексия, виды рефлексии, приемы рефлексии, рефлексия настроения, рефлексия 
деятельности, рефлексия содержания учебного материала, эссе, синквейн, ступени успеха, рефлек-
сионная мишень.

Kovalova K.I., Bohadorova L.M. REFLECTION AS A STRUCTURAL UNIT OF A LESSON
The article reveals the essence of the concept of reflection. The classification of reflection, based on 

functional differences, is considered. The basic techniques and the methodical peculiarities of their use are 
considered in the application of the main types of reflection of the content of the contents.

Key words: reflection, types of reflection, receptions of reflection, reflection of mood, reflection of activity, 
reflection of content of educational material, essay, syncvein, steps of success, reflective target.

Постановка проблеми: В умовах сучас-
ного глобалізованого суспільства все біль-
ше уваги приділяється не тільки станов-
ленню і всебічному розвитку особистості,  
а і можливості навчити її усвідомлювати 
своє місце у світі, розуміти свій внутрішній 
стан, відчуття залежно від оточуючих об-
ставин, вчити дітей займати активну свідо-
му позицію під час навчання і робити само-
аналіз власної діяльності задля досягнення 
максимальної результативності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Мислення, спрямоване на обдуму-
вання й обґрунтування власних переду-
мов, що потребують звернення свідомості  
на себе, визначаються у психологічній нау-
ці як рефлексія [3]. Рефлексія як механізм 
саморегуляції розглядався спочатку фі-
лософами, психологами, а в останні роки 
активно впроваджується педагогами у на-
вчально-виховний процес.

На початку 2000-х рр. термін «рефлек-
сія» з’явився й у педагогічній практиці, але 
більшість вчителів, якщо і використову-
вали його у професійному спілкуванні, то 
не завжди чітко усвідомлювали і розуміли 
його зміст. Рефлексія для вчителів тоді була 

як щось нове і не зовсім потрібне у навчан-
ні, що тільки ускладнюватиме навчальний 
процес і потребуватиме значних зусиль.

Постановка завдання. У статті ставимо 
за мету розглянути рефлексію як поняття, 
її особливість як структурної одиниці уро-
ку, що надає можливість учням усвідомити 
свою активну позицію у процесі навчання. 
Учень, котрий аналізує свою роботу – «мені 
цікаво (нецікаво)», «мені зрозуміло (незро-
зуміло)», «було складно (легко)» і т. д. – по-
чувається причетним до навчання.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Саме поняття рефлексії в пере-
кладі з латинської мови означає «звер-
нення назад». У психологічному словнику 
В.П. Зінченко і Б.Р. Мещерякова рефлек-
сія (англ. reflection) тлумачиться як «ро-
зумовий (пізнавальний) процес, спрямо-
ваний на аналіз, розуміння, усвідомлення 
себе: власних дій, поведінки, мови, досві-
ду, почуттів, станів, здібностей, характеру, 
ставлення до своїх завдань, призначення 
і т. ін.» [3, с. 422]. Рефлексія – це меха-
нізм відображення особистісних смислів і 
принципів дій за допомогою встановлення 
зв’язків між конкретною ситуацією і світо-
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глядом особистості, що лежить в основі 
самоконтролю і саморегуляції особистості 
в спілкуванні і в діяльності. Саме рефлек-
сія виводить людину з миттєвого тимча-
сового простору, змушуючи звернутися 
до минулого з метою відображення в сві-
домості таких подій з боку, перебуваючи 
«над ситуацією». Іноді часовий інтервал 
між дією і її відображенням, усвідомлен-
ням такий малий, що може створюватися 
враження про їх одночасність. Саме тому 
рефлексію розглядають як здатність лю-
дини здійснювати будь-які дії або вчинки і 
фіксувати у свідомості кожну деталь, тобто 
одночасно бути «виконавцем» дії і її «спо-
стерігачем».

У сучасній педагогіці під рефлексією ро-
зуміють самоаналіз діяльності та її резуль-
татів. Особливість рефлексії як структурної 
одиниці уроку полягає в тому, що її можуть 
здійснювати не тільки в кінці уроку, як було 
прийнято вважати раніше, а й на будь-яко-
му його етапі. Це залежить від того, про 
яку саме рефлексію йдеться. Зараз загаль-
ноприйнятою вважають таку класифікацію, 
засновану на функціональних відмінностях:

 –рефлексія настрою й емоційного стану;
 –рефлексія діяльності;
 –рефлексія змісту навчального матеріа-

лу [6, с. 53].
Рефлексія настрою. Проводити рефлек-

сію настрою доцільно на початку уроку 
з метою встановлення емоційного контакту 
з класом, визначення готовності до робо-
ти, а саме сприйняття нового матеріалу, 
тестування міжособистісних стосунків між 
класом і вчителем. Для вчителя на почат-
ку уроку дуже важливо визначити тих учнів, 
у яких явно неробочий настрій, відчувається 
апатія до навчання, є певний прояв агресії. 
З цією метою можна застосувати два види 
підходу – фронтальний та індивідуальний. 
Фронтальний підхід, за якого використову-
ється емоційно-художнє оформлення, має 
на меті поліпшити настрій учнів класу і за-
лучити їх самих до створення позитивного 
емоційного фону.

Індивідуальний підхід спрямований 
на тестування настрою кожного з учнів – це 
відомий всім прийом малювання смайлів, 
що відображають настрій дитини на початку 
і наприкінці уроку. Тобто вчитель, порівню-
ючи намальовані на початку і в кінці уроку 
смайли, може бачити зміну емоційного ста-
ну учнів. Але, на нашу думку, вчитель, який 
вже має педагогічний досвід, і без цього 
прийому може відразу визначити емоцій-
ний стан кожного учня і керувати їм в ході 
навчально-виховного процесу, а час, який 
був би витрачений на малювання смайлів, 
краще витратити на рефлексію двох інших 

видів – рефлексію діяльності і рефлексію 
змісту навчального матеріалу.

Для встановлення більш тісного контак-
ту між самими учнями, учнями і вчителем 
доречно наприкінці уроку висловити подяку 
один одному: вчитель учням, учні вчителю 
за яскраво проведений цікавий урок, у ході 
якого обидві сторони успішно попрацюва-
ли, що призвело до ефективного засвоєн-
ня навчального матеріалу.

Рефлексія діяльності дає можливість 
осмислити способи і прийоми роботи з на-
вчальним матеріалом, знайти найбільш 
ефективні і раціональні з них. Цей вид 
рефлексії відповідає на такі питання:

 –Як я працював?
 –Як ми працювали всі разом у групі і ко-

жен із нас окремо?
 –Як я впорався із конкретним завдання?

Такий вид рефлексії можна використову-
вати протягом всього уроку, а саме на ета-
пі перевірки домашнього завдання, після 
проведення певного виду роботи або на-
прикінці уроку під час підбиття його підсум-
ків.

З метою застосування цього виду 
рефлексії можна використати такі прийо-
ми, як «Східці успіху» або «Рефлексійна мі-
шень». Так, під час застосування прийому 
«Східці успіху» головним завданням учнів 
є виділення і написання на намальованих 
на аркуші паперу сходинках етапів роботи 
на уроці з виставленням собі оцінки у балах 
або словами на кожному з етапів. Прийом 
«Рефлексійна мішень» дозволяє оцінити 
всі виді діяльності на уроці як вчителя, так  
і учнів. На шаблонах, розданих кожному 
з учнів, вони повинні поставити мітки в сек-
тори з відповідними результатами, оціню-
ючи види роботи на уроці, запропоновані 
вчителем. Оцінювання відбувається в ба-
лах від 1 до 5 за такими критеріями щодо 
запропонованих видів роботи на уроці, 
як «було цікаво», «довідався про нове», «ак-
тивно брав участь», «було зрозуміло».

Простішим прийомом, що допомагає 
вчителю проаналізувати взаємодію з учня-
ми на уроці і результативність їх праці, є 
прийом «Світлофор», де за допомогою сті-
керів учні реагують на завдання і результат 
їх виконання: стікер на червоному кольо-
рі – багато незрозумілого, жовтий колір – 
є певні труднощі, зелений колір – все зро-
зуміло.

Який би із запропонованих прийомів 
не використовував вчитель на уроці, вони 
всі є своєрідною підказкою для нього. Про-
аналізувавши відповіді й оцінки учнів, вчи-
тель може визначити, на які моменти у ви-
кладанні потрібно звернути більше уваги, 
чи варто застосувати інші методи та мето-
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дичні прийоми, як краще унаочнити процес 
пояснення, щоб у більшості учнів відбулося 
усвідомлене опанування знань і вмінь.

У старших класах можна застосувати ще 
один із рефлексійних прийомів – це «Три 
М+Д». Учням пропонують назвати три мо-
менти, які вони вважають більш вдалими 
на проведеному уроці, і запропонувати 
одну дію, що може покращити їх роботу на 
наступному уроці. Тобто старшокласники 
вже не просто аналізують свою роботу, але 
й пропонують можливі варіанти як зробити 
її більш результативною. І це є дуже гар-
ною підказкою для вчителя, як урізноманіт-
нити роботу з учнями.

Рефлексія змісту навчального матері-
алу. Учителеві важливо знати, наскільки 
продуктивним був урок для кожного з учнів 
класу, а не просто розуміти їх емоційний 
стан протягом всього заняття. Основна 
мета рефлексії змісту навчального матері-
алу полягає у виявленні рівня усвідомлен-
ня змісту уроку. Вчителями-практиками 
використовується значна кількість прийо-
мів, що дозволяють виконати це завдання. 
Прийоми різноманітні, доволі результатив-
ні, але не слід занадто ними захоплюва-
тися. Бо головне – це сам урок і набуття 
знань, а рефлексія допомагає визначити 
його ефективність. Саме тому прийоми 
рефлексії повинні бути яскраві, викликати 
захоплення в учнів, але не забирати бага-
то часу.

Із прийомів рефлексії змісту начально-
го матеріалу найчастіше використовується 
класичний прийом «Незакінчене речення». 
Його використовують у педагогічній прак-
тиці саме тому, що він не складний для про-
ведення і зрозумілий для учнів. Його мож-
на проводити як в усній, так і в письмовій 
формі.

Якщо проводити в усній формі, то за до-
помогою проектора можна вивести на до-
шку в стовпчик перелік спроектованих 
фраз, які допоможуть в аналізі уроку. Учні 
по черзі висловлюються одним реченням, 
самостійно обираючи початок фрази: сьо-
годні я дізнався, було цікаво, було важко, 
я виконував завдання, я набув, я навчився, 
я спробував, мене здивувало, мені захоті-
лося, у мне вийшло і т. п. Якщо письмово, 
то кожному з учнів потрібно заздалегідь за-
готовити шаблони, де вони б могли напи-
сати власну відповідь.

Ще один із прийомів, який допоможе 
підвести підсумки уроку, це прийом докто-
ра де Боно «Плюс – мінус – цікаво», який 
також можна проводити як усно, так і пись-
мово. Для письмового виконання пропо-
нується учням заповнити таблицю із трьох 
стовпчиків – плюс, мінус, цікаво.

У стовпчик «плюс» учням пропонується 
записати всі види роботи на уроці, що йому 
сподобалися, зацікавили і можуть бути 
йому корисні для подальшого навчання.

У стовпчику «мінус» записують усе, що 
не сподобалося протягом заняття, що ви-
кликало непорозуміння, відторгнення. 
Це також може бути інформація, яку учень 
вважає для себе непотрібною з погляду ви-
рішення життєвих ситуацій або взагалі не-
правдивою, неперевіреним фактом, до яко-
го потрібно ставитися досить скептично.

Третій стовпчик – це «цікаво». Саме тут 
міститься інформація про те, що учнів заціка-
вило, здивувало і змусить шукати додаткову 
інформацію, щоб розібратися з питанням.

Запропонований прийом доктора де 
Боно дозволяє вчителю поглянути на урок 
очима самих учнів, проаналізувати його 
з погляду цінності для кожної особисто-
сті. Але для того, щоб цей прийом дійсно 
спрацював і приніс користь для аналізу на-
вчально-виховного процесу, учнів потріб-
но поступово привчати до такого прийому 
рефлексії. Використовувати його потрібно 
не одноразово, наприклад, під час про-
ведення відкритих уроків, щоб показати, 
що вчитель «в тренді», а регулярно, щоб 
учні не побоювалися висловлювати власні 
думки. Для початку роботи з цим прийо-
мом можна запропонувати учням анонімне 
опитування, головне, щоб вчитель завдяки 
отриманим відповідям зміг проаналізувати 
власну роботу на уроці і роботу учнів класу.

Найбільш цінними для вчителя прийома-
ми рефлексії є письмові форми. З одного 
боку, написане зберігається, і до робіт уч-
нів завжди можна звернутися ще не один 
раз для проведення аналізу, а з іншого – 
письмовий виклад дозволяє в учнів роз-
винути дуже цінні якості: вміння виділяти 
головне і стисло записати основні позиції 
вивченого матеріалу. До таких письмових 
прийомів можна віднести есе, щоденник, 
бортовий журнал, синквейн.

Есе – це твір невеликого обсягу (при-
близно до 500 слів), що розкриває певну 
тему і характеризується власним ставлен-
ням до неї, тобто особистісним трактуван-
ням, орієнтованістю на розмовне мовлен-
ня. На жаль, есе як форма роботи не часто 
використовується в навчальному процесі, 
хоча саме воно дозволяє учням аргумен-
товано висловити свою позицію, вчить їх 
розмірковувати і висловлювати суб’єктивну 
оцінку предмета обговорення.

З погляду рефлексії, есе – це маленький 
твір із чітким викладом матеріалу про те, що 
сьогодні учні дізналися на уроці за новою 
темою. Він дає учням можливість поставити 
лише одне питання, на яке вони так і не от-
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римали відповіді (якщо воно є, вигадувати 
його не потрібно, і на цьому слід наголоси-
ти на уроці). Саме написане у такій формі 
есе сприяє закріпленню в учнів думок, що 
виникли в ході уроку, і вираженню особи-
стого ставлення до проблеми, теми уроку. 
Таке есе не оцінюється, оскільки служить 
насамперед засобом для організації зво-
ротного зв’язку «учень – вчитель».

Наступні два письмові прийоми рефлек-
сії доречні для використання у стар-
ших класах, коли учні можуть самостійно 
й об’єктивно висловлювати свої вражен-
ня, відчуття, робити певні висновки і т. п. 
До таких прийомів можна віднести щоден-
ник і бортовий журнал.

Існують декілька видів щоденників, але 
з погляду рефлексії найбільш вдалим буде 
той, де сторінка поділяється на дві частини: 
в лівому стовпчику фіксуватимуться факти 
з теми, а в іншому учні пишуть свої власні 
коментарі стосовно факту, своє ставлення 
до цього. Такий вид роботи привчає їх не 
просто усвідомлювати фактичний матеріал, 
але й аналізувати його, визначаючи в ході 
аналізу своє ставлення до нього.

Бортовий журнал – це своєрідна форма 
фіксації інформації за допомогою ключових 
слів, графічних моделей, коротких речень 
і умовиводів, питань [1]. Бортовий жур-
нал учням доречно вести протягом всього 
уроку. Але їх до цього потрібно привчити, 
щоб його ведення було на рівні навички і 
доведено до автоматизму. Бажано, щоб 
такий прийом використовувався на уро-
ках не з одного навчального предмета, 
а на більшості, саме тоді в учнів ведення 
бортового журналу відбуватиметься авто-
матично й одночасно з аналізом навчаль-
ного матеріалу.

Ще одним із рефлексійних прийомів 
є синквейн. Дидактичний синквейн був 
уведений у практику американської шко-
ли в ХХ ст. під впливом японської поезії. 
Слово «синквейн» походить від французь-
кого слова «п’ять». Тобто синквейн – це 
вірш, що містить п’ять рядків, побудованих 
за певними правилами. Такий методичний 
прийом так сподобався вчителям своєї не-
ординарністю, що швидко завоював попу-
лярність у викладанні більшості навчальних 
предметів у загальноосвітній школі. Чому б 
такий цікавий прийом не використати і на 
етапі рефлексії?

Здатність резюмувати інформацію, ви-
кладати складні ідеї, почуття і фантазії в де-
кількох словах – це важливе вміння. Воно 
вимагає вдумливої рефлексії, заснованої 
на багатому понятійному запасі. Саме скла-
дання синквейна є потужним інструментом 

для рефлексії, синтезу й узагальнення по-
нять та інформації. Він вчить свідомо ви-
користовувати поняття і визначати власне 
ставлення до розглянутої проблеми, вико-
ристовуючи всього п’ять рядків.

Процес складання синквейна дозволяє 
вчителю скласти уявлення про рівень ро-
зуміння учнем навчального матеріалу кон-
кретної теми і є показником того, що учень:

 – знає зміст навчального матеріалу теми;
 – вміє виділяти найбільш характерні осо-

бливості досліджуваного явища, процесу, 
структури або речовини;

 – вміє застосовувати отримані знання 
для вирішення нового для нього завдання.

На етапі рефлексії можна використову-
вати як традиційний синквейн, так і запро-
понувати учням завдання із корегування 
і  вдосконалення вже складеного синквей-
на, що дасть їм можливість проаналізувати 
зміст вивченого матеріалу.

Висновки з проведеного дослідження. 
Рефлексія є необхідною складовою части-
ною сучасного уроку. Саме її застосуван-
ня допомагає обом учасникам навчально- 
виховного процесу – вчителю й учням – 
проаналізувати свою роботу на уроці і зро-
бити висновки щодо її результативності.

Пріоритетом на уроці є рефлексія діяль-
ності та рефлексія змісту навчального ма-
теріалу. Застосовувати необхідно різнома-
нітні прийоми рефлексії, їх варіації, щоб не 
викликати в учнів поступове відторгнення 
цієї форми роботи. Головна мета рефлексії 
одна – аналіз власної діяльності, а засоби 
її досягнення можуть бути різні.

У виборі прийомів рефлексії обов’язко-
во потрібно враховувати вік учнів та інди-
відуальну психологічну готовність до напи-
сання письмових прийомів рефлексії, таких 
як есе, синквейн.
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ВПРАВ КОМУНІКАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ  
В РОБОТІ З РОЗУМОВО ВІДСТАЛИМИ ШКОЛЯРАМИ НА ЕТАПІ  

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОРОДЖЕННЯ МОВЛЕННЯ

Потамошнєва О.М.,
викладач кафедри корекційної педагогіки та спеціальної психології

Харківська гуманітарно-педагогічна академія 

Стаття присвячена проблемі розроблення системи вправ, які удосконалюють процес породження 
мовлення в розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку. Визначені види вправ, які є найбільш 
ефективними в роботі з такими дітьми. Запропоновано рівневий підхід у наданні і відпрацюванні ними 
на заняттях мовного матеріалу. 

Ключові слова: процес породження мовлення, розумово відсталі діти, мовленнєва діяльність, кому-
нікативні ігри, метод імітації, система вправ.

Статья посвящена проблеме разработки системы упражнений по усовершенствованию процесса ре-
чепорождения в роботе с детьми с умственной отсталостью младшего школьного возраста. Выделены 
виды упражнений, которые наиболее эффективны в работе с этими детьми. Предложен уровневый по-
дход в подаче и отработке языкового материала на занятиях с умственно отсталыми детьми.

Ключевые слова: процесс порождения речи, умственно отсталые дети, речевая деятельность, 
коммуникативные игры, метод имитации, система упражнений.

Potamoshneva O.M. THE USE OF THE SYSTEM OF COMMUNICATIVE EXERCISES IN WOR- 
KING WITH MENTALLY RETARDED STUDENTS AT THE STAGE OF IMPROVING THE PROCESS  
OF SPEECH GENERATION

The article is devoted to the problem of developing an exercise system for improving the process of 
reproducing in a robot with children with mental retardation of primary school age. The types of exercises 
that are most effective in working with these children are identified. A level approach in the presentation and 
processing of linguistic material in classes with mentally retarded children is proposed.

Key words: process of speech generation, mentally retarded children, speech activity, communicative 
games, method of imitation, system of exercises.

Постановка проблеми. Основою мов-
леннєвого розвитку дитини є засвоєння 
нею фонетичних, морфологічних, лексич-
них, синтаксичних одиниць, з яких скла-
дається система мови. Проте засвоєння 
мовних одиниць дитиною не гарантує удо-
сконалення її мовлення. У зв’язку із цим 
першочергового значення набуває досвід 
усвідомленого використання мовних знаків 
у процесі породження і розуміння висло-
вів. Під час роботи з розумово відсталими 
дітьми 1–4 класів ми зіткнулися із ситуаці-
єю, коли дитина має певний рівень мовних 
знань, проте використовує їх в процесі на-
вчального і побутового спілкування на рівні 
забагато нижчому за рівень мовних знань. 
Це зумовило пошук прийомів та методів, 
які б максимально повно дозволили дитині 
з розумовою відсталістю актуалізувати на-
явні знання і застосувати їх у різноманітних 
умовах спілкування. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вітчизняна спеціальна педагогіка та 
психологія, теоретичною основою якої є 
праці В. Бондаря, Л. Виготського, Г. Дуль-
нєва, І. Єрьоменка, О. Лурії, В. Лубовского, 
В. Петрової, Т. Сак, В. Синьова, Є. Собо-

тович, Ж. Шиф, Л. Шипиціної й інших, на-
копичила чималу кількість відомостей про 
специфіку психологічного розвитку за ро-
зумової відсталості. Відмінності мовлен-
нєвого розвитку розумово відсталих дітей 
від однолітків, що розвиваються нормаль-
но, зокрема особливості їхнього зв’язно-
го мовлення, всебічно вивчені й описані  
в літературі (Л. Вавіна, Л. Занков, Ю.  Кру-
глова, Р. Лалаєва, Л. Логвинова, Р. Луцкі-
на, Л. Матвєєва, В.  Озолайте, В. Петрова,  
В. Тищенко, Є. Соботович та ін.). 

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає в аналізі наявних комунікативних 
вправ і умов їх використання під час удо-
сконалення процесу породження мовлення 
в дітей молодшого шкільного віку з розумо-
вою відсталістю

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Оскільки метою нашого до-
слідження є вдосконалення процесу по-
родження мовлення, то основну увагу 
приділено застосуванню вже знайомого 
дитині мовного матеріалу. 

Мотивацією мовленнєвої діяльності ро-
зумово відсталих школярів можуть бути 
ігрові ситуації, які будуть спонукати дитину 
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користуватися мовою, згідно з роллю в грі, 
у зв’язку з умовами гри, що склалися (пе-
реконати, довести, пояснити, повідомити, 
запитати тощо); ситуації, що зацікавлюють 
дітей до слухання казки, розповіді; ситуа-
ції, що сприяють прагненню передати ін-
формацію; ситуації, які стимулюють дітей 
до бесіди, розмови.

Комунікативний метод має свій арсенал 
методичних прийомів, до яких належать: 
створення мовленнєвих ситуацій; бесіди; 
ролеві ігри; прогулянки й екскурсії; спо-
стереження; праця й інші види діяльності, 
які можуть викликати в дітей потребу у ви-
словленні, а також допомогти їм у виборі 
матеріалу для розповідей тощо [2; 5]. Най-
частіше ми використовували різні вид гри. 
Оскільки в грі відтворюються норми люд-
ського життя і діяльності, програвання яких 
є одним зі способів пізнання дійсності. Гра 
дає можливість моделювати явища, ситуа-
ції життя. У роботі з розумово відсталими 
дітьми важливо ранжувати методи та при-
йоми роботи від простого до складного 
покроково, оскільки їхня пізнавальна ді-
яльність у процесі керованого розвитку по-
требує поступового ускладнення завдань. 
Тому на початку роботи нами обрано іміта-
ційний метод навчання. 

Імітаційний метод (метод навчання за 
зразком) бере свій початок з онтогенетич-
ної здатності дітей аналізувати і синтезу-
вати явища мовного середовища і в такий 
спосіб корегувати й удосконалювати влас-
не мовлення. Цей метод припускає про-
яв пізнавальної активності дитини, її са-
мостійності. На думку М. Львова, у роботі 
за зразком дітьми застосовується мовний 
аналіз і синтез, первинні узагальнення [4]. 
Цей метод передбачає: складання висловів 
(речень) за аналогією, за схемою; переказ; 
складання розповідей за аналогією тощо. 

Імітаційний метод повинен застосовува-
тися разом з іншими методами, оскільки 
використання лише зразка надає мовлен-
ню шаблонності і збіднює його. Дослідники 
[1; 3; 4]  визначають призначення мови як 
засобу спілкування і наголошують на тому, 
що опанувати мову і мовлення – означає 
оволодіти засобом спілкування і навчитися 
спілкуванню за допомогою мови. Це і було 
покладено в основу комунікативного мето-
ду розвитку мовлення [4]. 

М.  Львов окреслив вимоги до застосу-
вання цього методу:

– будь-який вислів дитини повинен бути 
мотивованим;

– дитина маєбути достатньо підготовле-
на до змістовного вислову, тобто їй необ-
хідно мати у своєму розпорядженні мовний 
та змістовний матеріал. 

Гра як вид діяльності має величезне зна-
чення для формування людини і людського 
суспільства. В. Давидов зазначає, що «пов-
ноцінну трудову діяльність можна сформу-
вати лише на основі ігрової і навчальної, 
а навчальну діяльність – тільки на основі 
ігрової, оскільки навчання спрямоване, зо-
крема, на оволодіння абстракціями й уза-
гальненням, які передбачають наявність 
у дитини уяви і символічної функції, що як-
раз і формуються в грі» [1, с. 78].

Відмітною особливістю корекційних (на-
вчальних) ігор є чітка структурованість, на-
явність явно прописаного алгоритму дій, 
наявність рольового набору або загальної 
для всіх учасників ролі. Істотною ознакою 
є чітко поставлена мета навчання і відпо-
відний їй педагогічний результат, які мо-
жуть бути обґрунтовані, виділені в явному 
вигляді і характеризуються навчально-піз-
навальною спрямованістю.

Прийнято виділяти декілька принципів 
розроблення і ведення ігор [2, с. 7]. Ми 
взяли за основу ці принципи й адаптувати 
їх до потреб нашої роботи. Отже, виділяє-
мо такі принципи:

1. Принцип розвитку, за яким навчаль-
ну гру розглядають як дидактичний засіб 
розвитку психічних процесів. Він дозволяє 
аналізувати мовленнєві ситуації, виробляти 
і реалізовувати ефективні моделі форму-
вання процесів породження і декодування 
висловів. Принцип реалізується за допомо-
гою створення банку ситуацій із метою по-
дальшого їх опрацьовування в грі.

2. Принцип моделювання – орієнтує на 
побудову сюжетів ігор на базі моделей ре-
альних життєвих (навчальних, побутових 
тощо) ситуацій.

3. Принцип поєднання ігрових і дидак-
тичних цілей – націлює на постановку пе-
ред будь-якою грою двох цілей: ігрової 
(розв’язанням завдання, досягненням пе-
ремоги й ін.) і дидактичної (розвиток нави-
ків, вмінь, у нашому разі йдеться про опе-
рації процесу породження мовлення).

4. Принцип діяльності – передбачає вве-
дення учасників у гру шляхом залучення їх 
до конкретної діяльності, зумовленої тією 
або іншою ігровою роллю, яка моделює ре-
альні життєві події й обслуговує ці ситуації 
мовленнєвою продукцією.

5. Принцип спілкування – визначає про-
відну роль міжособистісного спілкування 
у формуванні й удосконаленні процесу по-
родження мовленнєвого вислову. 

Крім вищезазначеного, необхідно за-
пропоновані ігри структурувати відповідно 
до їх мовного навантаження та рівня склад-
ності залежно від складності процесу по-
родження вислову. Що ж стосується змісту 
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взаємодії, то він відображає принцип скон-
центрованості в організації навчального 
процесу та принцип поліфункціональності 
вправ.

Це проявляється, зокрема, у рівневій 
класифікації комунікативних вправ [2]. Рів-
невий підхід до розмежування вправ запро-
панован Б. Лапідусом, Г. Китайгородською 
[3], хоча рівневі класифікації були в мето-
диці і раніше. Запропонована нами систе-
ма є модифікованою відповідно до потреб 
завдань дослідження. Дана система перед-
бачає три основні рівні: 

1. Жорсткого управління мовленнєвою 
діяльністю учнів у тому сенсі, що завдан-
ня у вправах зумовлюють вибір і вживання 
конкретних мовних і мовленнєвих засобів.

2. Часткового управління мовленнєвою 
діяльністю учнів, що реалізується через 
відсутність готової моделі рішення комуні-
кативної задачі.

3. Мінімального управління, на цьому 
рівні напрями мовленнєвої діяльності учнів, 
тобто завдання, обмежують область мов-
них і мовленнєвих засобів.

Ці три рівні управління мовленнєвою ді-
яльністю учнів, зокрема процесом поро-
дження мовлення, утворюють три групи 
комунікативних вправ. Кожен тип вправ 
охоплює певні підтипи.

Перший рівень включає в себе завдання 
двох підтипів (А, В).

А. Вправи першого типу відображають 
специфіку першого етапу: уточнення мов-
ного матеріалу, актуального для дитини. 
Ці вправи завжди мають аудіативний харак-
тер і включають переважно відомий учням 
лексико-граматичний матеріал у нових си-
туаціях, виконуються у формі безпосеред-
нього спілкування педагога з дітьми.

В. Імітаційні вправи. Вправи підтипу В 
спрямовані на орієнтацію учнів у мовному 
та мовленнєвому матеріалах тексту, тобто 
в усних засобах, способах вираження дум-
ки, предметному змісті висловлювань, їхніх 
комунікативних функціях тощо. 

На думку Г. Китайгородської та Б. Лапі-
дуса [2; 3], всі вправи першого типу підпо-
рядковані ритуальному характеру введен-
ня нового матеріалу і умовно відповідають 
етапу, коли мовний матеріал надходить 
в актах діяльності недиференційовано.

Вправи другого типу використовуються 
на етапі тренування в спілкуванні, відповід-
но до завдань цього етапу, спрямовані на 
формування навичок спілкування, відпра-
цювання основних механізмів мовлення, 
формування навичок і вмінь використан-
ня основного мовного матеріалу у фор-
мах спілкування. Другий рівень включає 
завдання трьох підтипів (А, В, С).

Вправи підтипу А організовуються як се-
рія комунікативних завдань, спрямованих 
на відпрацювання того чи іншого конкрет-
ного лексичного, лексико-граматичного, 
граматичного і фонетичного явища.

Вправи підтипу В реалізуються здебль-
шого у формі мовленнєвих ігор, націлених 
на відпрацювання мовного матеріалу, бага-
торазово вжитого під час виконання вправ 
попереднього підтипу.

Вправи підтипу С спрямовані на подаль-
ше формування та вдосконалення мовлен-
нєвих навичок на базі будь-якого мовного 
явища, усвідомленого частково або ціл-
ком. У цьому разі мовний матеріал надхо-
дить у потоці мовлення диференційовано 
для учня, тому може їм використовуватися 
практично без опори на готову модель ви-
рішення комунікативного завдання.

Отже, вправи підтипів А, В, С другого 
типу формують і вдосконалюють мовленнє-
ві навички вживання певного мовного ма-
теріалу, сприяють осмисленню та систем-
ному узагальнення мовних знань учнів, 
формують механізми внутрішнього і зо-
внішнього оформлення висловлювання, 
а також загальнофункціональні механізми 
мовлення (мислення, пам’яті, ймовірного 
прогнозування).

Вправи третього типу використовують-
ся на заключному етапі роботи – практика 
спілкування – і, відповідно до завдань цьо-
го етапу, спрямовані на розвиток мовлен-
нєвих умінь. Для реалізації вправ даного 
типу доцільне виділення двох його підтипів: 
А і В, за ступенем свободи їхньої мовлен-
нєвої поведінки.

До вправ підтипу А належать в основному 
два види: перший передбачає єдине кому-
нікативне завдання, яке виконує одночасно 
всіма мікрогрупами з подальшою демон-
страцією однієї з мікрогрупи; другий – різні 
комунікативні завдання для всіх мікрогруп 
з послідовною вибірковою демонстрацією 
кожної мікрогрупи.

До вправ підтипу В належать групові ін-
сценівки, вигадані ситуації тощо. У вправах 
даного підтипу роль організатора виконує 
педагог. 

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Зазначені принципи розкривають пе-
реваги використання ігрових методів на 
логопедичних заняттях з розумово відста-
лими дітьми молодшого шкільного віку. 
У грі ситуацію можна розігрувати скільки 
завгодно разів доти, доки треновані вмін-
ня, навик, роль не будуть задовольняти 
вимоги, що, безумовно, важливо для вдо-
сконалення процесу породження мовлен-
ня в розумово відсталих дітей 1–4 класів. 
Оскільки навчальна діяльність цих дітей 
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недосконала і має певні особливості, то 
використання гри допоможе сформувати 
елементи навчальної діяльності, підтриму-
вати позитивну мотивацію до виконання 
корекційних завдань. Знання, яких набува-
ють у грі учні, стають для них значущими, 
емоційно забарвленими. Це допомагає їм 
глибше зрозуміти, краще відчути мовлен-
нєву ситуацію, наявну в грі, дозволяє пе-
реносити набуті вміння в реальні ситуації, 
що дуже важливо для розумово відста-
лих дітей. Також система комунікативних 
вправ за методом активізації містить три-
рівневі групи вправ, в які, у свою чергу, 
входять три типи вправ, що відповідають 
етапам навчання. Всі типи і підтипи вправ 
спрямовані на формування мовленнєвих 
навичок і умінь всіх видів мовленнєвої ді-
яльності з домінуванням важливих для 
дитини форм спілкування. Послідовність і 
взаємозв’язок типів і підтипів вправ доз-
воляють педагогу цілеспрямовано розпо-
діляти, відпрацьовувати мовний матеріал 
за типами і підтипами. Представлені типи 

і підтипи комунікативних вправ є ефек-
тивним етапом удосконалення процесу 
породження мовленнєвих висловів і допо-
магають дитині з розумовою відсталістю 
опрацювати мовний матеріал на різних 
щаблях мовленнєвих ситуацій спілкування. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В РАБОТАХ ГАСАН БЕК ЗАРДАБИ

Мобиль Асланлы Гунтюрк, старший научный сотрудник
лаборатории «Деде Коркут»

Бакинский государственный университет

Статья посвящена проблемам физического воспитания, физического здоровья тела, здорового образа 
жизни в научно-публицистической деятельности великого естествоиспытателя, ученого и видного пу-
блициста Гасан бека Зардаби. Автор статьи особо ценными считает медико-физиологические взгляды 
Г.Б. Зардаби, ученого-дарвиниста, в направлении сохранения здоровья и его укрепления физическими 
занятиями, комплексами передвижения, играми и развлечениями, походами и путешествиями. Одно-
временно автор делает выводы о роли игр в шахматы и шашки в физическом и умственном развитии.

Ключевые слова: Г.Б. Зардаби, физическое усовершенствование, физическое здоровье тела, гигие-
нические факторы.

Стаття присвячена проблемам фізичного виховання, фізичного здоров’я тіла, здорового способу 
життя в науково-публіцистичній діяльності великого натураліста, вченого та відомого публіциста Га-
сан бека Зардабі. Автор статті особливо цінними вважає медико-фізіологічні погляди Г.Б. Зардабі, вче-
ного-дарвініста, у напрямі збереження здоров’я та його зміцнення фізичними заняттями, комплексами 
пересування, іграми та розвагами, походами та подорожами. Одночасно автор робить висновки щодо 
ролі ігор у шахи та шашки у фізичному й розумовому розвитку.

Ключові слова: Г.Б. Зардабі, фізичне вдосконалення, фізичне здоров’я тіла, гігієнічні фактори.

Mobil Aslanli Hunturk PROBLEMS OF HEALTHY LIFESTYLE IN THE WORKS OF HASAN BEY 
ZARDABI

The article is devoted to the problems of physical education, physical health of the body, healthy lifestyle in 
the scientific and journalistic activities of the great natural scientist and prominent publicist Hasan bey Zardabi. 
The author of the article considers medical and physiological views of H.B. Zardabi – a Darwinist scholar, to be 
particularly valuable in the direction of preserving health and strengthening it by physical training, complexes 
of movement, games and entertainment, hikes and trips. At the same time the author draws conclusions about 
H.B. Zardabi’s attitude to table games of chess and checkers in physical and mental development.

Key words: H.B. Zardabi, physical improvement, physically healthy bodies, natural means, hygienic factors.

Актуальность проблемы и степень ис-
следованности. Во второй половине XIX – 
начала ХХ веков в Азербайджане вырос-
ла целая плеяда исторических личностей 
с незаменимыми заслугами и мировым 
именем. Среди них особое место занимает 
видный материалист-естествоиспытатель, 
великий учёный-дарвинист, демократ-про-
светитель, публицист и педагог, основа-
тель периодической печати Гасан бек За-
рдаби (Меликов). Его богатое наследие 
было исследовано видными учёными – ли-
тературоведами Г. Гусейновым, М. Касу-
мовым, З. Геюшевым, Дж. Джафаровым, 
А. Мирахмедовым, Н. Рафили, А. Сумба-
тзаде, Н. Фарзалибейли, А. Замановым, 
С. Гусейновым, Р. Махмудовым, М. Ахун-
довым, Р. Мамедовым, И. Рустамовым и 
другими учёными. В частности, профессор 
А.Ю. Сейидов обстоятельно анализируя 

его педагогические взгляды, определён-
ное место уделял и идеям физического 
воспитания в трудах Г.Б. Зардаби.

Цель и задачи исследования. Г.Б. Зар-
даби в каждом номере «Земледелец» (Экин-
чи), в своих разных статьях и трудах особо 
останавливался над вопросами о положи-
тельном влиянии физического воспитания 
на здоровье молодого и взрослого поколе-
ния. На основе статей и книг, а также идей 
различных исследователей его творчества 
рассмотрим вопросы физического воспи-
тания как молодежи, так и взрослых.

Изложение основного материала исс-
ледования. Так, в «Экинчи» от 20-го октя-
бря 1875 года он подчеркнул, что чистый 
воздух необходим для здоровья человека. 
Плохая погода влияет на него пагубно. На-
укой давно доказано, что причиной многих 
заболеваний людей служит грязная сре-
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да. Если вода остается на одном и том же 
месте, то портится и её запах, перемеши-
ваясь с воздухом, портит его, и человек ды-
шит этим воздухом. Поэтому вместо того, 
чтобы много говорить о болезнях, лучше 
беречь здоровье.

Необходимость беречь здоровье и крат-
кие полезные советы по єтому поводу со-
держали почти каждый номер газеты «Зем-
леделец» (Экинчи). Обобщая эти мысли, в 
последующем Г.Б. Зардаби с целью помочь 
своему народу написал такие произведе-
ния, как «Формулы необходимости беречь 
здоровье тела» и «Гигиена». Во вводной 
части к последней работе он писал: «Наука 
о сохранении тела здоровым» (гигиена – 
М. А.) возникла 20–30 лет тому назад. Ев-
ропейцы, чтобы объяснить народу условия 
здорового сохранения тела, написали не-
мало книг, чтобы, изучая их, каждый чело-
век смог сохранить здоровье своего тела и 
не заболеть.

Написать одну из таких книжек на азер-
байджанском языке и распространить её я 
считаю нужным [3, с. 400–402]. К великому 
сожалению, эта работа увидела свет не при 
жизни Г.Б. Зардаби, а спустя 7 лет после 
его смерти, то есть в 1914 году в Киеве, 
по инициативе группы мусульманских сту-
дентов. Свое произведение Г.Б. Зардаби 
начинает следующими словами: «Каждый, 
кто хочет быть счастливым, должен всег-
да стараться быть здоровым. Потому что 
счастье не в богатстве, которое не очень 
важно. Поскольку человек молодой, он не-
достаточно ценит своё здоровье, думает, 
что бессонные ночи, проведенные дни со 
спиртными напитками, переедание и дру-
гие пороки останутся безнаказанными или 
каждый орган тела можно будет восстано-
вить с помощью врачей. Однако он забы-
вает, что при нарушении работы любого 
органа организма, его не могут восстано-
вить сотни врачей или тысячи молитв: сло-
манную посуду нельзя обновлять с упре-
ком. Надо беречь тело с молодости с тем, 
чтобы при старости не сожалеть. Поэтому 
просим собратьев ознакомиться с этой 
книгой, внимательно отнестись к каждому 
совету и стараться их выполнять. Только 
тогда они не будут нуждаться в помощи 
врачей, а если это будет необходимым, то 
можно было их вылечить» [3, с. 453].

Знаменитый учёный-дарвинист в рабо-
те «Гигиена» обстоятельно объясняет зна-
чение вопросов гигиены, питания, одеж-
ды, отдыха и другое. По каждому из них 
высказал очень ценные советы, которые 
превратились сегодня в афоризмы: «В 
мире нет такого богатства, которое было 
бы наравне со здоровым телом», «Чистый 

воздух – жизнь, а испорченный – смерть», 
«Большое значение имеет очищение тела, 
нежели еда», «Труд важен для организма», 
«Не поменять одежду вовремя – хуже, чем 
голодание» и другие.

Г.Б. Зардаби к числу факторов охра-
ны здоровья относил следующее: благо-
устроенное жильё, свежий воздух, воду, 
правильное питание, одежду, сон, чистое 
бельё; он характеризует их комплексно, 
в научно-системной последовательности, 
обосновывая их взаимосвязи, приводя по 
каждому жизненные примеры. Он рассма-
тривает охрану здоровья не только как 
биологическую, педагогико-медицинскую 
проблему, но и как проблему социальную. 
По его мнению, охрана здоровья по своей 
сути есть охрана общества, семьи и в це-
лом человечества. Отмечая роль условий 
жизни как важный фактор здоровья, Г.Б. 
Зардаби писал, что если жильё не в хоро-
шем состоянии, то человек чувствует себя 
плохо и болеет. В этом вопросе он разгра-
ничивает село и город.

Отдавая предпочтение первому, сравни-
вал рабочее жильё с моргом. Когда говорил 
о благоустроенном жилье, Г.Б. Зардаби 
имел в виду просторную, светлую, постро-
енную на высоте и такую комнату, двери и 
окна которой обращены к мусульманской 
святыне (гибле). По мнению Г.Б. Зардаби, 
если квартиры обращены в сторону севера 
или восхождения солнца, то в них имеют 
место болезни. При этом он вспоминает 
знаменитую немецкую пословицу: «Если в 
комнату не попадает достаточного света, 
то туда часто должен приходить врач» [3, 
с. 404].

Великий писатель в номерах «Земледе-
лец» (Экинчи) особое внимание уделял чи-
стоте как залогу здоровья, одновременно 
настоятельно боролся против грязи: «Как 
рыба не может жить без воды, так и че-
ловеку нужен свежий воздух». Коль скоро 
это так, то каждый человек всегда должен 
знать, каким воздухом он дышит. Как боль-
ной человек, стремящийся к выздоровле-
нию, всегда проверяет свою еду, так и он 
должен знать, что грязный воздух непре-
менно ведет к болезни. Наукой доказано, 
что многие недуги, которыми обречен че-
ловек, исходят из несвежести воздуха» [1, 
с. 1].

Г.Б. Зардаби считал необходимым ча-
стое проветривание жилых комнат, утверж-
дая, что в обратном случае человеческий 
организм с каждым днём ослабевает, по-
степенно истощается и в результате легко 
может заболеть: «Без свежего воздуха нет 
нормальной жизни. Хороший воздух необ-
ходим человеку, начиная с первого дня его 
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рождения до последнего вздоха его жизни. 
Воздух должен быть чистым. Чистота воз-
духа есть жизнь, а загрязненность его оз-
начает смерть» [3, с. 410].

По его мнению, дышать несвежим воз-
духом хуже, чем отравление. Жильё долж-
но быть светлым. Это свойство не только 
облегчает занятие в нем, но и создает ус-
ловие для очищения воздуха. После сол-
нечного (естественного) света Г.Б. Зарда-
би отдаёт предпочтение электрическому, 
ибо последний очень богатый, похож на 
солнечный свет и не портит погоды комна-
ты. К сожалению, этим больше пользуются 
богатые люди. Конечно, через 20–30 лет, 
когда электричества будет в достатке, и 
тогда бедные тоже будут пользоваться им, 
что приведет к облегчению их жизни.

Великий учёный Г.Б. Зардаби для охра-
нения здоровья придавал большое значе-
ние озеленению, организации прогулок по 
озеленённым местам, регулярным путеше-
ствиям. По его мнению, прогулки и путе-
шествия знакомят людей с горами, река-
ми, с климатом нашей родины как уголком 
рая и делают их здоровыми. Одновремен-
но он предупреждал, что и лесные прогул-
ки, и дождь нужны в меру. Если дождь идет 
больше, чем надо, то это вредно и для 
земледелия, и для организма человека [3, 
с. 134]. Он очень хотел превратить нашу 
родину Азербайджан, ее города и деревни, 
в том числе и город Баку, город «ветров 
и песков», в край сплошных лесов, садов 
и озеленений, сделать его плодотворную 
землю еще производительнее, благоу-
строить дороги, сделать его города и села 
в очаги здоровья и десятилетиями реально 
боролся за осуществление этой мечты [3, 
с. 51].

Г.Б. Зардаби, как ценный физиолог сво-
его времени, подчеркивал важную роль 
питьевой воды и качество еды в физиче-
ском воспитании и охране здоровья. По 
его мнению, все эти требования надо вы-
полнять в зависимости от возраста, от фи-
зических нагрузок, от умственного труда и 
конкретных условий обитания. Он также с 
научно-медицинской точки зрения объяс-
нил значение жира, углеводов, витаминов 
и соли для нормальной деятельности ор-
ганизма. В разделе «Еда» (хорек) он отме-
тил, что еда принимается с целью очище-
ния тела. В этом же разделе он подчеркнул 
важную роль воды для пищеварения, об-
ращая внимание на её качество и разноо-
бразие.

Г.Б. Зардаби в деле охраны здоровья 
большое значение придавал наличию нор-
мальных зубов. Подчеркнул, что человек 
без зубов не сможет производить нор-

мальное пищеварение. Если кто-то в моло-
дости не ценил значение зубов, тот в ста-
рости непременно будет жалеть об этом. 
Надо после каждого приёма пищи чистить 
зубы, желательно мыть их мылом. Он имел 
в виду трудности в переваривании неко-
торых продуктов, особенно зелени, реко-
мендовал эти блюда долго варить, а при их 
приёме длительно жевать.

Г.Б. Зардаби считал, что работники фи-
зического труда должны есть больше и ка-
чественно. Они должны употреблять блюда 
с белком больше, а люди умственного тру-
да – поменьше. Он также подчеркнул, что 
надо соблюдать режим приёма пищи. Осо-
бое внимание следует уделять возрастным 
особенностям при приёме пищи. Считал 
необходимым готовить разные блюда для 
детей и стариков. Он правильно понимал 
соответствие еды малышей их возрасту, 
придавал особую значимость материнско-
му молоку. Г.Б. Зардаби разделяет мнение 
классических педагогов о том, что младе-
нец до одного года должен питаться ма-
теринским молоком, а при отсутствии по-
следнего воздерживаться от других видов 
молока.

Известный азербайджанский учёный 
одновременно говорил о вредности од-
ностороннего воспитания в средних шко-
лах, сколиозе детей, о причинах преждев-
ременного ослабления их сердец, печени, 
мускулов и зрения. Он дал ценные советы 
о необходимости врача в средних школах, 
чтобы контролировать процесс физическо-
го развития детей и давать им педагоги-
ческие советы наравне с другими педаго-
гами. С учетом всего этого он потребовал 
проведения реформы в определении дли-
тельности каждого урока и качества их в 
течение одного дня.

В статье под названием «Новая система 
школ, сочетающих в себе умственное раз-
витие и ручной труд, в Америке» Г.Б. Зар-
даби ознакомил читателей с содержани-
ем доклада педагога Л.Е. Оболенского по 
данному вопросу. Докладчик обратил вни-
мание на отрицательные стороны иници-
атив родителей, направленных на покупку 
велосипедов и занятия по различным ви-
дам спорта. Отмечает, что дети, чрезмерно 
увлекаясь спортом и физическим трудом, 
мало внимания будут уделять умственному 
труду. Вместе с тем докладчик приводит 
ряд положительных предложений амери-
канского ученого Гендерсона по данным 
вопросам.

После анализа основных разделов до-
клада Л.Е. Оболенского Г.Б. Зардаби пере-
ходит к заключению и делает следующие 
выводы: 1) школы, воспитывая и развивая 
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ум детей, не готовят полноценного чело-
века, а уродуют его; 2) применяемая у нас 
система учебы, которая учит школьников 
только читать, писать, чертить, не в состо-
янии дать им истинные знания о природе; 
3) абстрактные книжные знания не могут 
развить у детей волю, самостоятельность, 
творчество, в целом деятельной способ-
ности человека; 4) поэтому, начиная с на-
чальных школ до высших учебных заве-
дений, наряду с другими дисциплинами 
необходимо вводить предметы, связанные 
с ручным трудом; 5) обучение ручному тру-
ду и обучение научных предметов должны 
вестись параллельно, то есть так, чтобы 
они дополняли друг друга; 6) учёба должна 
развивать мышление, физическую волю, 
характер и самостоятельность школьников 
таким образом, чтобы можно было подго-
товить их для различных видов деятельно-
сти, полезных обществу; 7) с этой точки 
зрения желательно перестроить наше на-
чальное и среднее образование [4, с. 36].

Г.Б. Зардаби также объясняет необхо-
димые гигиенические правила для поддер-
жания здоровья тела. По его мнению, че-
ловек должен много ходить. В наше время 
увеличилась нагрузка людей, поэтому уси-
лились болезни мозга, что связано, пре-
жде всего, с малой подвижностью людей. 
По мере роста городов люди собираются 
жить в них и мало думают о еде, отдыхе и 
сне. Никто не задумывается о необходимо-
сти ходить, смотреть красивые места, за-
ботиться о своем теле.

Конечно, всё это ведет к тому, что чело-
веческое тело, созданное для труда, с каж-
дым днем ослабевает и становится жёл-
тым, как лимон, а иные жиреют, толстеют 
и выходят за рамки человеческого облика. 
Это видимые болезни, есть и другие, ко-
торые связаны с невыполненными жела-
ниями, бессонницей, потерей аппетита 
и желтухой. Перечисленные болезни мож-
но вылечить только ходьбой, прогулкой. 
Когда человек трудится, его каждая ткань 
тратит энергию, в результате чего его жир 
уменьшается, аппетит растет и принятая 
пища легко усваивается. Организму нужны 
труд и занятие. Г.Б. Зардаби наряду с тру-
дом для здоровья и физического воспита-
ния большое значение придавал плаванию 
(причём в море), верховой езде и верховым 
играм. Для детей, по его мнению, особенно 
важны гимнастические, физические упраж-
нения, регулярно заниматься штангой.

Великий патриот нашего народа, как 
врач, считал важным поддерживать тело в 
чистом виде, для чего надо ежедневно ку-
паться. В теплую погоду окунуться в холод-
ную воду особенно полезно, так как орга-

низм привыкает к перемене холода и жары. 
Ребенка надо каждый день купать. Купание 
в морской воде закаляет организм, увели-
чивает аппетит, снимает усталость, сло-
вом, делает тело здоровым.

В разделе, озаглавленном «Поддержа-
ние тела», «Гигиена», Г.Б. Зардаби считал, 
что подвижность тела – важный критерий 
для нормального развития организма, ро-
ста его функциональных возможностей. 
По его мнению, апатия и неподвижность 
организма – главные причины, ведущие его 
к деградации и смерти. Поэтому как можно 
больше надо ходить, что есть самый луч-
ший активный отдых. Он думал, что уста-
лый организм не в состоянии мыслить, он 
сможет только отдыхать. Занятие физиче-
ским трудом, физическими упражнениями 
ведут к обезжириванию, активизируют кро-
вообращение, улучшают аппетит и пище-
варение, повышают бодрость организма.

Видный учёный-естествоиспытатель, 
придавая большое значение необходи-
мости физических упражнений, рекомен-
довал представителям сидячих занятий – 
швейникам и шапочникам, чтобы они своих 
детей водили в места спортивной борьбы 
(зорхана). Следует отметить, что в начале 
XIX века в Азербайджане подобные места 
(зорхана) получили широкое распростра-
нение. Они, будучи важной составной ча-
стью древнего национального быта наше-
го народа, по мнению Г.Б. Зардаби, есть 
настоящий духовный вклад для здоровья 
народа. Он отмечал, что двигаться еже-
дневно 1–2 часа увеличивает работоспо-
собность человека, и он сможет быть бод-
рым не только в период рабочего дня, но 
и в нерабочее время.

В своих педагогических воззрени-
ях Г.Б. Зардаби, выделив 8 специальных 
видов спорта – это спортивная борьба, 
упражнения с гимнастическими приспо-
соблениями, игра с мячом, подвижные 
игры и плавание, считал их необходимы-
ми в деле физического воспитания и раз-
вития спорта. Он более важным считал 
ведение здорового образа жизни. По его 
мнению, в деле воспитания сильного, лов-
кого и крепкого поколения в школах наря-
ду с регулярным проведением физических 
упражнений нужна совместная работа шко-
лы и семьи по настоятельному преодоле-
нию вредных привычек у школьников.

Он особенно предупреждал о распро-
странении спиртных напитков, на фактах 
и живых примерах обосновал их вредность 
для организма. Г.Б. Зардаби подробно 
останавливался и на таких вредных при-
вычках, как курение, наркотик опиум, креп-
кий чай и кофе. По его мнению, опиум – та-
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кой продукт, что даже его маленькая доза 
(как овсяное зернышко) способна убить 
человека. Кто принимает опиум, у него 
трясутся руки, голова кружится, ноги слабо 
двигаются, желудок плохо переваривает 
пищу и он становится импотентом.

Он также предупреждал о вредности 
спиртных напитков: если собрать количе-
ство спиртных напитков, употребляемых 
европейцами в течение одного года, то бу-
дет целое море. Мужчины, использующие 
наркотики и спиртные напитки, с каждым 
днём углубляют деградацию своих орга-
нов – лицо становится жёлтым, желудок 
портится, голова болит, в целом все тело 
слабеет и человек умирает [3, с. 72].

Г.Б. Зардаби всегда боролся против 
негативных проявлений нравственности, 
всех форм других общественных недугов. 
В этом отношении привлекает внимание 
его статья «Против алкоголизма», опубли-
кованная в газете «Каспий» № 7 от 11 ян-
варя 1990 года. Здесь он обстоятельно 
анализирует труды и опыты таких видных 
учёных, выступающих против алкоголиз-
ма, как Ру, Бруик, Борел, Сарелия, Преди, 
Тибо и другие.

На основе многих фактических матери-
алов он сумел воссоздать грозную карти-
ну алкоголя, его вреда для физического 
и духовного здоровья человека. Он пря-
мо пишет: «Алкоголизм является одной из 
тяжёлых болезней, создаваемых нашим 
нервным веком. Эта болезнь ужасна тем, 
что кто обретает её, становится физически 
и морально искалеченным и в итоге завер-
шает свою жизнь бесчестной смертью. Она 
начинается с простого употребления спирт-
ных напитков, постепенно превращает это 
занятие в привычку и потребность, затем 
приводит к алкоголизму, а в конце, стано-
вясь хроническим алкоголизмом, убивает 
человека» [3, с. 84]. Поэтому Г.Б. Зардаби 
выступил категорически против употребле-
ния спиртного даже в какой-либо форме. 
По его мнению, яд, независимо от того, он 
в малом или в большом количестве, это яд. 
То же самое и алкоголь.

Выдающийся учёный, подробно оста-
навливаясь на вопросе о негативном вли-
янии алкоголя на духовность человека, 
подчеркивал, что спирт морально его уро-
дует. Употребляющий алкоголь постепенно 
теряет чувство стыда и совести, забывает 
правила чести и порядочности. Такие люди, 
как правило, не только в период опьянения, 
но и в обычное время быстро вспыхивают и 
чрезмерно нервничают, и становятся почти 
дикими. Он считал возмущение и потерю 
равновесия также морально-нравственны-
ми качествами, поэтому всегда рекомен-

довал людям быть этически устойчивыми 
и  с крепкой волей.

По мнению Г.Б. Зардаби, люди, прово-
дящие свою жизнь в пьянстве, проявляют, 
как правило, слабую волю в нравствен-
ных поступках. Ибо алкоголизм оказывает 
на психологию человека разрушительное 
воздействие. Регулярное употребление 
спиртного ослабляет память и приводит 
к потере дееспособности. В целом он счи-
тал алкоголизм чумой нервной системы. 
Он обобщил все научные достижения сво-
его времени о влиянии алкоголя на здоро-
вье человека и подробно описал создан-
ные им болезни. В конце вышеупомянутой 
статьи приходит к такому выводу, что борь-
ба против алкоголизма должна вестись как 
с помощью медицины, так и средствами 
общественного воздействия.

Г.Б. Зардаби подчеркивал, что алкого-
лизм вреден не только организму самого 
человека, но и его детям, в целом для бу-
дущего поколения. Он горестно напомина-
ет, что новорожденные дети алкоголиков 
рождаются инвалидами – немыми, глухи-
ми, горбатыми, хромыми. И справедливо 
подчеркивает, что основными причинами 
вышеотмеченных болезней является также 
генетическое родство родителей. Г.Б. Зар-
даби подчеркивает, что родители, упо-
требляющие спиртные напитки, виноваты 
не только в инвалидности своих детей, 
но и в том, что они ведут себя амораль-
но и недостойно в обществе. Он писал, 
что из числа детей алкоголиков – многие 
недостойные люди. Он предупреждал не-
допустимость брака между родственника-
ми даже в пятом поколении, ибо ребёнок, 
рожденный от них, тоже может быть инва-
лидом [3, с. 91].

Выдающийся дарвинист считал фи-
зический труд основой, квинтэссенцией 
здоровья человека. По его мнению, чтобы 
хорошо трудиться, необходимо хорошо от-
дыхать. Активный отдых способен восста-
новить потраченную силу в процессе тяже-
лого физического труда. По этому поводу 
он писал: «Плодотворный труд зависит от 
здоровья тела, чем крепче человек, тем 
больше отдачи от труда. Работа необходи-
ма не для того, чтобы зарабатывать деньги, 
а для здоровья тела. Если человек работа-
ет, то у него хороший аппетит и съеденная 
пища хорошо переваривается. Ещё надо 
запомнить, что в процессе работы у чело-
века растет весь организм, он становится 
крупнее. К примеру, правая рука кузнеца 
сильнее, чем левая, ибо он бьет молотом 
всегда правой рукой» [3, с. 451].

Как видно, Г.Б. Зардаби считал важным 
не материальное вознаграждение физиче-
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ского труда, а его основополагающую роль 
в здоровье человека, обеспечении дол-
голетия, нормальном функционировании 
внутренних органов. Он прямо заявил, что 
физический труд лечит болезни, побежда-
ет зло, приводит к возрождению человека 
[3, с. 434].

Г.Б. Зардаби старался воспитывать чле-
нов своей семьи и детей в духе уважения 
к физическому труду как залогу здоровья. 
Единственный ребенок великого просвети-
теля Гариб Султан Меликов отмечал, что 
его отец большую часть суток проводил за 
работой в саду. «Он ненавидел лентяев. 
Когда видел бездельников, он очень сожа-
лел. Поэтому нас, детей, приучал к труду и 
часто говорил, что лентяй то ли не видит 
или же окружен одновременно многими 
проблемами, то ли делает такой вид».

Сам, будучи физически здоровым, не 
только давал советы другим относитель-
но роли физического труда и упражнений 
в обеспечении здоровья и бодрости орга-
низма, но сам непременно выполнял их. 
Так, он охотно занимался разными видами 
физической закалки, любил ходить пеш-
ком, прогулки, заниматься рыболовством.

Будучи по природе мужественным, хра-
брым, выносливым и устойчивым челове-
ком, Г.Б. Зардаби очень серьезно отно-
сился к вопросу здоровья как источника 
гордости, радости и счастья человека. 
Придавал огромное значение обеспечению 
физических и моральных способностей 
для формирования всестороннего и гар-
монического развития личности. Об этом 
ярко свидетельствуют следующие его 
слова, звучащие, как монолог: «Здоровое 
тело есть величайший дар Бога, предо-
ставленный всем людям». Великий учё-
ный естествоиспытатель желал всем сво-
им современникам мирной, благополучной 
и счастливой жизни, которую он видел в 
здоровье человека.

Ознакомление с жизнью и творчеством 
великого педагога свидетельствует о том, 
что он был хорошим игроком настольно-
го бильярда. Когда газета «Земледелец» 
(Экинчи) и сам Г.Б. Зардаби попали под 
царскую цензуру, он ежедневно по вече-
рам 1–2 часа играл в бильярд. Один из его 
товарищей по игре был жандармский пол-
ковник, который строго надзирал над ним. 
Каждый раз, когда этот полковник спраши-
вал у него, с кем он, беседуя, употреблял 
какие-то слова, не растерявшись, Г.Б. Зар-
даби всегда отвечал ему: «… разве в это 
время ты со мной не играл в бильярд?».

По мнению Г.Б. Зардаби, купание в хо-
лодной воде, кроме поддержания организ-
ма в чистом виде, также приучает его к хо-

лоду, чтобы он мог уберечься от простуды. 
Он отмечал важность ежедневного мытья 
рук с мылом, оберегания зрения, поддерж-
ки в чистоте ушей, носа, зубов, полоска-
ния рта. Он говорил, что мы все берем 
руками, поэтому их надо мыть несколько 
раз в день, при этом вода не должна быть 
очень холодной. Когда вырастают ногти, 
под ними собирается грязь. В такой грязи 
было найдено 78 видов бактерий и микро-
бов, каждый из которых может возбудить 
различного рода болезни. Поэтому необ-
ходимо регулярно срезать ногти и держать 
их в чистоте. К тому же, когда ногти от-
растают, то они мешают нормальной рабо-
те, а иногда могут причинить вред другой 
руке [3, с. 444].

Подобные идеи великого просветителя 
особенно ценны для тех, кто занимается 
физкультурой и спортом. Ибо есть такие 
виды спорта, где необходимо, чтобы ног-
ти были пострижены. К ним относятся все 
игры с мячом, а также спортивная борьба. 
Эти условия подчеркиваются в правилах 
спортивных игр.

Г.Б. Зардаби уделял большое внима-
ние одежде как фактору, действующего 
на здоровье человека, рекомендовал под-
держивать нижнее белье в чистоте. По его 
мнению, выше здоровья тела нет никакого 
богатства, к сожалению, мы иногда ценим 
его недостаточно. Г.Б. Зардаби отметил, 
что каждый сезон года имеет своеобраз-
ную форму одежды, однако многие это не 
учитывают и не меняют одежду. Не менять 
одежду вовремя хуже, чем оставаться го-
лодным. Он высказывал интересные идеи 
о детской одежде и одежде в походах. Учи-
тывая то, что дети всегда склонны к под-
вижности, их одежда должна быть доста-
точно просторной.

Великий учёный придавал большое зна-
чение сну и постельному белью для ох-
раны здоровья. Чтобы одолеть усталость, 
человеку надо отдыхать. В этом деле нео-
ценимую роль играет сон. Он отметил, что 
люди, страдающие бессонницей и плохим 
аппетитом, должны заниматься физиче-
ской культурой. В лечении подобных бо-
лезней отметил большую роль прогулок: 
уставший организм не в состоянии думать, 
он быстрее уснет. Когда тело находится 
в движении, его тело сжигает жир и приня-
тая пища хорошо усваивается.

Среди способов физического воспита-
ния Г.Б.Зардаби особо выделил роль при-
родных факторов, считая их оздоровляю-
щей силой, подаренной людям, источником 
здоровья и бодрости. Будучи великим це-
лителем, он считал очень полезным мак-
симальное использование возможности 
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чистого воздуха, богатого кислородом, чи-
стой воды, ультрафиолетовые лучи солнца, 
зелёной природы. Считал очень важным 
также как можно больше гулять на чистом 
воздухе, регулярно купаться или обтирать 
тело влажным полотенцем, в норме прини-
мать солнечные ванны – все это для охра-
ны здоровья и закаливания организма.

Например, необходимость купания как 
источника здоровья характеризует следу-
ющим образом: в нашем теплом краю надо 
ежедневно купаться, поэтому каждый жи-
тель города или деревни должен построить 
для себя баню и ежедневно купаться. Купа-
ние в теплой или умеренной воде делает 
организм слабым, невыносливым к голоду, 
такой человек быстро простужается. Поэ-
тому в теплую погоду надо купаться в хо-
лодной воде, так как привыкает организм к 
холоду [3, с. 441].

Затем он, отмечая целебную роль купа-
ния в Каспийском море, подчеркнул: «По-
добная вода укрепляет организм, придает 
аппетит, снимает усталость, словом, очень 
полезна для здоровья» [3, с. 442].

Г.Б. Зардаби одновременно испытывает 
чувство гордости за бодрость и трудолю-
бие своих сограждан. Он вел борьбу про-
тив беков и помещиков, которые эксплу-
атируют, угнетают крестьян, унижают их 
достоинство. Так, работая в уезде Борча-
лы, обращаясь к помещику Ядигарову, го-
ворил о мужестве и одержимости крестьян: 
«Смотрите, вы, беки, насколько обездоле-
ны перед крестьянами. Видите, как много 
крестьян физически здоровы и духовно 
крепки. Не забывайте, что в один день они 
захотят освобождения и перестанут быть 
вашими рабами» [2, с. 113].

Известный учёный-публицист в газете 
«Каспий» № 36 от 1900 года подчеркивает 
особую важность физического труда, хоро-
шо организованного обучения труду в деле 
становления молодого поколения. Он пи-
сал, что с помощью плохо организованно-
го труда можно воспитать морально дегра-
дированных, нравственно порочных детей 
и даже преступников. Таким образом, фи-
зический труд наряду с воспитанием у де-
тей таких гуманистических качеств, как 
нравственное совершенствование, скром-
ность, простота, искренность, коллектив-
ность и других, одновременно оказывает 
положительное влияние на их здоровье. 
По мнению Г.Б. Зардаби, труд нужен не 
для того, чтобы заработать, но и для охра-
ны здоровья. У человека, занятого трудом, 
бывает хороший аппетит, он легко перева-
ривает принятую пищу.

То же самое с умом. Кто читает, больше 
у него растет интуиция и умственные спо-

собности. И, наоборот, кто не занимается 
чтением, у него потенциальные способно-
сти угасают, ровно, как золото покрыва-
ется ржавчиной. Для того чтобы хорошо 
спать, нужно темное и спокойное место. 
По мнению Г.Б. Зардаби, дети должны 
спать 9 часов в сутки, а люди в возрасте 
30–40 дет – по 6 часов. Если во дворе не 
холодно, то можно открыть окно. Полезно 
спать на спине или на правом боку, кровать 
должна быть просторной, чистой и удобной.

Выводы из проведенного исследо-
вания. Подытоживая идеи Г.Б. Зардаби 
о физическом воспитании и охране здоро-
вья организма, следует подчеркнуть, что 
он рассматривал физическое воспитание 
как социальную проблему. Когда он объяс-
нял значение отдельных составных частей 
физического воспитания для здоровья ор-
ганизма – роль жилищных условий, пищи, 
воздуха, труда, одежды и отдыха, он уде-
лил внимание и их социально-классовой 
сущности. Г.Б. Зардаби относился к трудя-
щимся с высокой симпатией, одновремен-
но бичевал богатых за отсутствие условий 
для физического развития их детей.

Г.Б. Зардаби считал физическое воспи-
тание одним из важнейших условий гар-
моничного развития личности и писал, что 
физический труд – составная часть физи-
ческого воспитания.

Следует подчеркнуть, что идеи Г.Б. Зар-
даби о заботе охраны здоровья организма, 
о рациональном использовании важнейших 
средств физического воспитания – солнца, 
воды и воздуха – не теряют свою значи-
мость и в наши дни. И современные педа-
гоги, и исследователи могут творчески ис-
пользовать его ценные мысли о физическом 
воспитании и охране здоровья организма.

Таким образом, великий просветитель 
и мыслитель своего времени Г.Б. Зардаби 
в своём многостороннем творчестве счи-
тал своим моральным долгом пропаганди-
ровать высокие общечеловеческие идеи, 
способствующие физическому совершен-
ствованию человека, росту его духовного 
и телесного здоровья – этого самого выс-
шего творения на земле.
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У статті здійснено спробу проаналізувати шкільну та позаурочну діяльність старшокласників у місь-
ких технологічних коледжах Англії та виокремити саме ті освітні технології, які найбільш ефективно 
сприяють розвитку професійної перспективи. Особливу увагу приділено урокам громадянознавства, 
проектній роботі та волонтерській діяльності учнів.

Ключові слова: професійна перспектива, навчальні плани, позашкільна діяльність, старшокласни-
ки, міські технологічні коледжі, Англія.

В статье совершена попытка проанализировать школьную и внеурочную деятельность старшекласс-
ников в городских технологических колледжах Англии, а также выделены те образовательные техноло-
гии, которые наиболее эффективно способствуют развитию профессиональной перспективы. Особое 
внимание уделено проектному обучению и волонтерской деятельности учеников.

Ключевые слова: профессиональная перспектива, учебные планы, внешкольная деятельность, 
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Voronina H.R. CAREER PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL STUDENTS THROUGH 
CURRICULUM AND EXTRACURRICULUM ACTIVITIES: CITY TECHNOLOGY COLLEGES OF EN-
GLAND

The purpose of this study is to analyze curriculum and extracurriculum activities of high school students 
in the City Technology Colleges of England. Methods and techniques that promote the development of career 
perspective are highlighted and Citizenship, project-based learning and students’ volunteering are determined 
to be the most effective activities.

Key words: career perspective, curriculum and extracurriculum activities, high school students, City Tech-
nology Colleges, England.

Постановка проблеми. Вибір майбут-
ньої професії є одним із найважливіших 
рішень у житті людини. Серед основних 
завдань сучасної освіти є підготовка моло-
дого покоління до подальшого дорослого 
життя, невід’ємною частиною якого є тру-
дова діяльність. Однак треба констатувати, 
що професійно орієнтоване навчання не 
займає пріоритетне місце в шкільних про-
грамах, саме тому дослідження проблеми 
організації освіти з точки зору професій-
ної орієнтації молоді, що відповідає бага-
тогранним вимогам сьогодення, займають 
провідне місце в сучасній педагогіці.

Досвід успішної реалізації профільно-
го навчання в англійських закладах освіти 
викликає підвищений науковий інтерес. 
Дослідження величезного теоретичного та 
практичного досвіду саме цієї країни дасть 
змогу визначити ті прогресивні навчальні 
та виховні технології, які будуть сприяти 
вирішенню проблем переформатування 
українського освітнього простору. Окремо-
го висвітлення потребують ті форми шкіль-
ної та позашкільної діяльності, які сприяють 
розвитку професійної перспективи.

Сучасна освіта в Англії не обмежується 
традиційним форматом, провідні педагоги 
шукають нові альтернативні методи підго-
товки молодого покоління до дорослого 
життя. Так зване експериментальне навчан-
ня дає змогу учням власноруч опановувати 
основи майбутньої професії, використову-
ючи раніше отримані знання та навички, 
приймати власні рішення та розв’язувати 
поставлені вчителем завдання. Інтерак-
тивний підхід сприяє розвитку практичних 
умінь через навчальну та ігрову діяльність 
та заохочує до самостійності та співпраці.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. На сучасному етапі розвитку англій-
ського суспільства відбуваються зміни па-
радигми профільної освіти. Теоретичне 
обґрунтування нових підходів до реаліза-
ції професійно-орієнтованого навчання у 
старшій школі Англії здійснено у працях та-
ких науковців, як А. Коллін і Р. Янг (Collin & 
Young, 2000); Б. Готард, Ф. Мігнот, М. Оф-
фер і М. Руфф (Gothard, Mignot, Offer & Ruff, 
2001); Е. Годжсон і К. Спаурз (Hodgson & 
Spours, 2008); Б. Волш, М. Савікас і П. Гар-
тунг (Walsh, Savickas & Hartung, 2013); 
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К. Інксон, Н. Драйс і Дж. Арнольд (Inkson, 
Dries & Arnold, 2015).

Аналіз наукових джерел доводить, що 
для формування професійної перспективи 
важливим фактором є позитивне плануван-
ня професійного життя та вміння ставити 
досяжні короткотривалі та довготривалі цілі 
[4, с. 8]. Пошук власного призначення про-
тягом життя повинен мати оптимістичний 
характер та сповнюватися надією на здійс-
нення поставленої мети. Навіть у вік інфор-
маційних технологій школа має не лише за-
безпечити учнів знаннями, але й наповнити 
їх вірою в себе, збагатити справжніми цін-
ностями, допомогти знайти своє призна-
чення та розкрити потенціал.

Постановка завдання. Метою статті є 
аналіз шкільної та позаурочної діяльності 
старшокласників у міських технологічних ко-
леджах Англії та визначення саме тих освіт-
ніх форматів, які найбільш ефективно спри-
яють розвитку професійної перспективи.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Поєднання основ академічної 
та професійної освіти стає дедалі більш 
популярною тенденцією у процесі навчан-
ня в середній школі Англії. Старшокласники 
вивчають мови, математику, фізику, хімію 
та інші предмети в контексті обраної спе-
ціалізації. Навантаження складається таким 
способом, щоб збалансувати вивчення ба-
зових і профільних предметів, надаючи сту-
дентам можливість опанувати такі основні 
предмети, як англійська мова, математич-
ні та природничі науки, на високому рівні. 
Освітні програми та підручники забезпечу-
ють і поглиблюють міжпредметні зв’язки та 
зосереджені на практичному використанні 
отриманих знань. Така технологія органі-
зації профільної освіти дає змогу набувати 
необхідних професійних компетентностей, 
що є необхідними для успішної реалізації 
творчого потенціалу в майбутній роботі. 
Англійські педагоги та психологи спрямову-
ють свої зусилля на постійну модернізацію 
методів навчання та впровадження новітніх 
технологій, що не лише підвищує інтерес 
до навчання, але й значно вдосконалює 
процес розвитку професійної перспекти-
ви, в основі якої є опанування навичками, 
необхідними для майбутнього працевлаш-
тування, формування професійних інте-
ресів і цінностей та підвищення мотивації 
до успішної професійної діяльності.

Серйозної уваги з боку уряду профе-
сійна підготовка учнівської молоді в Англії 
набула за останні десятиліття, коли згідно 
із Законом про освіту (Education Act, 1997) 
увійшла до переліку обов’язкових пред-
метів у національному навчальному пла-
ні. Планування професійного майбутнього 

в англійських школах є надзвичайно важ-
ливим, тому цей процес підготовки до ви-
бору професії має не лише ґрунтовну тео-
ретичну складову, на практиці кожен учень 
отримує належний профорієнтаційний 
супровід. Швидкий розвиток технологій і 
процеси глобалізації постійно впливають 
на розвиток суспільства та ставлять що-
раз нові вимоги до сучасного спеціаліста.  
Багато навичок і вмінь, що лише кілька ро-
ків тому вважалися винятковими та нада-
вали переваги своїм власникам, сьогодні 
навіть не зазначаються в резюме, оскільки 
стали пересічною характеристикою кожно-
го спеціаліста.

Із середини ХХ століття професій-
но-технічна освіта в Англії була слабкою 
ланкою в системі освіти. У 80–х роках була 
розроблена програма «ПТО-ініціатива», 
орієнтована на німецьку модель, що вво-
дила допрофесійну підготовку в школах. 
У загальноосвітніх середніх школах було 
введено національний професійний ди-
плом, передбачено практику для старшо-
класників, у низці шкіл почали викладати 
бізнес-курс. Так почали створювати цен-
три партнерства бізнесу й освіти – місь-
кі технологічні коледжі, які отримували 
значне державне фінансування та субси-
дії від місцевих підприємств. У 1988 році 
було відкрито перший такий коледж, а за-
раз їх десятки. Навчання в таких закладах 
освіти безплатне, однак є певні правила 
щодо набору учнів відповідно до їхніх зді-
бностей. Профорієнтоване навчання допо-
магає трансформувати процес вивчення 
базових дисциплін під кутом практичного 
використання. Метою створення серед-
ніх навчальних закладів нового типу було 
покращення освітнього простору в англій-
ських містах і забезпечення умов для під-
готовки кваліфікованих спеціалістів у пев-
них галузях. Кожен із таких технологічних 
коледжів пропонує студентам широкий 
спектр сучасних напрямів, серед яких му-
зичні технології та графічний дизайн, авто-
матизація виробництва, цифрова анімація, 
фотографія та інші [5].

За останні роки професійно орієнтоване 
навчання у школах Англії зазнало значних 
змін. Відповідно до Закону про освіту 
2011 року (Education Act, 2011), школа от-
римала повноваження та зобов’язання на-
давати учням якісне професійно-орієнто-
ване навчання. Попередня схема співпраці 
з відповідними державними та місцевими 
органами освіти в питаннях забезпечення 
професійної підготовки була переформа-
тована: відповідальність за надання освіти, 
спрямованої на планування кар’єри, повні-
стю покладалася на навчальний заклад.
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Потреба у створенні сприятливих умов 
для формування всебічно розвиненої осо-
бистості в рамках загальноосвітніх закладів 
зумовила появу великого розмаїття форм, 
засобів і технологій навчання. Основною 
формою навчальної діяльності в англій-
ських закладах середньої освіти є урок, де 
учні опановують передбачені Національним 
навчальним планом і шкільними програма-
ми професійно-орієнтовані знання, вміння 
та навички. Концептуальні засади форму-
вання змісту професійно-орієнтованого 
навчання у старших класах міських техно-
логічних коледжів обумовлені профільною 
диференціацією змісту освіти та загальною 
інтегральною педагогічною стратегією. 
Згідно з Національним навчальним планом, 
вивчення профільних дисциплін сприяє 
формуванню професійних інтересів і про-
фесійних цінностей, опануванню навичок, 
важливих для подальшого успішного пра-
цевлаштування [3].

Серед найбільш поширених англійські 
науковці називають такі технології шкільної 
та позаурочної діяльності:

1) робота з онлайн-ресурсами, що нада-
ють інформацію про професії та рекомен-
дації для професійного самовизначення: 
внутрішньошкільні портали та сайти за-
гального доступу;

2) індивідуальне та групове професій-
но-орієнтоване консультування зі шкільни-
ми психологами, консультантами з вибору 
професії; позаштатними бізнес-тренерами 
та іншими спеціалістами у сфері плануван-
ня кар’єри;

3) зустрічі, круглі столи, дискусійні клуби 
з представниками різних професій;

4) інтегровані освітні заходи, які сприяють 
реалізації міжпредметних зв’язків, поєдну-
ючи декілька навчальних дисциплін із ме-
тою формування професійного мислення;

5) впровадження основ профорієнтацій-
ного навчання в контексті таких дисциплін, 
як англійська чи іноземна мова, комп’ютер-
ні науки та інші;

6) уроки громадянознавства, які дають 
змогу опанувати знання та навички ефек-
тивного існування в суспільстві на місцево-
му, національному та міжнародному рівнях;

7) ярмарки професій, під час яких учні 
зустрічаються з роботодавцями, дізнають-
ся про сучасні професії та вимоги до фахо-
вих кваліфікацій;

8) ігри та змагання профорієтованого 
характеру, які залучають школярів до весе-
лих і водночас практичних форм опануван-
ня основ майбутньої професії;

9) різноманітні заходи, що забезпечують 
вивчення інтересів і нахилів учнів із метою 
подальшого професійного самовизначення;

10) екскурсії на місцеві підприємства, 
державні установи та громадські організа-
ції з подальшим закріпленням кожного учня 
за певним фахівцем із метою встановлення 
своєрідного партнерства та вивчення про-
фесії в режимі реального часу;

11) постери та інформаційні листівки, які 
повідомляють про переваги тієї чи іншої 
професійної діяльності;

12) складання портфоліо та електронних 
портфоліо, які презентують учня як потен-
ційного робітника та допомагають побачи-
ти свої сильні та слабкі сторони під кутом 
майбутнього працевлаштування;

13) навчальна практика на базі місце-
вих підприємств та організацій, під час якої 
старшокласники беруть на себе ціле коло 
посадових обов’язків певного робітника 
з метою покрашення розуміння щоденної 
трудової діяльності;

14) проектна робота, яка передбачає 
широкий діапазон індивідуальних чи групо-
вих заходів за визначеною тематикою;

15) волонтерська діяльність у школі та 
місцевих громадах, що найбільш ефектив-
но сприяє опануванню навичками, необ-
хідними для успішного працевлаштування 
[4, c. 37–39].

Більш детального розгляду потребують 
такі шкільні та позаурочні освітні техноло-
гії, як уроки громадянознавства, проектне 
навчання, волонтерська діяльність, які вва-
жаємо найбільш ефективними для опану-
вання професійно важливими компетен-
ціями, формування професійних цінностей 
і підвищення мотивації для майбутнього 
успішного працевлаштування.

З 2002 року в англійських школах з’явив-
ся новий обов’язковий предмет «Громадя-
нознавство», вивчення якого має на меті 
допомогти учням стати свідомими та від-
повідальними громадянами. Особливості 
опанування зазначеної дисципліни поляга-
ють у різноманітності інноваційних методів, 
форм і засобів громадянської освіти, які 
шляхом повного перенесення зазначеного 
процесу в практичну площину забезпечують 
становлення політично грамотної, соціально 
активної та високоморальної особистості.

Головним чинником успішного грома-
дянського виховання англійські педаго-
ги вважають активне залучення школярів 
до життєдіяльності як місцевих громад, так 
і держави взагалі. Б. Кізбі зазначає, що 
завдання навчального предмета «Громадя-
нознавство» полягає в тому, щоб допомогти 
учнівській молоді орієнтуватися в політич-
ному інформаційному просторі, опанувати 
основи правової системи, засвоїти етичні 
норми та релігійні закони та прагнути стати 
відповідальними громадянами [7].
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Долучення до громадських ініціатив і 
волонтерської діяльності, робота шкільних 
рад, виконання суспільних проектів, орга-
нізація шкільного самоврядування, робота 
шкільних газет, проведення дебатів і круг-
лих столів – це лише невеликий перелік 
найбільш поширених та ефективних форм 
громадянського виховання англійських 
старшокласників. Однак нерідко шкільній 
системі бракує аналітичного та критично-
го підходу до громадянського вихован-
ня, вона лише знайомить учнів із певними 
важливими цінностями, натомість процес 
формування майбутнього громадянина має 
акцентуватися на щоденному житті стар-
шокласника як у школі, так і поза її межа-
ми. Постійне оновлення освітньої системи 
відбувається з метою оптимізації та забез-
печення безперервності освітнього проце-
су, підготовки підростаючого покоління до 
життя в демократичній державі та форму-
вання компетенцій для побудови успішної 
кар’єри. Відповідний підхід передбачає по-
требу формування таких рис особистості, 
як толерантність, пріоритет загальнолюд-
ських цінностей, повага до закону, праг-
нення до соціальної гармонії тощо.

Окремої уваги заслуговує проектне нав-
чання, запровадження якого надає мож-
ливість не лише повноцінно отримувати 
академічні знання, але й використовувати 
їх для вирішення практичних завдань і фор-
мувати професійно важливі навички. Про-
ведені міжнародні дослідження свідчать, 
що проектне навчання має цілий спектр пе-
реваг: допомагає отримати відповідний рі-
вень освіченості та вміти підтвердити його, 
надихає та мотивує до успішного навчання, 
налаштовує на позитивний результат, готує 
до подальшої освіти та працевлаштуван-
ня, надає змогу співпрацювати з іншими 
учнями, вчителями, батьками, місцевими 
громадами та підприємствами. Серед ос-
новних якостей і компетенцій, яких набува-
ють школярі під час проектного навчання, 
автори дослідження виділяють такі: вміння 
вирішувати проблеми, відповідальність, ко-
мандна робота, незалежне критичне мис-
лення, впевненість, тайм-менеджмент, 
комунікативні навички, тобто саме ті ком-
петенції, що закладають основу успішного 
працевлаштування [8, c. 16–18].

Пошук роботи для випускника середньо-
го чи вищого навчального закладу усклад-
нюється не лише відсутністю відповідного 
досвіду, але й неготовністю визначитися 
з вибором професій, що призводить до не-
можливості реалізувати себе у професій-
ному житті. Варто зазначити, що в міських 
технологічних коледжах Англії використо-
вується практика безпосереднього взаємо-

зв’язку з прогресивними підприємницькими 
та бізнес-структурами. Сучасні підприєм-
ства Англії надають школярам можливість 
опановувати необхідні практичні навички, 
що допоможуть відчути покликання до тієї 
чи іншої професії. Майбутні роботодавці 
допомагають спрямовувати роботу старшої 
школи в професійно-орієнтовану площину, 
беручи участь у складанні навчального пла-
ну та плануванні позашкільних заходів [1]. 
Особлива увага приділяється такій катего-
рії школярів, як старшокласники, оскільки 
саме в цьому віці простежується активність 
особистості до професійного самовизна-
чення: підлітки беруть участь у різноманіт-
них волонтерських заходах і долучаються 
до громадських ініціатив. У кінці навчально-
го року старшокласники мають можливість 
пройти тижневу навчальну практику на 
місцевих підприємствах чи партнерських  
закладах вищої освіти, що дає змогу ближ-
че ознайомитися зі світом сучасних профе-
сій і безпосередньо брати участь у трудо-
вій діяльності.

Для успішної реалізації завдань профіль-
ної освіти англійські педагоги використову-
ють широкий спектр різноманітних форм і 
методів у позаурочній діяльності. Ще одним 
ефективним кроком у розв’язанні пробле-
ми профорієнтації є створення незалежних 
освітніх організацій. Такі об’єднання у парт-
нерстві з навчальними закладами, бать-
ками та роботодавцями ставлять за мету 
допомогти молодим людям якнайкраще 
орієнтуватися у світі професій і знайти 
в ньому своє місце. Career England – асо-
ціація роботодавців Англії, метою якої є 
якнайкраще підготувати молодь до майбут-
нього та підвищити соціальну мобільність, 
досягнення та добробут громадян країни. 
Організація Inspiring Futures орієнтована на 
профорієнтоване консультування школярів 
і студентів, які живуть не лише в Англії, але 
й закордоном. Яскравим прикладом є ор-
ганізація Edge, метою існування якої стало 
підвищення статусу практичного навчання 
в Англії та надання молоді широкого спек-
тра можливостей реалізувати свій потенці-
ал у майбутній професії. Велике значення 
організація Edge приділяє фундаменталь-
ним змінам у системі освіти країни, оскіль-
ки, на думку її провідних діячів, основою 
навчання має стати професійна орієнтація.

Як показують наші розвідки, дедалі 
більше установ і закладів долучаються до 
ініціативи розширення кордонів навчаль-
ної аудиторії з метою розвитку талантів і 
практичних навичок учнів, важливих для 
успішної реалізації молоді в дорослому 
житті. Завдяки індивідуальному підходу та 
новим профорієнтаційним технологіям під-
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літки виявляють найбільше зацікавлення у 
виборі майбутньої професії. В освітньому 
процесі учнівська молодь Англії долучаєть-
ся до конкретної практичної діяльності, що 
в подальшому дає змогу легше адаптува-
тися до умов праці та якнайширше розкри-
ти власний потенціал. Одна з необхідних 
умов успішної освіти полягає в реалізації 
міжпредметних зв’язків, саме тому англій-
ські викладачі перебувають у постійному 
пошуку найбільш доречних аспектів гума-
нітарних і технічних наук, дотичних до вирі-
шення актуальних питань сучасної профіль-
ної освіти.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Потреба у створенні сприятливих умов 
для формування всебічно розвиненої осо-
бистості в рамках загальноосвітніх закладів 
зумовила появу великого розмаїття форм, 
засобів і технологій навчання та вихован-
ня. Сучасна модель профільного навчання 
дає змогу реалізовувати нові педагогічні 
завдання, які визначають парадигму роз-
витку освіти, та значно підвищувати ефек-
тивність шкільних і позаурочних заходів.

Отже, уроки громадянознавства, про-
ектне навчання та волонтерську діяльність 
розглядаємо як найбільш ефективні тех-
нології шкільної та позашкільної діяльності 
старшокласників у міських технологічних 
коледжах Англії, які сприяють опануванню 
професійно важливих компетенцій, форму-
ванню професійних цінностей і підвищен-
ню мотивації для майбутнього успішного 
працевлаштування. Беручи до уваги осо-
бливості організації профорієнтованого 
навчання в досліджуваних закладах освіти, 
варто зауважити, що оскільки існуюча мо-
дель профорієнтації в сучасній українській 
школі потребує ще багатьох перетворень 
для задоволення потреб суспільства, на-
самперед молодого покоління, англій-

ський досвід збалансованого поєднання 
академічного та професійно-орієнтованого 
навчання надасть можливість наблизити 
впровадження трансформацій і створення 
підґрунтя, необхідних для обґрунтованого 
вибору певної професії, початкового опа-
нування її базових навичок і перших кроків 
у підготовці висококваліфікованих спеціа-
лістів.

Перспективи подальших наукових до-
сліджень вбачаємо у вивченні англійського 
досвіду процесу розвитку професійної пер-
спективи старшокласників із метою розро-
блення рекомендацій щодо впровадження 
певних елементів в освітній простір України.
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У статті наголошено на важливості запровадження інклюзивної освіти в сучасних умовах. Розгляну-
то значення особистості педагога у формуванні толерантного ставлення до дітей з особливими освітні-
ми потребами. Визначено особистісні якості вчителя початкових класів, які сприятимуть становленню 
позитивної психологічної атмосфери в інклюзивному класі. 
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В статье отмечена важность внедрения инклюзивного образования в современных условиях. Рас-
смотрено значение личности педагога в формировании толерантного отношения к детям с особыми 
образовательными потребностями. Определены личностные качества учителя начальных классов, ко-
торые будут способствовать становлению положительной психологической атмосферы в инклюзивном 
классе.
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Zubtsova Yu.Ye. INFLUENCE OF THE PRIMARY SCHOOL TEACHER ON THE FORMATION  
OF TOLERANT RELATIONSHIPS UNDER THE CONDITIONS OF INCLUSIVE EDUCATION

The article emphasizes the importance of introducing inclusive education in modern conditions. The sig-
nificance of the teacher's personality in the formation of a tolerant attitude towards children with special ed-
ucational needs is analyzed. The personal qualities of the primary school teacher are determined, which will 
contribute to the formation of a positive psychological atmosphere in the inclusive class.

Key words: inclusiveness, inclusive education, teacher of the primary school, children with special 
educational needs, junior school age, tolerance, tolerant relationships.

Постановка проблеми. Система ін-
клюзивної освіти спрямована на створення 
сприятливих умов для освіти всіх без винят-
ку дітей. Згідно з Концепцією Нової укра-
їнської школи в основі інклюзивної осві-
ти – підхід, що базується на забезпеченні 
права на освіту для всіх дітей, в тому числі 
дітей із соціально вразливих груп. Спільне 
навчання в інклюзивному класі є важливим 
кроком на шляху формування толерантного 
ставлення до людей з особливими потре-
бами. Разом з тим становлення стосунків 
дітей з особливими освітніми потребами 
зі здоровими однолітками потребують до-
даткової уваги з боку педагога. 

Запровадження інклюзивної освіти пе-
реконує, що важливість проблеми форму-
вання толерантності не викликає сумніву. 
Недостатня теоретична розробка пробле-
ми та необхідність подолання виявлених 
або потенційних проблем в інклюзивному 
шкільному колективі зумовили вибір теми 
статті.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Актуальність і необхідність інклюзивної 
освіти дітей з особливостями розвитку під-
креслюється в роботах В. Бондаря, Л.  Бу-

дяк, А. Колупаєвої, Т. Сак, Л. Шипіциної, 
Н. Шматко. Різні аспекти виховання цінніс-
ного ставлення до особистості досліджува-
ли Ш. Амонашвілі, Г. Балл, І. Бех, В. Білоу-
сова, А. Богуш, В. Киричок, О. Коберник, 
Т. Кравченко, Н. Побірченко, І. Рогаль-
ська, В. Сухомлинський, О. Сухомлинська, 
К. Чорна та ін. Вихованню толерантних 
стосунків у дитячому колективі присвячені 
роботи О. Безкоровайної, Т. Білоус, О. Ма-
тієнко, А. Погодіної, Н. Скрипник. 

Дослідження науковців переконують, 
що для учня з особливими освітніми по-
требами (далі – ООП) колектив є потуж-
ним ресурсом для соціалізації. Проте 
комфортне перебування в школі дитини 
з ООП буде залежати від того, як одно-
класники будуть ставитися до неї. У свою 
чергу, ставлення однокласників здебіль-
шого обумовлюється ставленням вчителя 
до дитини з ОПП та бажанням і готовністю 
налагодити доброзичливі стосунки в ін-
клюзивному класі.

Постановка завдання. Мета статті – 
проаналізувати особливості впливу вчите-
ля початкових класів на формування толе-
рантних взаємин в інклюзивному класі.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Інклюзивне навчання є сучасною 
педагогічною стратегією для дітей з освіт-
німи, фізичними та соціальними особли-
востями розвитку, яка покликана змінити 
всю освітню систему та сформувати толе-
рантне ставлення до таких осіб в україн-
ському суспільстві. Так, науковці та педа-
гоги-практики звертають увагу на те, що 
частіше проблеми в роботі з дітьми з ООП 
виникають не стільки у навчанні, скільки 
в їхній соціалізації. З іншого боку, вирішен-
ня питання соціалізації значно полегшує 
процес навчання. 

Інклюзивна освіта (інклюзія – inclusion 
(англ.) – залучення) передбачає створен-
ня освітнього середовища, яке відповідало 
б потребам і можливостям кожної особи, 
незалежно від особливостей її психофізич-
ного розвитку [6, с. 15]. Саме соціальна ін-
клюзія передбачає взаємне збагачення со-
ціального досвіду дітей з функціональними 
обмеженнями та дітей зі станом здоров’я 
та розвитку в межах вікової норми, розши-
рює можливості для засвоєння дітьми гу-
маністичних цінностей [3, с. 295].

На індивідуальному рівні толерантність є 
здатністю сприймати особливості поведін-
ки та способу життя інших. М. Мацковський 
виокремлює такі сфери толерантності, як 
гендерна, вікова, освітня, міжнаціональ-
на, расова, релігійна та інші. В межах теми 
статті нас цікавить така, виділена соціоло-
гом, сфера толерантності, як фізіологічна. 
Фізіологічна толерантність – це повага до 
хворих, осіб з інвалідністю, осіб із зовніш-
німи недоліками тощо [8, с. 63].

Діти з порушеннями психофізичного 
розвитку стають об’єктами знущань часті-
ше, ніж інші діти. Вони можуть викликати 
неприязнь однолітків і почуваються відчу-
женими, менш захищеними. Незважаючи 
на те, що в більшості випадків різниця між 
дітьми з особливими потребами та їхніми 
ровесниками несуттєва, вона все ж таки 
відбивається в багатьох сферах [2].

Разом з тим однією з найважливіших 
особливостей психологічного розвитку мо-
лодшого школяра є особлива емоційність. 
У дітей даної вікової категорії з’являють-
ся нові форми співпереживання, співчуття 
до дій і станів іншої особи, без чого були 
б неможливі складні форми спілкування і 
толерантної взаємодії. Вихованню толе-
рантних взаємин учнів сприяють емоційні 
стани, пов’язані зі сприйманням, оцінкою 
іншої людини, а також переживання, спри-
чинені ставленням інших до своєї особи-
стості. Відчуваючи радість від спілкування 
з іншими, захоплюючись ними, піклуючись 
про них, засмучуючись їхніми невдачами, 

відчуваючи свою потрібність іншим, дитина 
набуває індивідуальний моральний досвід, 
вчиться бути толерантною, гуманною сто-
совно інших людей [10, с. 137].

Отже, з боку педагогів необхідна ціле-
спрямована робота з формування у дітей 
моральних почуттів, а саме – вміння бачити 
і відчувати чужий біль, бажання прийти на 
допомогу, прагнення цінувати особистість 
кожної людини. 

Вчитель є найважливішою ланкою в ор-
ганізації інклюзивного навчання. Без по-
зитивного ставлення педагога до дитини 
з ООП та готовності докладати додаткові 
зусилля до навчання такої дитини запрова-
дження інклюзивного навчання приречено 
на невдачу.

Загальновідомо, що вчитель початкових 
класів є значущою особистістю для учнів. 
Позиції вчителя особливо вагомі для уч-
нів 1–2 класів. Педагог виступає носієм 
суспільної думки, під його впливом фор-
муються установки, цінності, переконан-
ня. Вчителю важливо ставитися до кожної 
дитини з повагою та забезпечувати рівні 
можливості для участі в житті класу і шко-
ли. Класовод має позитивно ставитися до 
перебування дитини з ОПП серед здоро-
вих однолітків, бути взірцем толерантної 
особистості. З перших днів перебування 
дитини з особливим освітніми потребами 
вчителю важливо створювати умови для 
сприятливого соціально-психологічного 
клімату в дитячому колективі. У свою чер-
гу, це позитивно впливатиме і на ставлення 
учнів до такої дитини. 

Важливою складовою готовності вчите-
лів до інклюзивного навчання є наявність 
таких особистісних якостей, як тактовність, 
терпіння, витримка, підтримка, чуйність, 
доброзичливість, уміння знайти індивіду-
альний підхід до дитини, уміння співпрацю-
вати з іншими спеціалістами та батьками 
тощо. 

Українські дослідники С. Міронова, 
О. Завальнюк зазначають, що за кордоном 
визначено такі необхідні умови забезпечен-
ня інтегрованого та інклюзивного навчання: 

– позитивна налаштованість психоло-
го-педагогічного колективу загальноосвіт-
ніх закладів; 

– адекватне сприймання педагогом ді-
тей з особливостями психофізичного роз-
витку;

– готовність до налагодження соціаль-
ної взаємодії вихованців з різними рівнями 
здоров’я і розвитку;

– вміння співпрацювати з батьками [7, с. 8]. 
Разом з тим навчальна дисципліна «Ос-

нови інклюзивної освіти» введена в закла-
дах вищої освіти нещодавно. Саме тому 
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в більшості досвідчених педагогів відсутня 
спеціальна психолого-педагогічна підго-
товка та іноді недостатній рівень мотивації 
до роботи з даною категорією дітей, наяв-
ний страх, розпач, бажання уникнення та-
кої роботи тощо. 

Як стверджує К. Бовкуш, до сьогодні ді-
ють деякі давні й здебільшого безпідставні 
переконання про те, що учні з особливими 
освітніми потребами порушуватимуть хід 
уроку та заважатимуть учитися іншим уч-
ням у класі; що вчителі не зможуть впора-
тися з додатковими завданнями, які на них 
покладатимуться; що учні з особливими 
освітніми потребами зрештою отримають 
неповну освіту та, можливо, через цю ситу-
ацію, яка сталась у класі, можуть понизити 
свою самооцінку [1, с. 71].

Страхи вчителів часто пов’язані з тим, що 
діти можуть потребувати спеціальної допо-
моги в сурдоперекладі, володінні азбукою 
Брайля. Є діти, які мають проблеми із са-
мообслуговуванням і потребують догля-
ду, допомоги, спеціальних пристосувань, 
а також формування таких якостей, що 
прискорюють процес адаптації та соціалі-
зації: акуратність, охайність, самостійність, 
прагнення до взаємодії і співпраці. Дітям 
з обмеженнями орієнтації та витривалості 
необхідний сторонній постійний нагляд або 
догляд, інколи навіть медичного працівника 
[4, с. 22].

Для досягнення успіху необхідно спрямо-
вувати заходи на зміну культури вчителів та 
педагогічного колективу, планування при-
міщень, підготовку вчителів, розроблення 
навчально-методичних матеріалів [2].

Вслід за І. Демченко, ми визначаємо, що 
сучасний учитель початкових класів пови-
нен мати високий рівень фахової, методич-
ної й психологічної компетентності, щоб 
виконувати розширений спектр професій-
ної діяльності в умовах інклюзивної освіти 
[5, с. 360].

Так, фахова компетентність включає 
володіння нормативно-правовою базою і 
методологією інклюзивної освіти; знання 
з основ загальної, корекційної та соціаль-
ної педагогіки і психології та вміння їх ви-
користовувати; розуміння індивідуальних 
відмінностей дітей з різними порушеннями 
в розвитку; бажання виконувати мульти-
дисциплінарну діяльність в умовах інклю-
зивної освіти.

Методична компетентність полягає у во-
лодінні вчителем загальнопедагогічними 
та корекційно-розвивальними технологія-
ми, включає вміння проводити моніторинг 
розвитку дітей і, відповідно до його ре-
зультатів, здійснювати індивідуальний та 
диференційований підхід до вихованців, 

відбирати оптимальні методи і форми нав-
чання в інклюзивному класі.

Психологічна компетентність включає 
знання психологічних законів, законо-
мірностей і механізмів засвоєння знань 
і вмінь дітей з ООП у процесі навчання; 
вміння визначати й враховувати емоційний 
стан; грамотно будувати взаємостосунки 
в інклюзивному класі; здатність спонукати 
учня з обмеженими освітніми можливостя-
ми до дій; виконувати діагностичну робо-
ту, пов’язану з визначенням індивідуальної 
траєкторії розвитку дитини з ООП; надання 
консультативної допомоги батькам.

Позитивний вплив на учнів в інклюзив-
ному класі можливий за наявністю мотива-
ційної готовності вчителя до роботи з діть-
ми з особливостями. Поведінка вчителя 
розглядається як зразок толерантності: 
щоб виховувати толерантність інших, тре-
ба самому бути прикладом толерантности. 
Так, К. Бовкуш переконує в тому, що лише 
прийнявши інклюзивну освіту як цінність, 
учитель може бути готовим до самороз-
витку для роботи в умовах інклюзивного 
класу, тому в нього закладається установка 
як особистості гуманного, демократично-
го суспільства, що визнає цінність кожного 
його громадянина [1, с. 70].

Феномен педагогічної етики реалізуєть-
ся через опосередковану роль її загаль-
них і специфічних функцій, що дає змогу 
здійснювати педагогічне коригування по-
ведінки дитини, нейтралізувати її амораль-
ні прояви, передати особисте ставлення 
до неї, відтворити моральні приклади для 
наслідування тощо. Серед багатьох функ-
цій, які здатна виконувати вчительська ети-
ка в умовах навчально-виховного процесу, 
деякі мають переважне значення [11].

О. Савченко вважає толерантність оз-
накою майстерності вчителя, його педа-
гогічної культури, його позиції як людини. 
На думку вченої, «толерантність педагога – 
це передусім його життєва позиція. Він має 
усвідомити, що толерантність є соціальною 
та індивідуальною цінністю не тільки освіти, 
а й суспільства загалом. Тоді толерантна 
позиція педагога проявлятиметься в по-
всякденних вчинках, словах, що створюють 
освітній простір, в якому він працює з ди-
тиною» [9, с. 6].

Ми погоджуємося з думкою В. Тугай, 
яка зазначає, що довірливість і відкритість 
у спілкуванні з учителем створюють гарні 
умови для формування толерантності ди-
тини, але вимагають від педагога великої 
відповідальності, професійної компетент-
ності, постійного морального контролю над 
своїми діями і проявами почуттів. Почут-
тя поваги до вчителів і товаришів, почуття 
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терпимості, емпатія, любов до ближнього 
формуються тільки в тому випадку, якщо 
колектив організований вчителем так, що 
виховує толерантні норми поведінки, які 
стають необхідною умовою нормального 
життя всього класу [10, с. 138].

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Соціально-психологічний клімат класу в 
значній мірі визначається вчителем почат-
кових класів. Тому лише педагог зі сфор-
мованими особистісними духовно-мораль-
ними якостями, високим рівнем фахової, 
методичної та психологічної компетентно-
сті здатний реалізовувати завдання інклю-
зивної освіти. Вчителю важливо створити 
такі умови в інклюзивному класі, які забез-
печать толерантні взаємовідносини та ком-
фортний процес навчання всім учасникам 
освітнього процесу.
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У статті визначені педагогічні умови створення здоров’язбережувального середовища в закладах 
дошкільної освіти та подане їх обґрунтування. Вказані форми та методи реалізації кожної педагогічної 
умови.
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В статье определены педагогические условия создания здоровьесохраняющей среды в учреждениях 
дошкольного образования и подано их обоснование. Указаны формы и методы реализации каждого 
педагогического условия.
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Lisnevska N.V. PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CREATION HEALTH-PRESERVING ENVIRO-
MENT IN THE CONDITIONS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION

This article was written about the pedagogical conditions for creating a health-preserving environment 
in pre-school institutions and provides their justification. Here the forms and methods of implementing each 
pedagogical condition are indicated.
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Постановка проблеми. Незаперечним 
є той факт, що дошкільний вік є найбільш 
важливим періодом у житті дитини, оскіль-
ки впродовж перших шести років життя 
вона проходить величезний шлях фізич-
ного й духовного розвитку, формування 
особистості, у неї закладається фундамент 
здоров’я та потреба у його збереженні. 
З одного боку, дитячий організм відріз-
няється інтенсивним ростом і розвитком,  
а з іншого – незрілістю та низькою опір-
ністю несприятливим діям зовнішнього 
середовища. Активне використання фі-
зичної культури протягом перших шести 
років життя є початковою та дуже важли-
вою частиною системи виховання та роз-
витку, спрямованої на фізичний розвиток 
дітей-дошкільників і зміцнення їх здоров’я. 
Зважаючи на це, ефективність навчаль-
но-виховного процесу в закладах дошкіль-
ної освіти (далі – ЗДО) має визначатися чіт-
кою системою цілеспрямованого впливу на 
дітей. Оскільки здоров’я вихованців є важ-
ливою характеристикою якості системи до-
шкільного, у т. ч. фізичного виховання, яке 
в останні десятиліття значно погіршилося, 
перед системою освіти постає завдання 
збереження та зміцнення здоров’я підро-
стаючого покоління.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Оскільки фундаментом здорової 
особистості є фізичне здоров’я, а від пси-
хічного залежить соціальне та духовне здо-
ров’я, цілком закономірно, що в багатьох 
державних документах наголо-шується на 
необхідності зміцнення фізичного та пси-
хічного здоров’я дітей дошкільного віку. 
В основних документах України розкри-
ваються пріоритетні завдання дошкільної 
освіти та фізичного виховання, спрямова-
ні на збереження і зміцнення здоров’я ді-
тей дошкільного віку. Так, у Законі Украї-
ни «Про дошкільну освіту» (розділ 1, ст. 7) 
визначено пріоритетні завдання дошкіль-
ної освіти: «Збереження та зміцнення фі-
зичного, психічного й духовного здоров’я 
дитини» [1, с. 3]. У Національній Доктри-
ні розвитку освіти (розділ ІV п. 11) зазна-
чено: «Пріоритетним завданням системи 
освіти є виховання людини в дусі відпові-
дального ставлення до власного здоров’я 
й здоров’я оточуючих як найвищої індиві-
дуальної та суспільної цінності» [2].

У своїх наукових доробках О.Л. Богініч 
[3, с. 191] зазначає, що створення здо-
ров’язбережувального середовища мож- 
ливе лише тоді, коли вихователь має осо-
бистісну переконаність, готовність і спря-
мованість на збереження здоров’я своїх 
вихованців, що залежить від пріоритетності 
вибору оздоровчої діяльності в здійсненні 
навчально-виховної роботи. Педагог Н. Де-
нисенко [4, с. 8] підкреслила, що причи-
нами слабкого здоров’я дітей, крім утоми, 
перевтоми та перебування в постійному 
стресі, є відсутність оздоровчого спряму-
вання освітнього процесу. Також педагог, 
розглядаючи проблему планування на-
вчально-виховного процесу, наголошує на 
необхідності та доцільності ґрунтування 
планування на оздоровчій спрямованості 
з обов’язковим урахуванням особистісно 
орієнтованого підходу до дітей.

У своїй науковій статті Н. Левінець 
[5, с. 7] визначає такі педагогічні умови, 
які забезпечать створення здоров’язбере-
жувального середовища в ЗДО: розробка 
та затвердження здоров’язбережувальної 
концепції, формулювання стратегічних ці-
лей і завдань, здійснення моніторингу ста-
ну здоров’я дітей, залучення дітей до ос-
нов здорового способу життя, формування 
валеологічної компетентності, підвищення 
професійної компетентності педагогічного 
колективу в контексті здоров’язбережу-
вальної діяльності, формування культури 
здоров’я, змістовна взаємодія всіх суб’єк-
тів педагогічного процесу.

Пошуку педагогічних умов підвищення 
ефективності навчально-виховного проце-
су в ЗДО присвячені праці А.М. Гончаренко 
[6], О.А. Козлюк [7], О.Д. Рейпольської [8] 
та ін. Вивченню педагогічних умов ство-
рення здоров’язбережувального середови-
ща у школі присвячені наукові дослідження 
Н.Т. Рилової [9], Н.В. Тверської [10] та ін. 
Виокремленню педагогічних умов створен-
ня здоров’язбережувального середовища 
в ЗДО не було присвячено спеціальних до-
сліджень, тому виникає потреба в їх визна-
ченні.

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає у визначенні, обґрунтуванні та реа-
лізації педагогічних умов створення здо-
ров’язбережувального середовища в ЗДО 
через відповідні форми та методи.
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Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Слід наголосити, що турбота про 
фізичне здоров’я дітей дошкільного віку 
має бути одним із пріоритетів педагогічної 
діяльності. Водночас, на жаль, поза увагою 
педагогів лишаються такі важливі її напря-
ми, як створення сприятливих умов для 
психічного, духовного та соціального бла-
гополуччя особистості. Поряд із фізичним 
здоров’ям усі три зазначені складові части-
ни є рівнозначними та однаково важливими 
для процесу особистісного зростання ди-
тини. Вважаємо, що саме фізичне вихован-
ня сприяє формуванню кращих фізичних, 
моральних, психічних якостей, пов’язаних 
зі становленням цілісної й гармонійної осо-
бистості дитини та забезпеченням опти-
мального стану її здоров’я.

Ефективність фізичного виховання, на-
вчально-виховного процесу та оздоровчої 
діяльності в ЗДО залежить не тільки від 
чіткої системи цілеспрямованого впливу 
на дітей, але й від створеного особливо-
го середовища, яке сприяє збереженню 
та зміцненню їхнього здоров’я. У зв’язку 
з урахуванням погіршення стану здоров’я 
дошкільників, небажання відвідувати ЗДО, 
проявів у них нестабільних емоційних реак-
цій на зовнішні чинники, тривалої й усклад-
неної адаптації до соціальних умов виникає 
необхідність створення здоров’язбережу-
вального середовища, націленого на збе-
реження фізичного, психічного, духовного 
та соціального здоров’я дітей, покращення 
їхнього самопочуття, настрою й фізичного 
розвитку.

Результати аналізу експериментальних 
даних дозволили нам виокремити такі не-
доліки в роботі ЗДО: по-перше, недостатня 
обізнаність вихователів у питаннях збере-
ження та зміцнення здоров’я вихованців, 
тобто низький рівень їх професійної ком-
петентності; по-друге, відсутність цілісної 
системи роботи з формування ціннісного 
ставлення до здоров’я й здорового спосо-
бу життя та навичок практичної діяльності 
в дітей дошкільного віку; по-третє, необ-
ґрунтований вибір методичного інструмен-
тарію (методів навчання та виховання, 
засобів, організаційних форм роботи), не-
відповідність вибору освітніх технологій ві-
ковим можливостям дітей, рівню їх фізич-
ного та психічного розвитку.

Крім того, аналіз наукових розвідок і ре-
зультати констатувального етапу експери-
менту свідчать про ряд прогалин і недолі-
ків у створенні здоров’язбережувального 
середовища в ЗДО. Серед них: спрощене 
проведення деяких організаційних форм 
роботи з фізкультурно-оздоровчої діяльно-
сті, безсистемність їх проведення, засто-

сування оздоровчих технологій без ураху-
вання індивідуальних особливостей дітей 
дошкільного віку, науково обґрунтованої 
доцільності їх застосування, що у підсум-
ку призводить до погіршення стану здо-
ров’я дошкільників. Виникає необхідність 
у визначенні, обґрунтуванні та реалізації 
педагогічних умов створення у практику 
ЗДО здоров’язбережувального середови-
ща, націленого на збереження всіх видів 
здоров’я дітей, покращення їхнього само-
почуття й настрою. Визначаючи педагогіч-
ні умови, ми враховували також фактори 
ризику формування здоров’я всіх суб’єктів 
педагогічного процесу.

Перш, ніж проаналізувати дослідження 
науковців щодо визначення педагогічних 
умов створення здоров’язбережувального 
середовища в ЗДО, буде доречним розкри-
ти поняття «умова» та «педагогічна умова». 
По-різному поняття «умова» трактується 
в тлумачному словнику: як «необхідна об-
ставина, яка сприяє чомусь» або «обстави-
ни, за яких відбувається або здійснюється 
що-небудь» [11, с. 617]. Щодо поняття «пе-
дагогічна умова», то Л.В. Гаращенко [12] 
тлумачить його як систему матеріальних 
умов, форм і методів, що об’єктивно скла-
лися та суб’єктивно створені для супро-
водження педагогічного процесу з метою 
забезпечення можливості збереження здо-
ров’я дітей, формування у них знань, умінь 
здорового способу життя, навчання вико-
ристання отриманих знань у повсякден-
ному житті. Тобто умова – це те, від чого 
залежить і розвивається предмет, а педа-
гогічні умови – це сукупність заходів, що 
здійснюють перебіг педагогічного процесу 
й ефективно сприяють досягненню цілей.

Спираючись на наведені вище дефіні-
ції «умова» та «педагогічна умова», маємо 
змогу стверджувати, що під педагогічними 
умовами слід розуміти взаємопов’язану су-
купність обставин у навчально-виховному 
процесі, від яких залежить ефективність 
створення здоров’язбережувального сере-
довища в ЗДО. Під час виділення педаго-
гічних умов, що забезпечують цю ефектив-
ність, ми дотримувалися твердження, що 
таке виокремлення залежить від конкретно 
визначеного кінцевого результату і що таке 
середовище може функціонувати за певно-
го комплексу взаємопов’язаних педагогіч-
них умов.

Виходячи з результатів аналізу теоретич-
них джерел, даних констатувального етапу 
експерименту, керуючись особистісно орі-
єнтованим, компетентнісним, знаннєвим, 
діяльнісним і середовищним підходами, 
компонентами здоров’язбережувального 
середовища, принципами його створен-
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ня (гуманізації, суб’єкт-суб’єктної взаємо-
дії, акмеологічності, оздоровчої й цінніс-
но-смислової спрямованості, національної 
спрямованості виховання, культуровідпо-
відності), здобутками науковців із зазна-
ченої проблеми (О.Л. Богініч [3, с. 191], 
Н. Денисенко [4, с. 9], Н. Левінець [5, с. 7]), 
ми отримали можливість визначити цілком 
обґрунтовані педагогічні умови створен-
ня здоров’язбережувального середовища 
у ЗДО. Ними є: сформованість компетент-
ності вихователів у створенні здоров’язбер-
жувального середовища у ЗДО; оздоровче 
спрямування навчально-виховного про-
цесу; орієнтація педагогічного процесу на 
формування в дітей ціннісного ставлення 
до власного здоров’я та здоров’я інших і 
мотивації на його збереження, практичних 
навичок збереження здоров’я; системне 
та дієве використання комплексу оздоро-
вчих заходів, їх доцільне взаємопоєднання; 
створення предметно-природного оточен-
ня в ЗДО. Зважаючи на викладене вище, 
необхідно наголосити, що визначені нами 
педагогічні умови тісно взаємопов’язані, і 
тільки комплексна їх реалізація сприятиме 
ефективному створенню здоров’язбережу-
вального середовища в ЗДО.

Базовою педагогічною умовою є сфор-
мованість компетентності вихователів 
у створенні здоров’язбережувального се-
редовища в ЗДО. Переконані, що тільки 
компетентний вихователь здатен профе-
сійно планувати навчально-виховний про-
цес в умовах здоров’язбережувального 
середовища, виходячи з його компонентів 
і принципів створення, уміти ефективно за-
проваджувати всі фізкультурно-оздоровчі 
заходи, забезпечувати оптимальну рухову 
активність дітей, здійснювати моніторинг 
стану їхнього здоров’я. Варто відзначи-
ти, що з метою формування у вихователів 
означеної компетентності ми керувалися 
компетентнісним підходом. За такого під-
ходу акцент переміщується зі здобутих 
знань, умінь, навичок на здатність їх ви-
користовувати в повсякденній діяльно-
сті, забезпечуючи тим самим професій-
не зростання вихователів, що має велике 
значення для створення здоров’язбере-
жувального середовища. Саме такий під-
хід забезпечить формування у вихователів 
професійної гнучкості, мобільності, вміння 
критично мислити, використовувати знан-
ня як інструмент для розв’язання життєвих 
проблем; генерувати нові ідеї, ухвалювати 
нестандартні рішення й нести за них відпо-
відальність; працювати в команді; здобува-
ти, аналізувати інформацію, отриману з різ-
них джерел (періодичні видання, Інтернет), 
застосовувати її для самовдосконалення 

та в роботі з дітьми; уникати та виходити 
з будь-яких конфліктних ситуацій і вчити 
цьому дітей; оволодівати комунікативною 
культурою; цілеспрямовано використо-
вувати свій потенціал для самореалізації  
в професійному плані; бережливо ставити-
ся до свого здоров’я та здоров’я дітей як 
до найвищої цінності й учити цьому дітей.

Реалізація цієї педагогічної умови здійс-
нюється шляхом теоретичної та практичної 
підготовки вихователів з метою підвищення 
їхньої компетентності. З цією метою нами 
використовувалися такі форми роботи: 
методичні (методичні об’єднання, педа-
гогічні наради, лекції-консультації, педа-
гогічні читання, засідання педагогічного 
факультативу, засідання творчих груп, се-
мінари, «круглі» столи, ділова гра, брифінг, 
брейн-ринг, дискусійні клуби, відеосеміна-
ри); практичні (показ оздоровчих техноло-
гій, майстер-класи, семінари-практикуми, 
тренінгові заняття); участь у міських (сіль-
ських) заходах (туристичних зльотах, оздо-
ровчих забігах, фізкультурних святах, Днях 
фізкультурника). Методи роботи: диспути, 
дискусії, доповіді, бесіди, методичні реко-
мендації, консультації, «мозковий штурм», 
Інтернет-завдання.

Отже, стверджуємося в думці, що ре-
алізація цієї педагогічної умови сприяє 
формуванню у вихователів компетентності 
у створенні здоров’язбережувального се-
редовища та є підґрунтям для реалізації 
наступної педагогічної умови.

Обґрунтовуючи важливість другої пе-
дагогічної умови, визначеної нами провід-
ною – оздоровчого спрямування навчаль-
но-виховного процесу, – ми керувалися 
науковими здобутками вітчизняних учених 
І. Беха, О.Л. Богініч, Н. Денисенко, О. Дубо-
гай, Н. Кот, М. Молочко та ін. Аналіз нау-
кових поглядів низки вчених дозволив нам 
зробити такі висновки: вихователі повинні 
усвідомлювати не тільки важливість розу-
мового розвитку, розвитку їх здібностей, 
можливостей, але, у першу чергу, збере-
ження та зміцнення фізичного й психічно-
го здоров’я кожної дитини. Вважаємо, що 
успішність створення здоров’язбережу-
вального середовища залежить не лише 
від свідомого ставлення вихователів до 
збереження й зміцнення всіх видів здоров’я 
(фізичного, психічного, духовного та соці-
ального) вихованців, але і від їх перекона-
ності в необхідності реалізації оздоровчих 
завдань, вагомості оздоровчої діяльності. 
Враховуючи твердження, що здоров’я дітей 
є найбільшою цінністю для держави, вихо-
ватель особливу увагу має приділяти пошу-
ку творчих інноваційних підходів до органі-
зації навчально-виховної роботи з дітьми, 
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використовуючи доцільний методичний ін-
струментарій, що залежить від їхньої ком-
петентності, уміння налаштовувати добро-
зичливу, шанобливу, педагогічно доцільну 
взаємодію.

Через зміни у програмах навчання та ви-
ховання дошкільників, а головне – у стані 
здоров’я дітей дошкільного віку, перед ко-
лективом ЗДО, а особливо перед виховате-
лем, постає вимога працювати по-новому, 
забезпечуючи оздоровче спрямування на-
вчально-виховного процесу. Це передба-
чає ставлення до дітей з любов’ю, повагою, 
уважністю, чуйністю, турботою, ніжністю; 
звертання до них на ім’я, як удома, з ужи-
ванням пестливих суфіксів; забезпечення 
затишної домашньої атмосфери; побудову 
взаємовідносин на основі взаємоповаги та 
взаємодовіри, з урахуванням інтересів і по-
треб кожної дитини.

Реалізація цієї педагогічної умови осно-
вана на особистісно орієнтованому та гума-
ністичному підходах і відбувалася шляхом 
формування в дорослих усвідомлення по-
зитивного ставлення до дітей (із повагою, 
любов’ю, турботою, чуйністю; звертання до 
них на ім’я, з уживанням пестливих суфік-
сів в атмосфері, наближеній до сімейної); 
проведення комплексної роботи з дітьми 
під час занять (зміна положення тіла, слід-
кування за поставою, звертання з питання-
ми до всіх дітей, урахування їхніх думок); 
забезпечення достатньої рухової актив-
ності дітей; проведення всіх запланованих 
фізкультурно-оздоровчих заходів та оздо-
ровчих технологій, форм роботи з дітьми 
протягом дня тощо.

Отже, негативні тенденції погіршення 
стану здоров’я дітей дошкільного віку зу-
мовлюють відповідальну роль вихователя, 
який здатен на належному рівні проводити 
оздоровчу діяльність, спрямовану на збе-
реження та зміцнення всіх видів здоров’я 
дошкільників.

Визначаючи та обґрунтовуючи педаго-
гічні умови, ми керувалися тим, що здо-
ров’язбережувальне середовище в ЗДО – 
це інтегративне утворення, структурними 
компонентами якого виступають комуніка-
тивно-знаннєвий, аксіологічно-мотивацій-
ний, оздоровчо-діяльнісний і гносеологіч-
но-розвивальний.

Обґрунтовуючи вибір третьої педагогіч-
ної умови – орієнтації педагогічного про-
цесу на формування в дітей ціннісного 
ставлення до власного здоров’я та здо-
ров’я інших і мотивації до його збере-
ження, практичних навичок збереження 
здоров’я, – ми спиралися на наукові здо-
бутки педагогів Т. Андрющенко, В. Асєєва, 
І. Беха, І. Брехмана, Н. Денисенко, К. Кру-

тій, Т. Овчиннікової та керувалися важли-
вістю реалізації комунікативно-знаннєвого 
й аксіологічно-мотиваційного компонен-
тів здоров’язбержувального середовища. 
Вважаємо, що успішність створення такого 
середовища залежить не тільки від стилю 
спілкування суб’єктів навчально-виховного 
процесу та комунікативних здібностей, але 
й від наявних у вихователів і дітей відпо-
відних знань збереження і зміцнення здо-
ров’я, що тісно пов’язано з реалізацією 
першої педагогічної умови – формування 
компетентності вихователів. Тобто через 
доброзичливе спілкування вихователя і 
дітей, позитивні взаємини, розвиток у ді-
тей позитивних комунікативних здібностей, 
забезпечення їх необхідними знаннями 
щодо збереження здоров’я реалізується 
комунікативно-знаннєвий компонент здо-
ров’язбережувального середовища, а це є 
підґрунтям для формування в них ціннісно-
го ставлення до власного здоров’я й здо-
ров’я інших і мотивації до його збережен-
ня, що забезпечує ефективну реалізацію 
аксіологічно-мотиваційного компонента.

Для формування в дітей мотивації 
до збереження здоров’я спочатку їх слід на-
вчити усвідомлено ставитися до збережен-
ня власного здоров’я й здоров’я близьких, 
сприймаючи його як цінність, що можливо 
лише за наявності відповідних знань. Цього 
можна досягти шляхом формування в дітей 
здоров’язбережувальної компетентності 
за умови застосування компетентнісного 
підходу. Переконані, що завдяки застосу-
ванню саме цього підходу в дітей змінюється 
модель поведінки – від пасивного засвоєн-
ня знань до дослідницько активної, само-
стійної діяльності. Однак варто зазначити 
про взаємозалежність компетентнісного 
підходу, особистісно орієнтованого й діяль-
нісного, оскільки вони стосуються особи-
стості дитини й можуть бути реалізовані та 
перевірені тільки в процесі виконання кон-
кретною дитиною певного комплексу дій.

Реалізація третьої педагогічної умови 
відбувалася шляхом формування в дітей 
здоров’язбережувальної компетентності 
(сукупності знань, практичних умінь і на-
вичок зі збереження здоров’я), створення 
позитивного мікроклімату у групі та вра-
хування процесів адаптації дітей (до умов 
ЗДО, до фізичного та навчального наван-
таження, після хвороби й вихідних тощо), 
систематичної роботи з дітьми, формуван-
ня в них ціннісно-мотиваційних установок 
і практичних навичок. З цією метою слід 
застосовувати такі організаційні форми 
роботи: валеологічні заняття, валеологічні 
та дидактичні ігри, тренінги з ознайомлен-
ня з лікарськими рослинами, валеологічні 
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свята й розваги, перегляд мультфільмів, 
зустрічі з лікарями (педіатром, стоматоло-
гом та окулістом), виготовлення фотостен-
дів і колажів «Родинне дерево», «Сімейні 
традиції оздоровлення», подорожі до Ко-
ролівства Ввічливості. Методи роботи: си-
туації морального вибору, морально-етичні 
бесіди, досліди, малювання, бесіди, розпо-
віді, запитання, дискусії, диспути, розгляд 
сімейних фотографій, етюди, пантоміми, 
ігрові тренінги, рольове програвання ситу-
ацій, рольові ігри, складання казок, ігри-за-
гадки, логічні завдання, читання художньої 
літератури, вербальні виховні ситуації, бе-
сіда-тренінг «Що ти відчуваєш, коли… ? 
(поділилися іграшкою, посміхнулися, об-
разили, ударили)», малі жанри фольклору 
(прислів’я, приказки, загадки).

Отже, реалізація цієї педагогічної умови 
забезпечить засвоєння дітьми знань, прак-
тичних умінь і навичок збереження й зміц-
нення здоров’я, активне їх застосування 
в повсякденному житті, формування в них 
ціннісного ставлення до власного здоров’я 
та здоров’я інших і мотивації до його збе-
реження та є підґрунтям для реалізації на-
ступної педагогічної умови.

Обґрунтовуючи вибір четвертої педаго-
гічної умови – системного та дієвого вико-
ристання комплексу оздоровчих заходів, 
їх доцільного поєднання, – ми спиралися 
на наукові здобутки О.Л. Богініч, Н. Дени-
сенко, О. Дубогай, К. Крутій, Н. Левінець 
та ін. і керувалися важливістю реалізації 
оздоровчо-діяльнісного компонента здо-
ров’язбережувального середовища.

Слід зазначити, що, на нашу думку, 
успішність створення означеного середо-
вища в ЗДО залежить від комплексної реа-
лізації оздоровчо-діяльнісного компонента: 
застосування традиційних і нетрадиційних 
засобів роботи; системного запроваджен-
ня в навчальний процес фізкультурно- 
оздоровчих заходів, різних форм роботи 
з дітьми протягом дня; організації активної 
діяльності дітей; забезпечення раціональ-
ного навчального навантаження й доціль-
ного його поєднання з руховою активністю 
та практично-оздоровчою діяльністю. Так, 
до традиційних засобів належать: дотри-
мання санітарно-гігієнічних вимог – роз-
порядку дня, гігієни тіла дитини, гігієнічних 
норм до утримання приміщень і території 
ЗДО, меблів, обладнання, інвентарю, ігра-
шок; організація збалансованого харчуван-
ня та достатньої рухової активності. Однак, 
за нашим переконанням, процес форму-
вання, зміцнення всіх видів здоров’я дітей і 
подальше його збереження буде набагато 
ефективнішим за умови широкого й комп-
лексного застосування педагогом у на-

вчально-виховній та оздоровчій роботі не 
тільки традиційних засобів, але й нетради-
ційних – оздоровчих технологій, їх вдало-
го поєднання їх між собою. Застосовуючи 
в  оздоровчій діяльності традиційні і нетра-
диційні засоби, ми керувалися комплек-
сним підходом, який є методологічною ба-
зою для формування всебічно розвиненої, 
гармонійної особистості.

Обираючи оздоровчі технології, вихова-
тель повинен досконало знати особливості 
їх упровадження у практику роботи з дітьми, 
застосовувати їх на заняттях, під час ран-
кової гімнастики, гімнастики після денного 
сну, на прогулянках, у ході самостійної, на-
вчальної, трудової та ігрової діяльності ді-
тей тощо. З огляду на зазначене вважаємо, 
що вихователю необхідно володіти відпо-
відними знаннями про вплив обраних тех-
нологій на організм дитини та її здоров’я, 
відчувати міру, щоб не нашкодити. А голов-
не – у доборі обов’язково керуватися осо-
бистісно орієнтованим підходом, врахову-
ючи стан здоров’я дітей, наявність алергії, 
антропометричні показники, періодичність 
захворювань, наявність хронічних захворю-
вань. Принагідно зазначимо, що розуміння 
вихователем дитини неможливе також без 
правильної оцінки її емоційних станів.

Уважаємо, що важливою складовою 
частиною оздоровчо-діяльнісного компо-
нента є активна діяльність дітей як засіб 
їхнього становлення й розвитку, яка зале-
жить від наявних знань, умінь, навичок, цін-
нісного ставлення до здоров’я та сформо-
ваної мотивації до його збереження. Варто 
відзначити, що з метою стимулювання ак-
тивної діяльності дітей варто керуватися ді-
яльнісним підходом, який враховує життєві 
плани кожної дитини, її ціннісні орієнтації. 
За таких умов стане можливим засвоєн-
ня та використання в повсякденному житті 
системи знань, умінь і навичок оздоровлен-
ня, розвиток здібностей дітей, формування 
їхньої особистості, розвиток творчості, сві-
домості.

Реалізація четвертої педагогічної умови 
відбувалася шляхом забезпечення обов’яз-
кового дотримання санітарно-гігієнічних 
вимог (розпорядку дня, гігієни тіла дитини, 
меблів, обладнання, інвентарю, іграшок, 
приміщень і території ЗДО); організації 
збалансованого харчування; системного 
запровадження в навчальний процес фіз-
культурно-оздоровчих заходів, різних форм 
роботи з дітьми протягом дня, зокрема 
оптимального запровадження оздоровчих 
технологій і процедур; забезпечення раціо-
нального навчального навантаження та до-
цільне його поєднання з руховою активністю 
й практично-оздоровчою діяльністю, загар-
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тування (обтирання рукавичкою, контрастні 
ванночки). Передбачає доцільне поєднан-
ня між собою традиційних і нетрадиційних 
засобів з урахуванням індивідуальних осо-
бливостей кожної дитини (стану здоров’я, 
наявності алергії, антропометричних показ-
ників, періодичності захворювань).

Форми роботи: фізкультурні заняття 
(сюжетні, тренувального типу); загарту-
вання; фізкультурно-оздоровчі заходи; дні 
здоров’я; естафети та змагання; фізкуль-
турні свята і розваги; ігри (рухливі, народ-
ні); туристичні походи, екскурсії, мандрівки; 
туристичні свята; пригодницька гра-зма-
гання; «дні родинних здобутків»; оздоровчі 
технології (аромотерапія, фітотерапія, ко-
льоротерапія, арт-терапія, музикотерапія, 
піскова терапія, фітбол-гімнастика, фіт-
бол-казка, психогімнастика, звукова, імун-
на, дихальна гімнастики); масаж і само-
масаж. Методи роботи: показ, пояснення, 
бесіди, розповіді, заохочення, схвалення, 
запитання, показ малюнків, ігровий метод, 
особистий приклад дорослого, малі жанри 
фольклору (прислів’я, приказки, загадки).

Отже, реалізація цієї педагогічної умови 
забезпечить комплексне застосування всіх 
фізкультурно-оздоровчих засобів (тради-
ційних і нетрадиційних), сприяє активній 
участі дітей у них, позитивно впливає на 
стан їхнього здоров’я, самопочуття, настрій.

Обґрунтовуючи вибір п’ятої педагогічної 
умови – створення предметно-природно-
го оточення в ЗДО, – ми керувалися до-
слідженнями М. Васильєвої, Л. Лохвицької, 
М. Полякової, В. Сніжко та важливістю ре-
алізації гносеологічно-розвивального ком-
понента здоров’язбережувального середо-
вища. Аналіз праць науковців допоміг нам 
зробити такі висновки: у першу чергу, те, 
що розвивальне предметне середовище – 
сукупність умов, які забезпечують різнобіч-
ний розвиток дітей; система матеріальних 
об’єктів діяльності дитини, а природне се-
редовище – це сукупність об’єктів природи, 
в оточенні яких протікає діяльність людини 
та з якими вона встановлює відносини.

На нашу думку, оскільки дітей у ЗДО по-
стійно оточують різні предмети та природні 
об’єкти – меблі, іграшки, обладнання, ін-
вентар, рослини, тварини тощо, – успіш-
ність створення здоров’язбережувального 
середовища в ЗДО залежить від предмет-
ного та природного оточення: забезпечен-
ня достатньої кількості фізкультурного об-
ладнання й інвентарю, його різноманітності, 
створення розвивальних куточків (фізкуль-
турних куточків, центрів настільних ігор, 
сюжетно-розвивальних ігор, образотворчої 
діяльності, пізнання навколишнього тощо), 
куточків природи; від естетичного оформ-

лення ЗДО – групової кімнати, спальні, 
роздягальні, спортивної та музичної зали, 
коридорів, медичного кабінету, території. 
Під час облаштування предметного та при-
родного оточення слід керуватися такими 
вимогами: різноманітність, варіативність, 
доступність для ознайомлення та викори-
стання предметів, іграшок, фізкультурного 
обладнання, інвентарю тощо.

Насиченість предметного та природно-
го оточення, естетичне оформлення ЗДО 
сприяє реалізації гносеологічно-розвиваль-
ного компонента здоров’язбережувального 
середовища та позитивно впливає на пі-
знання дітей, вони активно граються в сю-
жетно-рольові, дидактичні, настільні ігри, 
розглядають картинки в енциклопедіях, 
складають пазли, малюють, ліплять, лазять 
по гімнастичних драбинах у куточку спор-
ту, милуються природними об’єктами в ку-
точку природи, доглядають за рослинами 
та тваринами тощо. Усе це разом позитив-
но впливає на стан здоров’я дітей, слугує 
підґрунтям їхнього фізичного та психічного 
розвитку, пізнанню навколишньої дійсності, 
стимулює їх до активної діяльності: ігрової, 
пізнавальної, розвиває творчий потенціал. 
Варто відмітити, що з метою стимулюван-
ня дітей до активної ігрової, пізнавальної, 
творчої діяльності варто керуватися діяль-
нісним підходом.

Реалізація цієї педагогічної умови від-
бувалася через забезпечення відповідно-
го предметного та природного оточення 
дітей: достатньої кількості фізкультурного 
обладнання та інвентарю, створення роз-
вивальних куточків (для занять спортом, 
настільних ігор, сюжетно-розвивальних 
ігор, образотворчої діяльності, пізнання на-
вколишнього світу тощо), куточків природи 
(рослини, тварини); естетичне оформлен-
ня групової кімнати, спальні, роздягальні, 
спортивної та музичної зали, коридорів, 
медичного кабінету, території ЗДО. Фор-
ми роботи: догляд за рослинами, тварина-
ми; виставка улюблених домашніх іграшок 
дітей, аплікацій і малюнків; виготовлення 
з дітьми фотостендів і колажів «Наше життя 
в садочку», «Я прийшов у садок» (з фото-
графіями дітей), «Ми турбуємося про хво-
рого», діяльність щодо оформлення куточ-
ка природи, виготовлення ящиків із піском 
для ігор, ящиків із різним наповненням для 
ходьби (галька, каштани, пісок, дерев’яне, 
м’яке, жорстке покриття), ящиків із різ-
ним наповненням (квасоля, горіхи, горох) 
для масажу кистей рук і розвитку дрібної 
моторики, доріжок здоров’я, естетичне 
оформлення ДНЗ. Методи роботи: показ, 
пояснення, бесіди, заохочення, малювання, 
особистий приклад дорослого.
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Отже, реалізація цієї педагогічної умо-
ви забезпечить позитивний вплив на стан 
здоров’я дітей, підвищення рівня їхнього 
фізичного й психічного розвитку, активну 
діяльність дошкільників, пізнання навко-
лишнього світу.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. З наведеного вище можна зробити 
такі висновки: аналіз здобутків науков-
ців свідчить про те, що хоча й ведуть-
ся спроби визначення педагогічних 
умов створення здоров’язбережуваль- 
ного середовища в ЗДО, однак ця про-
блема в науковій літературі є мало розро-
бленою. На основі наукових досліджень 
О.Л. Богініч, Н. Денисенко, Н. Левінець 
та ін. і власного бачення проблеми нами  
виділено й обґрунтовано педагогічні умо-
ви, від комплексної реалізації яких за-
лежить успішність створення здоров’я- 
збережувального середовища в ЗДО: 
сформованість компетентності виховате-
лів у створенні здоров’язбержувального 
середовища у ЗДО; оздоровче спряму-
вання навчально-виховного процесу; орі-
єнтація педагогічного процесу на фор-
мування в дітей ціннісного ставлення до 
власного здоров’я та здоров’я інших і мо-
тивації на його збереження, практичних 
навичок збереження здоров’я; системне 
та дієве використання комплексу оздо-
ровчих заходів, їх доцільне поєднання; 
створення предметно-природного ото-
чення в ЗДО.
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СИНТАКСИЧНОЇ БУДОВИ МОВЛЕННЯ  
В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ГРИ

Рудківська Н.Л., викладач кафедри педагогіки і психології
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди

 Стаття присвячена розкриттю суті технології формування в дітей старшого дошкільного віку син-
таксичної будови мовлення, зокрема висвітленню мети, завдань, змісту методів і форм цілеспрямованої 
роботи, передбаченої цією технологією під час використання засобів гри. 

Ключові слова: синтаксична будова мовлення, синтаксичні навички, формування, діти старшого 
дошкільного віку, мовні ігри.

Статья посвящена развитию сути технологий формирования у детей старшего дошкольного возрас-
та синтаксического строя речи, в частности освещения цели, задач, методов и форм целенаправленной 
работы, предусмотренной этой технологией при использовании средств игры.

Ключевые слова: синтаксический строй речи, синтаксические навыки, формирование, дети стар-
шего дошкольного возраста, языковые игры.

Rudkivska N.L. TECHNOLOGY OF FORMING THE SYNTACTIC STRUCTURE OF SPEECH  
IN CHILDREN OF THE SENIOR PRESCHOOL AGE DURING THE GAME

The article is devoted to the disclosure of the essence of technology connected with formation of the 
syntactic structure of speech in children of the senior preschool age in particular the coverage of the purpose, 
tasks, content of methods and forms of the purposeful work provided by this technology with the use of the 
game means.

Key words: syntactic structure of speech, syntactic skills, formation, children of the senior preschool age, 
language games.

Постановка проблеми. У розвитку 
дитини дошкільного віку й становленні її 
мовної особистості важливу роль відіграє 
гарно сформована синтаксична будова 
мовлення. Адже мовлення виконує кому-
нікативну, пізнавальну, регулятивну та но-
мінативну функції в життєдіяльності дити-
ни. Те, як вона висловлюється, залежить 
подальше успішне навчання її у школі. 
Синтаксична будова мовлення дитини є 
«дзеркалом інтелектуального розвитку» 
[2]. У випадку невідповідності рівня сфор-
мованості синтаксичної будови мовлення 
вимогам навчання в першому класі учні 
відчувають значні труднощі у навчанні: 
з великими труднощами сприймають і ро-
зуміють нові знання, погано оволодівають 
уміннями читання та письма, важко входять 
в спілкування з однолітками. Наші спосте-
реження за розвитком дітей засвідчують, 
що мовлення дітей 6 років, які вступають 
до школи, характеризується недостатнім 
рівнем сформованості його синтаксичної 
будови. У багатьох із них висловлювання 
не відповідають віковим можливостям, що 
не дозволяє їм гарно вчитися, розвиватися 
нарівні з однолітками, грамотно виражати 
різноманітні синтаксичні (логічні) відношен-
ня (часові, об’єктні, причинові, сумісності) 
й багато інших. 

Аналіз останніх досліджень. Одна 
з причин недостатнього стану розвинено-
сті синтаксичної будови мовлення дітей по-
лягає в тому, що до цього часу програми 
дошкільної освіти не передбачають роботи 
над словосполученнями – базовою мов-
ною одиницею синтаксичної будови мов-
лення дитини, до цього часу не здійснені 
дослідження, присвячені цій проблематиці. 
Можна виокремити лише поодинокі наукові 
праці, які розкривають педагогічні підходи 
до формування синтаксичної будови мов-
лення дітей дошкільного віку. Серед них – 
навчальний посібник Л.О. Калмикової [1], 
в якому розкриваються оригінальні методи 
збагачення мовлення дітей словосполучен-
нями і реченнями, та методичні рекомен-
дації В.Л. Сухар [4] з активізаціі уживан-
ня дітьми різноманітних словосполучень 
в процесі дидактичної гри. 

Постановка завдання. Мета статті – 
розкрити суть і структуру технології форму-
вання синтаксичної будови мовлення в ді-
тей старшого дошкільного віку в закладах 
дошкільної освіти в процесі використання 
мовних дидактичних ігор.

Виклад основного матеріалу. У мов-
ленні дітей, які переходять у школу, 
як засвідчують дані нашого емпірично-
го дослідження, переважають суто дитячі, 
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одноманітні засоби вираження синтаксич-
них відношень, багато помилок у керуванні 
й узгодженні слів. Вони із затрудненнями 
будують речення, в яких міститься не біль-
ше ніж 4 слова, не володіють нормами по-
будови іменних та інших видів словосполу-
чень тощо. 

Спостереження за дитячим мовленням і 
результати його аналізу свідчать і про те, 
що реальні можливості п’яти-шестирічної 
дитини в самостійному опануванні словос-
получень і речень вельми обмежені. Зна-
чна кількість мовних засобів вираження 
синтаксичних відношень без спеціального 
навчання не засвоюється дітьми. Це сло-
восполучення, в основі яких граматичний 
зв’язок – керування, наприклад, такі, що 
означають: приналежність (книга товариша, 
сліди зайця), суб’єкта дії (спів соловейка),-
носія ознаки (доброта матері, білість снігу), 
визначальні відношення (стіни з мармуру, 
риба під маринадом) та ін. Активний за-
пас словосполучень за їх видами, наявний 
у мовному досвіді старшого дошкільника, 
дуже обмежений. Навички використання 
словосполучень недосконалі, що збіднює 
її комунікативну активність, звужує межі 
міжособистісного спілкування, гальмує 
в сенситивному періоді розвитку дитини 
своєчасне зростання як мовної особисто-
сті. Так, для вираження відношень причини, 
мети, способу дій діти охоче користуються 
складнопідрядними реченнями, а от вжива-
ти для цього окремі словосполучення вони 
не вміють, бо їх цього не навчають. Дитина 
каже: «Він плаче, тому що його образили», 
хоча, за певних педагогічних умов, могла б 
сказати по-іншому: «Вона плаче від обра-
зи», вживши словосполучення.

Для передачі додаткових відношень діти 
частіше вживають прямий додаток, вира-
жений знахідним відмінком (узяв книгу), 
або непрямий (допомагати бабусі), а також 
користуюся орудним відмінком (витер ру-
кавом, пішов з батьком) із займенником чи 
без нього. Інші значення словосполучень 
без організованої синтаксичної роботи 
вони, здебільшого, не засвоюють. Причи-
на цього не в самих дітях і не в якості їхніх 
мовних здатностях опановувати ті чи ті гра-
матичні форми рідної мови, а у відсутності 
в них правильно дібраного лінгвістичного 
зразка для наслідування, в недостатньому 
використанні вихователем різних за мов-
ним змістом дидактичних ігор та вправ, не-
обхідних для вдосконалення синтаксичної 
будови мовлення дошкільників. Актуалізу-
вати в мовленні мовні засоби кожна дитина 
зможе лише тоді, коли в арсеналі її дов-
готривалої пам’яті вже накопичена достат-
ня їх кількість. Тоді справді стає можливим 

доречний вибір із великого загалу словос-
получень саме тих, які забезпечуватимуть 
оптимальний акт говоріння, комунікації, 
тобто використання мовних засобів, адек-
ватних спілкуванню. Коли в дитини надто 
обмежений запас словосполучень і речень, 
їй стає непосильним оформлення вислов-
лювань, а тому будь-який акт її комунікації 
стає неефективним, тому вона «замикаєть-
ся» в собі. Отже, оптимальний розвиток ус-
ного мовлення неможливий без своєчасно-
го й повноцінного засвоєння синтаксичних 
засобів, за допомогою яких відбувається 
спілкування. Саме слова, словосполучення 
і речення є засобами формування та фор-
мулювання думок, настрою, почуттів, намі-
рів, взаємного обміну інформацією.

З-поміж розмаїття цих мовних засобів 
розвитку синтаксичної будови мовлення, 
мислення й спілкування дітей базовою оди-
ницею має стати словосполучення, оскіль-
ки воно – найменша синтаксична одиниця, 
з якої вибудовуються і поширюються ре-
чення. Проте з певних причин словосполу-
чення до цього часу не увійшло до змісту 
чинних програм дошкільної освіти, не стало 
тією мовною одиницею, якою мають оволо-
діти діти дошкільного віку під керівництвом 
вихователя. Не визначені в повному обсязі 
розділи програм, присвячені формуванню 
граматичної будови мовлення з огляду на 
види словосполучень, які мають використо-
вувати діти у своєму мовленні. Як ми вже 
зазначили, відсутність уваги до роботи над 
словосполученнями і реченнями зумовлює 
штучне вилучення практичного опанування 
дітьми законів і правил сполучуваності слів 
із загальної системи навчання дітей рід-
ної мови і роботи з формування у них син-
таксичної будови мовлення [3]. Від того, 
наскільки кожний дошкільник на комуні-
кативному рівні оволодіє різними видами 
словосполучень і способами граматичного 
зв’язку (керування, прилягання, узгоджен-
ня) між словами в ньому, залежатиме його 
спроможність продукувати міркування, 
розповіді, описи з використанням дореч-
ного синтаксичного матеріалу. Вживання 
в реченнях різних видів словосполучень є 
також і показником розвитку мислення ди-
тини, її вміння співвідносити одиниці мови 
з певними явищами дійсності: зв’язками та 
відношеннями, що існують реально (часу, 
місця, причини, об’єкта, способу дії та ін.).

Враховуючи відсутність науково-обгрун-
тованих підходів до роботи з формування 
в дітей старшого дошкільного віку синтак-
сичної будови мовлення, ми створили тех-
нологію роботи над словосполученням і 
реченням у їх єдності: над лексикою і мор-
фологією на синтаксичній основі, тобто вве-
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ли в освітній процес ЗДО таку синтаксичну 
одиницю, як словосполучення. Технологія 
передбачає збагачення мовлення дітей до-
шкільного віку синтаксичними конструкція-
ми за рахунок забезпечення практичного їх 
засвоєння на комунікативно-мовленнєво-
му, мимовільному рівні, який повністю ви-
ключає можливість будь-якого усвідомлен-
ня мовних засобів.

 Синтаксичну будову мовлення дитини 
розуміємо як: а) взаємне розташування 
слів у реченнях, а речень у висловлюваннях 
відповідно до засвоєних нею способів спо-
лучуваності слів і мовних засобів міжфра-
зового зв’язку; б) структуру речень і ви-
словлювань, притаманних індивідуальному 
мовленню тієї чи тієї дитини; в) своєрідне 
розміщення слів (їх порядок) у реченнях, 
а останніх – у висловлюваннях у тієї чи тієї 
дитини. Синтаксична будова мовлення ді-
тей дошкільного віку відображає будову їх-
ньої мовної здатності (компетенції).

Процес формування в дітей дошкільного 
віку синтаксичної будови мовлення розгля-
даємо як цілеспрямований вплив на мов-
но-почуттєву сферу їхньої психіки засобами 
спеціально організованого мовленнєвого 
середовища з високим розвивальним по-
тенціалом та гри для приведення структури 
словосполучень, речень і висловлювань, 
які використовують діти у своєму мовлен-
ні, до мовних норм сполучуваності слів і 
міжфразового зв’язку у висловлюваннях.

Мета формування в дітей синтаксич-
ної будови мовлення полягає в збагачен-
ні імпресивного й експресивного мовлен-
ня дітей різними видами словосполучень  
і речень рідної мови.

Завдання формування в дітей синтак-
сичної будови мовлення пов’язані з такими 
напрямками роботи з розвитку мовлення 
дітей:

1) досягти розуміння дітьми мовних зна-
чень різних видів синтаксичних одиниць, 
передбачених змістом формування синтак-
сичної будови мовлення;

2) актуалізувати в їхньому мовленні різні 
види цих мовних одиниць;

3) забезпечити вільне використання 
дітьми різних видів словосполучень і ре-
чень у монологічному мовленні.

Зміст формування синтаксичної будови 
мовлення вибраний з урахуванням необ-
хідності розвитку синтаксичних навичок, 
а саме:

1) поєднувати повнозначні частини мови 
через поширення іменника: а) іменником 
(лист товариша); б) прикметником (ціка-
ва казка); в) займенником (моя лялька); 
г) порядковим числівником (третій поверх); 
д) дієприкметником (розкрита книга); є) 

прислівником (будинок навпроти); ж) ін-
фінітивом (прагнення малювати); з) по-
ширення прикметника прислівником (ви-
черпно повна); и) іменником (червоний від 
перезбудження);

2) використання багатозначних при-
йменників: в (у) – зі знахідним відмінком для 
позначення напрямку всередину (покласти 
в корзину); з орудним – для позначення 
місцезнаходження (знаходитися в кімнаті); 
з родовим – для позначення змісту дії (гра-
ти в м’яча); з місцевим – для позначення 
ознаки предмета (сукня в плямах); тощо; 
з – із родовим відмінком для вираження 
відокремлення, віддалення (прибрати та-
рілку зі столу); з орудним – для вираження 
сукупності (млинці з медом);

3) дотримання норм граматичних зв’яз-
ків: а) прилягання (купувати оптом, йти 
повільно,говорив впевнено, дуже гар-
но, бажання слухати); б) дієслівного без-
прийменникового (купити морозиво, малю-
вати пензлем, подякувати другу, зустріти 
товариша); дієслівного прийменникового 
керування (говорити про відпустку, бути 
у гуморі, відпочивати від роботи, бігти че-
рез галявину, їсти без хліба, скривитися 
від болю, гуляв з собакою, порхала над 
квіткою, сидить за кермом, грати на бая-
ні); іменного безприйменникового керуван-
ня (берег річки, стук дятла, ширина стола, 
шматок сала, щастя матері, сміх дитини, 
укус собаки, навчання дітей, стук доща); 
іменниково-прийменникового керування 
(щітка для чищення, смородина на варен-
ня, курка з курчатами, усмішка від радості, 
борщ з квасолею, стілець під столом, тем-
пература через хворобу, салат на сніданок, 
сукня в клітинку, відпочинок перед робо-
тою); в) узгодження (блакитне небо, другий 
провулок, розбита чашка, невиправдано 
хоробрий, значно вищий, освіжаючий на-
пій, зварена каша, мої брати);

4) вживання різних видів словосполу-
чень: іменних (дах будинку, дві подруги, 
блідий від страху, дві каплі, один з них); 
дієслівних (розмовляли з сусідом, вираз-
но декламує); інфінітивних (хвалити дітей, 
доглядати дитину, думати про майбутнє); 
прислівникових (дуже некрасиво, далеко 
від домівки); дієприслівникові (дивлячись 
на нього, придумуючи небилиці).

Передбачена технологією робота в ЗДО 
над словосполученнями – це комунікатив-
ний напрям розвитку мовлення дітей. Він 
має полягати не тільки в забезпеченні реаль-
ного здійснення дітьми сполучуваності слів, 
а й у включенні ними цих словосполучень 
у речення, а останні – в різні типи вислов-
лювань. Зокрема, над словосполученням 
вихователю варто проводити таку роботу:
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1) виділяти дидактично доцільні словос-
получення й допомагати дітям встановлю-
вати зв’язки між словами в реченні за до-
помогою формально-граматичних запитань 
у процесі читання творів художньої літера-
тури;

2) використовувати словосполучення 
для розширення словника дітей іменника-
ми, прикметниками, дієсловами й іншими 
частинами мови.

При цьому важливо враховувати як 
структуру словосполучення, тобто слово-
форми, що входять у його склад; запитан-
ня, яке може бути поставлене від головного 
слова до залежного (обов’язкове вживання 
прийменників, необхідне урізноманітнення 
способів зв’язку узгодження, керування, 
прилягання), так і семантику словосполу-
чення, прийоми її тлумачення. Ця робота 
полягає, передусім, у співставленні сло-
восполучень зі зв’язками і відношеннями 
між реальними предметами та явищами. 
Проте таке співставлення необхідне і в ро-
боті над розвитком усного мовлення стар-
ших дошкільників.

Працюючи над словосполученнями, не-
обхідно спрямовувати увагу на те, щоб 
усі словосполучення, які опановуються 
дошкільниками, обов’язково включалися 
в речення. Поєднуючи роботу над різними 
мовними рівнями та спираючись на ілю-
стративний матеріал, можна досягти вдо-
сконалення синтаксичних навичок, без яких 
неможливий гармонійний мовленнєвий 
розвиток дитини та її подальше успішне 
навчання у школі. Тому включаємо в зміст 
формування синтаксичної будови мовлен-
ня ще й різні види і типи речень для фор-
мування навичок:

1) побудови простих речень (одно- 
складних і двоскладних – непоширених і 
поширених з однорідними членами, з діє-
прикметниковими та дієприслівниковими 
зворотами); складних: складносурядних, 
складнопідрядних і безсполучникових;

2) розуміння мовних значень різних  
видів речень;

3) вираження в реченнях відношень, що 
існують у дійсності, додатками у формах 
непрямих відмінків як із прийменниками, 
так і без них: 

– родовим, що номінує: а) об’єкт дії 
(читання байки, будівництво дитсадка); 
б) кількість (чашка молока,зграя вовків); 
в) об’єкт, на частину якого поширюється 
дія (налити чаю, відрізати хліба); г) прямий 
об’єкт при дієсловах із запереченням (не 
збирав яблук, не чув галасу); д) непрямий 
об’єкт дії (боятися темряви, чекати друга);

– родовим із прийменниками від,за ви-
нятком, крім, замість, на відміну, з, для, 

без, про для вираження взаємозв’язків: 
а) відокремлення, віддалення (їхати від 
станції, чергували всі, за винятком Богда-
на, зробити замість дідуся, нижча, на від-
міну від сестри, змайстрував без допомо-
ги); б) об’єктних (розповідати про випадок, 
зробити для мами); 

– давальним із займенником до для по-
значення напрямку руху (прибіг до озера);

– орудним, що означає: а) знаряддя (від-
крив ключем, вишивала хрестиком); б) лю-
дину, яка виконує дію, або предмет, яким 
виконується дія (написаний композито-
ром; зафарбований пензлем); в) об’єкт дії  
(займатися фізкультурою; наповнити во-
дою); г) обмеження названої ознаки у вияві 
(середнього рівня зросту);

– орудним із прийменниками з, над для 
вираження взаємозв’язків: а) сумісності 
(йшов з друзями; бавився з кошенятами); 
б) об’єктних (працювати над аплікацією);

– знахідним із прийменниками про, за, 
на, що означають: а) об’єкт мовлення, по-
чуттів, думки (думати про відпочинок; суму-
вати за друзями); б) відношення орудності 
(грати на скрипці; їхати на возі);

4) вираження в реченнях відношень дійс-
ності обставинами у формах непрямих від-
мінків із прийменниками:

– родовим із прийменниками з (із), 
навколо, до, поперек, уподовж (уздовж, 
повздовж), з, повз, мимо, у (в, біля), після, 
напередодні, від, внаслідок, через, подібно 
(як, на зразок) для вираження відношень: 
а) просторових (вийти з дому; ходити 
навколо озера; добігти до фінішу; стояти 
посеред галявини; йти уздовж річки; спо-
стерігати з вікна; пробігти повз магазину; 
стояти біля дерева); б) часових (чекати від 
ранку до вечора; зустрітися після вихідних; 
їхати протягом доби; купити напередодні 
свята); в) мети (зробити для дітей); г) при-
чинових (втомитися від роботи; відмінити 
через дощ; не відвідувати через хворобу); 
д) способу дій (посміхатися з радості);

– давальним із прийменниками по, ус-
лід, назустріч, наперекір, згідно, завдяки 
для вираження взаємозв’язків, зокрема 
просторових (йти назустріч іншому; грати 
згідно з правилами);

 – знахідним із прийменниками за, на, 
через, з, в, під, крізь, об, незважаючи на 
для вираження взаємозв’язків: а) просто-
рових (сісти на лавку); б) часових (поїхати 
на день; приїхати через рік); в) мети (йти у 
бій; обробити поле під пшеницю; подару-
вати на згадку); г) способу дій (співати під 
гітару; пливти крізь туман; бити об землю; 
не помітити, незважаючи на свою пильність;

– орудним із прийменниками між, під, за, 
над, перед, з для вираження взаємозв’яз-
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ків: а) просторових (лежати під столом;  
сидіти за партою; пролітати над містом;  
виступати перед дітьми); б) мети (сходити 
по хліб; прийти з перевіркою);

5) мовленнєвими операціями вираження 
в реченнях відношень дійсності означення-
ми у різних відмінкових формах, зокрема:

– родовим, що номінує: а) приналежність 
(книга товариша; сліди вовка); б) суб’єкт дії 
(спів соловейка; виття вітру); в) носія озна-
ки (сміливість дитини; блакить неба);

– родовим із прийменниками з (із), в (у), 
без, на зразок, подібно для вираження вза-
ємозв’язків: а) порівняння (син весь у бать-
ка; дочка ростом, з матір; стіни із цегли; очі 
без блиску);

– місцевим із прийменниками в, на для 
характеристики предмета з погляду його 
ознаки (небо в зірках; куртка на хутрі; юнак 
в окулярах; малюнок на склі). 

Необхідне впровадження специфічних 
методів, характерних саме для формування 
в дошкільників синтаксичної будови мов-
лення: мовних ігор і вправ, перспективно 
спрямованих на розвиток висловлювань, 
багатих на синтаксичні виражальні засоби. 

За допомогою методу аналогії вихова-
тель, наприклад промовляє: словосполу-
чення (водій трамвая). Діти складають по-
дібні: водій таксі, мотоцикла, тролейбуса, 
вантажівки, автомобіля, швидкої допомо-
ги тощо. Якщо їм важко добирати слова, 
пропонують пригадати назви інших машин 
і поміркувати, як можна сказати про воді-
їв, які сидять за кермом. Актуалізації слів 
сприятиме використання предметних кар-
тинок. Можна використовувати й інші сло-
восполучення: пара шкарпеток – пара чобіт 
(рукавиць, лиж тощо). Значення відмінків 
добирає вихователь (перехід вулиці; рука-
виці на підкладці) – залежно від того, яке 
дидактичне завдання він ставить для роз-
витку синтаксичної будови мовлення ді-
тей. Дошкільнята мають шукати словесні 
варіанти для цих структур словосполучень 
за  аналогією. Багаторазове повторення 
словосполучень однакової структури, але 
з різним лексичним наповненням (пере-
хід вулиці, майдану, кордону, межі, печи-
во з родзинками, з цукатами, з повидлом, 
з горіхами) допомагає оволодіти навичка-
ми їх вживання.

Корисні для формування синтаксичної 
будови мовлення дітей ігрові організацій-
ні форми навчання, зокрема мовні ігри, які 
активізують вживання різноманітних сло-
восполучень, допомагають збагнути їхнє 
значення. Скажімо, «Змальовування одягу»: 
костюм у клітинку, в смужку; блуза з ви-
шивкою, з ґудзиками, з вирізом; спідниця 
на щодень тощо.

На відміну від мовно-дидактичних ігор, 
граматичні вправи потребують мовного 
завдання на змістовій основі й розвивають 
довільність у дитини. Для розширення лек-
сичного запасу та запам’ятовування норм 
сполучуваності слів доцільні такі завдання:

1. Вихователь називає дієслово або 
іменник і пропонує до нього слова мож-
ливого змісту залежно від запитань, а по-
тім вимовити все словосполучення: Діли-
ти (кого? що?) групу. Ділити (як?) чесно, 
по-товариському, порівну пополам, між 
усіма. Ділити (з ким?) з другом, з подру-
гою, з братом, із сестрою. Заняття (чим?) 
спортом, малюванням, музикою, співом, 
майструванням. Заняття (кого?) школярів, 
спортсменів, дітей, студентів, музикан-
тів. Заняття (де?) в школі, в групі, вдома, 
на спортивному майданчику тощо.

2. Вихователь промовляє дієслово 
та іменник у певному відмінку, випускаю-
чи в словосполученні прийменник – діти 
мають самі дібрати його за змістом: виру-
шати…(в) мандрівку; вітатися…(із) знайо-
мими; йти…(до) майдану; йти…(по) сходи-
нах. Для ускладнення можна пропонувати 
дітям два іменники в називному відмінку: 
шлях (…) пристань; дорога (…) ліс; гроші 
(…) морозиво; сукня (…) горошок; варен-
ня (…) смородина; джем (…) вишні. Діти 
мають дібрати третє слово (прийменник) 
і відповідне відмінкове закінчення другого 
іменника. Завдання дається так: «Я скажу 
два окремих слова (прислухатися, звук), 
а ви знайдіть таке третє слово, щоб вимов-
лені мною слова можна було поєднати за 
змістом. Тоді всі зрозуміють, про що йдеть-
ся, що саме називається».

Отже, в короткому описі запропонованої 
нами технології розкривається суть роботи 
над словосполученням, зокрема, пропону-
ється мета і завдання формування синтак-
сичної будови мовлення, подається мовний 
зміст роботи над словосполученням і ре-
ченням, розкривається специфіка методу 
аналогії, показуються особливості дидак-
тичних ігор із синтаксичним матеріалом 
і граматичних вправ.

Використання запропонованих розро-
бленою технологією методів та форм спри-
яє розвиткові мислення дітей, правильному 
вживанню ними граматичних форм з ура-
хуванням конкретної ситуації мовлення, за-
безпечує достатній лексико-граматичний 
запас для висловлювань.

Висновки. Характерною особливістю 
оволодіння дошкільниками словосполу-
ченнями є розуміння смислу різноманітних 
відношень, що представлені через зв’язок 
слів у ньому та їхньою смислову характе-
ристику. Уточнення значення того чи ін-
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У статті теоретично обґрунтовано проблему дотримання режиму дня як основи формування здо-
ров’я та розвитку дітей дошкільного віку. Проаналізовано сутність понять «режим» та «режим дня». 
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шого словосполучення дозволяє дитині не 
тільки осмислити, а й запам’ятати та за-
своїти його, що є важливою передумовою 
подальшого використання словосполучень, 
доречного вживання їх у реченнях, якими 
користується та чи інша дитина під час 
мовлення. Важливо навчити дітей виража-
ти в реченні: а) додатки формами непря-
мих відмінків з прийменниками та без них; 
б) обставини з формами непрямих відмін-
ків з прийменниками; в) означення різними 
відмінковими формами, а також форму-
вання синтаксичної навички творення сло-
восполучень. Уводячи правильно підібра-
ні словосполучення в мовлення старшого 
дошкільняти, педагог не тільки збагатить 
його мову різнобарвними формами рідної 
мови, а й усебічно розвиватиме дитину. 
Психічний розвиток дітей у ході роботи над 
мовленням можливий через те, що зв’яз-
ки і відношення між предметами і явища-
ми позначаються, насамперед, словоспо-
лученнями, а останні створюють необхідні 

умови для вибору доречних мовних засобів 
залежно від типу мовлення, забезпечуючи 
мовну основу ефективної й оптимальної 
комунікації.
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Постановка проблеми. Правильно ор-
ганізований режим дня – неодмінна умова 
нормального фізичного розвитку дитини, 
зміцнення її здоров’я, підтримання високо-
го рівня фізичної і розумової працездатно-
сті [4]. Здоров’я і розвиток дітей залежить 
від низки факторів (спосіб життя, кліматич-
ні умови, стан навколишнього середовища 
та медицини, забезпечення якісними про-
дуктами харчування, соціально-економічні 
умови), які підпорядковані дотриманню ре-
жиму дня.

Аналіз останніх досліджень. Велику 
увагу проблемі організації режиму дня до-
шкільників приділяли Г. Білінська, Т. Боги-
на, А. Макаренко, І. Ніколенко, І. Павлов, 
Н. Терьохіна, К. Ушинський та ін. Тому пра-
вильно організований режим дня має важ-
ливе значення для збереження і зміцнення 
здоров’я дитини. 

Постановка завдання. Метою нашої 
статті є узагальнення розуміння ролі ор-
ганізації режиму дня в розвитку дітей до-
шкільного віку та оцінка впливу його фак-
торів на показники розумової й фізичної 
працездатності дітей дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Понят-
тя «режим» походить від латинського сло-
ва regimen, його значення багатозначне. 
Під сутністю зазначеного поняття розумі-
ють: певні умови, реально існуючі або не-
обхідні для забезпечення роботи, функціо-
нування, існування чого-небудь; сукупність 
правил, заходів, норм для досягнення 
якої-небудь мети; строго встановлений 
розпорядок життя (праці, відпочинку, хар-
чування, лікування, сну) [2].

Окрім того, в науковій літературі є значна 
кількість тлумачень поняття «режим дня», 
зокрема: варіативна система, що передба-
чає чергування активної діяльності та сну, 
а також раціональну організацію процесів 
життєдіяльності [1, с. 32]; чіткий розпорядок 
життя протягом доби, що передбачає чер-
гування неспання і сну, а також раціональ-
ну організацію різних видів діяльності [6].

Дошкільний вік характеризується актив-
ним формуванням кори головного мозку, 
нервові клітини якої не можуть довго пе-

ребувати в активному стані. Це зумовлює 
надзвичайно велику чутливість організму 
дитини до впливу чинників навколишньо-
го середовища та організації режиму дня. 
Отже, порушення режиму дня знижує пра-
цездатність організму, що особливо поміт-
но під час проведення організованих форм 
діяльності, для яких необхідна концентрація 
уваги. Через втому в дітей зникає бажання 
працювати на занятті, вони відволікаються, 
погано або зовсім не засвоюють те, про 
що йдеться на занятті, не доводять справу 
до кінця. Доволі часто недотримання режи-
му дня спричиняє розлади поведінки дітей, 
які стають роздратованими і вередливими 
[7]. Окрім того, підвищується втомлюва-
ність дітей, яка проявляється по-різному: 
загальмованість, млявість; рухове та мов-
леннєве збудження, нестриманість. Тому 
якщо не створити необхідні умови для від-
починку дитини, а постійно перевантажу-
вати її організм, це негативно впливає на 
стан її здоров’я. Через втому знижуються 
захисні сили організму. 

На думку К. Ушинського, «головний за-
кон дитячої природи можна висловити так: 
дитина вимагає діяльності невпинно і втом-
люється не діяльністю, а її одноманітністю 
і однобічністю. Змусьте дитину сидіти – 
вона дуже швидко втомиться, лежачи – те 
саме, йти вона довго не може, не може 
довго говорити, співати, читати і, менш за 
все, довго думати. Але вона бавиться і ру-
хається цілий день, змінює і змішує всі ці 
діяльності і не втомлюється ні на хвилину, 
а міцного дитячого сну достатньо, щоб від-
новити сили на майбутній день» [4]. Отже, 
висловлена думка дозволяє констатувати, 
що ніщо так не організовує дітей, як пра-
вильний розпорядок дня.

Організація режиму дня змінюється за-
лежно від віку, стану здоров’я, особливос-
тей виховання дітей у сім’ї і дошкільному 
навчальному закладі, сезонних змін пір 
року. Режим дня, який відповідає потре-
бам віку і стану здоров’я дитини, сприяє її 
життєрадісному, бадьорому настрою, має 
велике виховне значення, оскільки привчає 
її до порядку та організованості. Постійне 

Sorochynska O.A., Pavliuchenko O.V., Khalimonchuk N.O. MODE OF THE DAY AS A BASIS FOR 
HEALTH AND HARMONIOUS DEVELOPMENT OF PRIMARY AGE CHILDREN AT THE COURSE 
«AWARDS OF PHYSIOLOGY AND VALEOLOGY»

The article substantiates the theoretically the problem of observance of the day regime as the basis for the 
formation of health and development of preschool children. The essence of the concepts of «mode» and «mode 
of the day» is analyzed. The basic requirements for its construction in preschool practice are outlined, and they 
are substantiated from the position of age-related physiological peculiarities of the development of the child's 
organism. According to the life-processes of preschool children, the components of the day's regime are distin-
guished and their detailed description is made.

Key words: day mode, preschool educational establishment, formation of health, life processes, compo-
nents of the day regime, preschoolers.
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дотримання режиму дозволяє сформувати 
звичку до певної діяльності, що впливає на 
розвиток нервової системи організму ди-
тини та запобігає виникненню негативних 
емоційних станів та перевтоми. Також ре-
жим дня розробляють відповідно до біоло-
гічних ритмів та фізіологічних потреб дити-
ни з можливістю змінити його компоненти. 
Наприклад, за дощової або холодної погоди 
прогулянка дітей на свіжому повітрі скасо-
вується, натомість організовують самостій-
ну діяльність або проводять ігри в групово-
му осередку. Діти раннього віку (2-3 р.) ще 
недостатньою мірою оволодіють навичками 

самообслуговування, тому більше часу від-
водиться на підготовку до прогулянки, одя-
гання, прийому їжі. 

Ефективність режиму дня для розвит-
ку дитячого організму залежить від ураху-
вання низки вимог, а саме: відповідність 
природному ритму основних фізіологічних 
процесів дитячого організму, чергування 
активної діяльності з відпочинком; постій-
ність, стійкість і визначеність головних еле-
ментів (ретельне дотримання встановле-
ного режиму зменшує кількість порушень у 
поведінці дітей); гнучкість (режим має вра-
ховувати біоритми функціонування дитя-

Таблиця 1
Тривалість режимних моментів у дошкільному навчальному закладі  

(порівняльна таблиця)

№ 
з/п Назва режимного моменту в ДНЗ

Тривалість (хв.)
Група раннього 

розвитку  
(2-3 р.)

Група  
дошкільного віку 

(3-7 р.)
1 Прибуття дітей у ДНЗ, їх огляд 45 хв. 45 хв.
2 Ранкова гімнастика 10 хв. 20 хв.

3 Самостійно-пізнавальна та комунікативна діяль-
ність (ігри) 35 хв. 30 хв.

4 Приготування до сніданку, сніданок 45 хв. 25 хв.
5 Організована навчально-розвивальна діяльність 15 хв. 35 хв.
6 Прогулянка 35 хв. 75 хв.
7 Обід 40 хв. 30 хв.
8 Денний сон 135 хв. 120 хв.

9 Гімнастика пробудження (оздоровчо-профілактич-
ні заходи, загартувальні процедури) 25 хв. 30 хв.

10 Самостійна пізнавально-комунікативна діяльність 30 хв. 30 хв.
11 Полуденок 25 хв. 30 хв.
12 Прогулянка, ігрова діяльність 35 хв. 40 хв.
13 Ігрова діяльність 125 хв. 130 хв.
14 Вечеря 40 хв. 30 хв.
15 Нічний сон 600 хв. 480 хв.

 
Рис. 1. Тривалість режимних моментів у різних вікових групах  
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чого організму). Зокрема, А.С. Макаренко 
був переконаний, що ретельне дотримання 
встановленого режиму дня сприяє змен-
шенню кількості порушень у поведінці дітей 
і, відповідно, знижує або виключає необхід-
ність звертатися до покарань. 

Аналіз наукової літератури дозволив 
виокремити основні складові частини ре-
жиму дня, в основі яких лежать процеси 
життєдіяльності дитини [1, с. 33]:

– прогулянки (перебування на відкрито-
му повітрі): ранкові, денні, вечірні;

– гігієнічні процедури: миття рук, уми-
вання, загартування тощо;

– харчування: сніданок, обід, підвечірок;
– спілкування: з дорослими, дітьми;
– навчальна та ігрова діяльність – орга-

нізація форм діяльності (колективні, індиві-
дуальні, самостійні);

– відпочинок (вільний час) – релаксація, 
сон.

На основі окреслених вимог побудови 
режиму дня в дошкільній практиці виокрем-
люють низку процесів життєдіяльності, зо-
крема: прибуття в ДНЗ, ранкова гімнасти-
ка, самостійна діяльність, приготування до 
сніданку та сніданок, заняття, прогулянка, 
обід, сон, гімнастика пробудження, само-
стійна діяльність, полуденок, прогулянка 
та ігри, вечеря, сон. Тривалість кожного 
із зазначених процесів у групах різного 
віку дітей різна. Орієнтовний розподіл часу 
на процеси життєдіяльності дітей і їх три-
валість у групах раннього і дошкільного віку 
з 11-годинним перебуванням дітей у ДНЗ 
подано в табл. 1. та рис. 1.

Сон забезпечує повне функціональне 
відновлення всіх систем організму. Фізіо-
логічна потреба у сні дітей різного віку за-
лежить від особливості їх нервової системи 
та стану здоров’я. У дошкільному періоді 
обов’язків як нічний, так і денний сон, неза-
лежно від того, відвідує дитина дошкільний 
навчальний заклад, групу короткочасного 
перебування чи ні.

Дитині до 5 років належить спати на добу 
12-12,5 годин, у 5-6 років – 11,5-12 годин 
(з них приблизно 10-11 годин уночі і 1,5-
2,5 години вдень). Для нічного сну відво-
диться час із 21:00-21:30 год. вечора до 
7:00-7:30 години ранку. Діти-дошкільнята 
сплять у день один раз. Укладають їх так, 
щоб вони прокидалися о 15:00-15:30 го-
дині. Організовувати денний сон пізніше 
недоцільно – це неминуче викликає більш 
пізнє укладання на нічний сон. Шестиго-
динне неспання в другій половині дня – це 
як раз той проміжок часу, протягом якого 
дитині досить награтися, щоб відчути по-
требу у відпочинку. Організовуючи сон ді-
тей, доцільно перед сном дотримуватися 

низки вимог, а саме: не можна рясно го-
дувати дитину, поїти соком, чаєм, какао,  
не проводити рухливі ігри, заняття фізичної 
культури, використовувати аромотерапію 
з ефірними маслами, які збуджують нерво-
ву систему.

Важливою умовою розвитку дитячого 
організму є перебування на відкритому по-
вітрі (прогулянки). Найбільш ефективний 
вид відпочинку організму зумовлений під-
вищеною оксигенацією крові, заповненням 
ультрафіолетової недостатності, що дозво-
ляє забезпечити загартовування організму 
і збільшення рухової активності. Особливо 
важливі прогулянки для дітей дошкільного 
віку: взимку не менш 4-4,5 годин, а влітку – 
якщо можливо, весь день. Прогулянка не 
проводиться при температурі повітря ниж-
че – 15 ° С і швидкості вітру понад 15 м/с 
для дітей до 4 років, а для дітей 5-7 ро-
ків – при температурі повітря нижче – 20°С 
швидкості вітру більше 15 м/с (для серед-
ньої смуги) [3]. 

Важливо вносити сезонні зміни в режим 
дня. У програмі запропоновані режими як 
для холодного, так і для теплої пори року. 
У зимовий час у зв’язку з особливостями 
погоди і великою кількістю занять із дітьми 
дещо скорочується перебування дитини на 
вулиці протягом дня. Тому особливого зна-
чення набуває прогулянка, яку вкрай важ-
ливо проводити систематично не менше 
2 разів на день. Влітку і в інші теплі періоди 
року збільшується щоденна тривалість пе-
ребування дітей на свіжому повітрі, оскіль-
ки число занять скорочується до одного, і 
майже всі режимні процеси по можливо-
сті проводяться на груповому майданчику. 

Для того щоб прогулянка була не тіль-
ки корисною, але й цікавою, слід правиль-
но планувати її зміст: проводити рухливі 
ігри, спортивні розваги, знайомити дітей 
із природою, роботою дорослих на ділян-
ці, вулиці, залучати дітей до посильної для 
них роботи в саду, виходити за екскурсії 
за межі ділянки. Плануючи роботу, вихова-
тель передбачає, щоб заняття, на яких діти 
рухаються мало (з розвитку елементарних 
математичних уявлень, малювання та ін.), 
змінювалися фізкультурними і музичними 
заняттями. У випадку виникнення в дітей 
ознак втоми (неуважність, рухове занепоко-
єння) проводиться фізкультурна хвилинка. 

Під час побудови раціонального режиму 
освітньо-виховних занять слід враховувати 
біоритми функціонування організму дити-
ни. У більшості здорових дітей найбільша 
збудливість кори головного мозку і працез-
датність визначаються в ранковий період – 
з 8:00 до 12:00 години та ввечері – з 16:00 
до 18:00 години. 
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Ураховуючи зазначену особливість ор-
ганізму, виховну і навчальну діяльність 
дошкільників організовують у першій по-
ловині дня, з 9:00 до 12:00 год., з обов’яз-
ковим чергуванням форм роботи. Зокрема, 
в молодшій групі тривалість занять ста-
новить 10-15 хвилин (10 занять на тиж-
день), у середній групі (4-5 років) – по 20 
хвилин (10 занять на тиждень), у старшій 
групі (5-6 років) – два заняття в день по 
20-25 хвилин із перервою 10 хвилин. У під-
готовчій групі (6-7 років) – 3 заняття в день 
проводяться по 25-30 хвилин, набуваючи 
характеру навчання. Гігієнічними дослі-
дженнями доведено, що заняття з розвитку 
мовлення, навчання грамоти, математики, 
ознайомлення з оточуючим світом більш 
утомливі, ніж ліплення, малювання, кон-
струювання. Тому їх потрібно постійно чер-
гувати [1, с. 33].

Привчати дітей до нового режиму має 
вихователь у взаємодії з батьками, які по-
винні дотримуватися його рекомендацій 
щодо організації життєдіяльності дітей удо-
ма. При цьому батьки повинні усвідомлю-
вати, що режим дня є засобом не лише 
фізичного виховання, а й основою успіш-
ного всебічного розвитку. Легкість звикан-
ня до нового розпорядку дня багато в чому 
залежить від психологічного клімату вдома, 
м’якості і тактовності батьків, їхньої напо-
легливості та вміння заохотити дитину вий-
ти за межі звичного, виконувати щось нове 
[5, с. 44]. 

Щодо ефективності режиму дня в ДНЗ, 
то значною мірою він залежить від контр-
олю зі сторони працюючого персоналу, 
в першу чергу – від вихователя-методиста 
та медичного працівника. Зазначені особи 
сприяють створенню в дошкільному закла-
ді умов для дотримання розпорядку дня: 
поступовий перехід від одного процесу 
життєдіяльності до іншого; злагодженість 
роботи персоналу ДНЗ; чергування актив-
ності та відпочинку та ін.

Враховуючи той факт, що ключовою по-
статтю в організації і дотриманні режиму 
дня є вихователь, ми провели дослідження 
виявлення рівня знань майбутніх виховате-
лів ДНЗ щодо розуміння сутності окресле-
ного питання. Окрім того, шляхом опиту-
вання було з’ясовано особливості режиму 
дня студентів. 

Опитування було охоплено студентів 
Навчально-наукового інституту педагогіки 
Житомирського державного університе-
ту імені Івана Франка напряму підготовки 
«Дошкільна освіта». Більшість із опита-
них студентів (38,8%) переконані, що ре-
жим дня передбачає чергування проце-
сів життєдіяльності дитини протягом дня; 

21,3%  майбутніх вихователів зазначили, 
що це – чіткий розпорядок життя протягом 
доби з чергуванням неспання і сну. За пе-
реконанням 20,1% досліджуваних, режим 
дня – це форма роботи, що передбачає 
раціональну організацію різних видів діяль-
ності людини протягом доби. 

Результати опитування студентів за-
свідчили, що режиму дня мало хто з них 
дотримується. Коли в студентів немає 
запланованих занять на наступний день 
то, 70,3% прокидаються після 8:45 го-
дин ранку, 14,8% – між 6:30 і 8:40 год., та 
14,8% близько 11:00 години. Ранкову за-
рядку 48,1% студентів роблять 3 рази на 
тиждень, для 44,4% вона взагалі не має 
значення в їхньому житті, 7,4% студентів 
виконують її щоденно. На запитання «Місце 
спорту в житті студента» лише 18,5% з усіх 
опитуваних обмежуються роллю уболіваль-
ника, 25,9% – роблять зарядку на свіжому 
повітрі, та для 55,5% повсякденна робота 
є достатньою. Для того, щоб загартовува-
тись та оздоровлюватись, 11,1% опитаних 
приймають контрастний душ, 14,8% займа-
ються бігом зранку, 7,4% не загартовують-
ся, та 66,6% студентів інколи оздоровлю-
ються літом.

Отримані результати спонукали нас 
більш детально підійти до ознайомлення 
майбутніх вихователів із суттю, значен-
ням режиму дня для здоров’я та розвитку 
дітей дошкільного віку. Із цією метою до 
програми курсу «Вікова фізіологія і вале-
ологія» включено тему «Режим дня дітей 
дошкільного віку». Під час заняття студен-
ти аналізують основні компоненти режи-
му дня та роль вихователя в їх організації. 
Шляхом розв’язування ситуаційних задач 
майбутні вихователі вчаться розв’язувати 
ситуації, пов’язані з недотримання режи-
му дня та його наслідками на психічний 
і фізичний розвиток дитини. З метою ін-
формування батьків про важливість ре-
жиму дня в житті дитини студенти роз-
робляють презентації, буклети, листівки, 
санбюлетні для куточка здоров’я та ого-
лошення на батьківських зборах. На наше 
переконання, зазначена тема значною мі-
рою готує майбутніх вихователів до робо-
ти з дітьми в дошкільному закладі і спри-
яє більш ретельному дотриманню режиму 
дня дошкільників.

Висновки і перспективи подальших 
розвідок. Отже, роль організації режиму 
дня в дошкільному навчальному закладі є 
неоціненною. Режим дня має будуватись 
свідомо, з урахуванням вікових особли-
востей, фізіологічних функцій дитини. Осо-
бливим є те, що режим дня дитини в дитя-
чому садочку та вдома повинен збігатися, 
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У статті порушено проблему формування моральної відповідальності учнівської молоді. Здійснено 
спробу довести, що позашкільні навчальні заклади можуть надавати не лише освітні послуги, а й віді-
грають важливу роль у формуванні моральної відповідальності молодого покоління. Розкрито поняття 
таких моральних категорій, як мораль та моральна відповідальність. Надано психолого-педагогічну 
характеристику учнівської молоді. Розглянуто основні шляхи формування моральної відповідальності 
в закладах позашкільної освіти з урахуванням вікових особливостей дітей.

Ключові слова: мораль, відповідальність, моральна відповідальність, учнівська молодь, позашкіль-
на освіта, позашкільні навчальні заклади.

В статье затронута проблема формирования нравственной ответственности учащейся молодежи. 
Предпринята попытка доказать, что внешкольные учебные заведения могут оказывать не только образо-
вательные услуги, но и играют важную роль в формировании нравственной ответственности молодого 
поколения. Раскрыто понятие таких нравственных категорій, как мораль и моральная ответственность. 
Представлена психолого-педагогическая характеристика учащейся молодежи. Рассмотрены основные 
пути формирования нравственной ответственности в учреждениях внешкольного образования с учетом 
возрастных особенностей детей.

Ключевые слова: мораль, ответственность, моральная ответственность, учащаяся молодежь, 
внешкольное образование, внешкольные учебные заведения.

Volkova V.A., Khudiakova A.A. THE ROLE OF OUT-OF-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
IN THE FORMATION OF MORAL RESPONSIBILITY OF PUPILS` YOUTH

The article is devoted the problem of formation of moral responsibility pupils` youth. An attempt has been 
made to prove that out-of-school educational institutions can provide not only educational services but also 
play an important role in the formation of moral responsibility. Categories of morality and moral responsibil-
ity are considered. Provided psychological and pedagogical characteristics of pupils' youth. Was consider the 

інакше дитина буде відчувати дискомфорт  
та втому.

Перспективним напрямом подальшої 
наукової розробки проблеми є формування 
готовності майбутніх вихователів до органі-
зації режиму дня для дітей дошкільного віку 
з особливими потребами.
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main ways of formation morally responsibility in institutions of extracurricular education taking into account 
age characteristics of children.
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Постановка проблеми. Велика кіль-
кість позашкільних навчальних закладів 
виконують функцію всебічного розвитку 
дітей, надаючи можливість їм самостійно 
та добровільно вибирати сферу діяльно-
сті. Життя перед сучасною учнівською мо-
лоддю ставить низку завдань, пов’язаних 
із постійним інтелектуальним, фізичним, 
творчим розвитком особистості. Ринковий 
стиль життя вимагає бути завжди у вирії 
останніх змін та завжди мобільно реагу-
вати на них. Тому, як результат, основну 
увагу в освітньому процесі учнівської мо-
лоді надають розумовому розвитку як ос-
новному фундаменту щасливого життя мо-
лодої особи, її професійного становлення 
та розбудови держави в цілому. Але, як 
доводить світова історія, жодна держава, 
країна не може розвиватись гармонійно, 
якщо всі сили спрямовані лише на інтелек-
туальну сферу життя. Саме тому людство 
завжди звертається до питань морального 
виховання як одного із чинників розбудо-
ви цивілізованого суспільства. Учнівська 
молодь – це те покоління людей, що має 
вже в молодому віці засвоїти такі моральні 
категорії як: добро, відповідальність, цінно-
сті і т. ін., адже саме вони розбудовувати-
муть далі нашу Батьківщину. Визначну роль 
у формуванні моральної відповідальності 
учнівської молоді відіграють навчальні за-
клади: школи, гімназії, ліцеї та позашкільні 
навчальні заклади.

Аналіз актуальних досліджень. Роз-
глядали та давали характеристику віко-
вим особливостям учнівської молоді вчені: 
І. Бех, Л. Виговський, Д. Ельконін, А. Реан 
та інші. Так, В. Аверін, Л. Долинська, 
П. Кондзьор у своїх дослідженнях приділя-
ють значну увагу проблемам підліткового 
віку, а саме особливостям самосвідомо-
сті підлітків у кризових умовах суспіль-
ства. Особливості соціалізації сучасної 
учнівської молоді досліджували Н. Абдю-
кова, Ф. Райс, В. Романова. Виховну роль 
позашкільних навчальних закладів роз-
кривають у своїх доробках Г. Ващенко, 
Г. Пустовіт, О. Сухомлинський, О. Конон-
ко. Питанням виховання моральної від-
повідальності учнів у своїх дослідженнях 
займались Р. Лазарус, А. Петровський, 
М. Савчина, М. Ярошевський. Е. Помиткін, 
В. Рибалка низку своїх публікацій присвя-
тили питанням психологічного супроводу 
морального розвитку молоді, виховання 
творчої особистості.

Постановка завдання. Мета статті – 
обґрунтувати роль позашкільних навчаль-
них закладів у формуванні моральної від-
повідальності учнівської молоді, розкриття 
потенційних можливостей у контексті реалі-
зації виховної функції позашкільної освіти.

Методи дослідження: аналіз філософ-
ської, психолого-педагогічної, соціально-пе-
дагогічної вітчизняної та зарубіжної літера-
тури з проблеми дослідження, теоретичний 
аналіз і синтез наявного педагогічного дос-
віду позашкільних навчальних закладів щодо 
вирішення проблем виховання особистості.

Виклад основного матеріалу. Перш 
ніж розглянути питання виховного потенці-
алу позашкільних навчальних закладів, не-
обхідно дати чітке визначення моральному 
вихованню та моральній відповідальності 
зокрема.

Сам термін «мораль» було введено ще 
Цицероном, у перекладі з латинського він 
означає «загальноприйняті традиції», або 
«неоголошені правила». 

М. Фіцула розглядає мораль як систему 
ідей, принципів норм, законів, правил по-
ведінки і діяльності, які визначають та кори-
гують гуманні стосунки людей у будь-якій 
ситуації на засадах демократії [13, с. 250].

Мораль у визначенні Т. Дякова, І. Тетарчу-
ка – це форма суспільної свідомості, сукуп-
ність усвідомлюваних людьми принципів, 
приписів, норм, правил поведінки [4, с. 6].

Отже, можна резюмувати, що мораль – 
це система формальних правил, норм 
та оцінок, що склались у тому чи іншому 
суспільстві та регулюють поведінку людей у 
соціумі, основним інструментом практичної 
реалізації положень якої виступає громад-
ський осуд та іманентний імператив соціа-
лізованого індивіда. 

Моральне виховання – це один із най-
важливіших напрямів виховання в цілому, 
кінцевим результатом якого мають бути 
сформовані стійкі моральні якості та на-
вички поведінки, що відповідають ідеалам, 
нормам та принципам моралі.

У свою чергу, деякі автори (О. Брежнєва, 
О. Марусенко, Н. Письменна, Т. Шклярова) 
розглядають моральне виховання як про-
цес прищеплення та розвиток моральних 
почуттів, переконань і потреб поводити 
себе згідно з моральними нормами, що ді-
ють у суспільстві [3, с. 6]. 

Структурними компонентами моралі ви-
ступають моральна свідомість та мораль-
ність.
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Моральна відповідальність за своєю при-
родою поєднує в собі ці два важливі компо-
ненти. Моральна свідомість проявляється 
в розумінні законів моралі, відповідального 
відношення до себе та інших; моральність роз-
кривається у відповідальній поведінці, у вико-
нанні своїх громадських, сімейних обов’язків.

Термін «моральна відповідальність» до-
сить недавно введено в науковий обіг. 
До цього розглядали окремо два поняття: 
мораль і відповідальність.

Поняття «відповідальність» почали виді-
ляти ще зі стародавніх часів, розглядаючи 
її як складову частину моральної зрілості.

Так, Демокрит визначав, що відпові-
дальність виступає продуктом культури і 
є результатом виховання та соціалізації. 
Сократ же, аналізуючи відповідальність як 
характеристику індивіда, зазначав, що це 
невід’ємна характеристика моральної лю-
дини, як справедливість, доброчесність [2]. 

У своїй педагогічній системі В. Су-
хомлинський розглядав відповідаль-

ність як здатність особистості самостійно 
формулювати обов’язки, виконувати їх і 
здійснювати самооцінку та самоконтроль  
[11, с. 545].

Існують різні види відповідальності: юри-
дична, соціальна, професійна та моральна і 
т.д. (див. рис. 1).

Питання моральної відповідальності до-
сліджували: Л. Арсанусова, М. Жарова, 
Н. Романів, Є. Суханов.

Так, Н. Романів визначає, що мораль-
на відповідальність – це самостійно при-
йнята особистістю відповідальність перед 
суспільством, що реалізується у виконанні 
норм та правил поведінки [8].

Є. Суханов вважає, що моральна відпо-
відальність – це відповідальність не лише 
перед кимось, а перш за все, це відпові-
дальність перед самим собою [10].

Моральна відповідальність – це свідо-
ме та добровільне прийняття і виконан-
ня особистістю норм та правил поведінки 
в суспільстві. Одне із золотих правил: не 

Рис. 1. Види відповідальності
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санкцією правової 
норми

Моральна

самостійно 
прийнята 

особистістю 
відповідальність, 
яка постає у ролі 
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виконання норм 

поведінки

дотримання субєктами 
суспільних відносин , 

вимог соціальних норм
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нашкодити тому, що розумію, та відповіда-
ти за себе та інших.

Розглядаючи процес формування мо-
ральної відповідальності учнівської молоді, 
необхідно визначити вікові границі та пси-
хологічні особливості даної категорії дітей.

За визначенням В. Лисковського, мо-
лодь – це покоління людей, яке проходить 
стадію соціалізації, засвоює загальноосвіт-
ні, професійні й культурні функції та готу-
ється суспільством до засвоєння й вико-
нання соціальних ролей [9, с. 32]. 

У своїх дослідженнях Д. Ельконін визна-
чав, що до категорії «учнівська молодь» на-
лежать діти старшого шкільного віку або 
ранньої юності (15–17 років).

Отже, учнівська молодь – це специфіч-
на соціальна група молодих людей, віком 
від 15 до 18 років. У цю вікову категорію 
входять старшокласники загальноосвітніх 
шкіл, гімназій, ліцеїв та студенти училищ, 
коледжів, і обов’язковою ознакою якої є 
набуття в даний період формальної освіти 
за різними напрямками.

П. Кензьор у своїй дисертаційній роботі, 
досліджуючи виховання учнів, виокремлює 
такі вікові особливості учнівської молоді 
(старшокласників):

1) раціональне сприйняття дійсності;
2) здійснення порівняльного аналізу 

норм і цінностей людського буття;
3) здатність проектувати своє майбутнє, 

ставити конкретні цілі;
4) формування самототожності – як ре-

зультат головне новоутворення – сформо-
ваний світогляд [5, с. 220].

Г. Тарасюк, у свою чергу, визначає, що 
однією з найважливіших психологічних осо-
бливостей учнівської молоді є зменшення 
для них авторитету дорослих. Саме в цей 
період формується своє «Я». Діти праг-
нуть самовдосконалення, порівнюють себе 
з іншими, тому на зміну авторитету «до-
рослого» приходить авторитет «однолітка»  
[12, с. 222].

У зв’язку з тим, що саме старший шкіль-
ний вік є сенситивним у формуванні само-
свідомості, професійній самовизначеності, 
а дорослий у цей час втрачає авторитет, 
виникає необхідність пошуку нових методів 
взаємодії в процесі морального виховання 
та в процесі безпосереднього формування 
моральної відповідальності як головного 
орієнтиру морального розвитку особистості.

Заклади позашкільної освіти в цих про-
цесах займають не останнє місце. Це пов’я-
зано, передусім, із вільним та добровіль-
ним відвідуванням позашкільних закладів 
освіти. Також визначним є той факт, що за-
клади позашкільної освіти мають величез-
ний вибір профілів гуртків.

Г. Пустовіт стверджує, що основою  
навчально-виховної діяльності сучасних по-
зашкільних навчальних закладів виступає 
ідея створення освітньо-виховного просто-
ру, відкритого для будь-якої дитини, систе-
ми соціалізації як найбільш демократичної 
та гнучкої системи співпраці навчального 
закладу, сім’ї та громадськості у вихованні 
та розвитку молоді [7, с. 14].

У своїй монографії колектив співавторів 
(В. Вербицький, О. Литовченко, Л. Ковба-
сенко та ін.) доводять, що позашкільний 
навчальний заклад забезпечує для підро-
стаючого покоління можливість освоєння 
нових соціальних ролей, прискорення про-
цесів соціальної ідентифікації та відповідає 
за отримання необхідної інформації. Діти 
набувають у процесі міжособистісних від-
носин і спільної діяльності досвіду соціаль-
ної взаємодії, вчаться узгоджувати особи-
стісні інтереси з інтересами групи. Заклади 
позашкільної освіти стимулюють молодь 
до соціальних ініціатив, доброчинної та 
суспільно корисної діяльності в інтересах 
суспільства [6, с. 136]. 

О. Биковська визначає напрями позаш-
кільної освіти, які систематизовані за спе-
ціалізованими профілями навчання, – це 
художньо-естетичний, науково-технічний, 
еколого-натуралістичний, туристсько-кра-
єзнавчий, гуманітарний [1, с. 38].

Процес формування моральної відпові-
дальності в художньо-естетичному напря-
мі можливо реалізувати через театральну 
постановку, яку учнівська молодь може го-
тувати для рідних, молодших друзів. Вини-
кає відповідальність перед близькими, ба-
жання принести радість від переглянутого, 
замислитись над моральними питаннями. 
Підготовка театральних декорацій, костю-
мів – відповідальність за те, щоб не нашко-
дити своїй творчій групі. 

Якщо намалювати картину на тему 
«За що я вдячний рідним», тим самим мож-
ливо мотивувати учнівську молодь замис-
литись про те, яку відповідальність кожен 
несе перед рідними, через призму відпові-
дальних дій їх рідних до них самих.

У науково-технічному напрямі форму-
вання моральної відповідальності відбува-
ється через розвиток причинно-наслідко-
вих зв’язків. Вміючи аналізувати та робити 
логічні висновки, молодь легше зрозуміє 
залежність від власних вчинків і добробуту 
оточуючих.

Еколого-натуралістичний напрям завжди 
має на меті і моральне виховання : збере-
ження навколишнього середовища, розу-
міння процесів взаємозалежності людини 
та природи. Виходячи із цього, в старшо-
класника виникає моральна відповідаль-
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ність: «Я – охоронець природи, а не байду-
жий споживач».

У туристсько-краєзнавчому напрямі фор-
мується моральна відповідальність за своє 
здоров’я як важливий фактор самороз-
витку, а в результаті – розвитку і власної 
країни. Тому що здоровій людині легше то-
рувати дорогу до щасливого майбутнього. 

Гуманітарний напрям позашкільної осві-
ти вчить учнівську молодь взаємодіяти 
із соціумом, ставить завдання, виконання 
яких без відповідальності неможливе. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. З наведеного вище можна зробити такі 
висновки:

Питання морально виховання ніколи не 
втрачають актуальності. Мораль – це не 
тільки правила для комфортного співісну-
вання людей одне з одним – це, перш за 
все, питання виживання разом. Мораль 
вчить нас жити в злагоді один з одним. 

Одним із важливих структурних компо-
нентів моралі виступає моральна відпові-
дальність – як мистецтво розуміти іншого 
та себе і вміти брати на себе відповідаль-
ність за свої вчинки перед соціумом не че-
рез страх бути наказаним, а, перш за все, 
через розуміння, що це неправильно.

Учнівська молодь – це майбутнє будь-
якої країни. Саме вона розбудовуватиме 
та розвиватиме її. Тому варто встигнути 
вчасно навчати бути не лише добрими,  
а й навчити бути не інфантильними, а на-
впаки – відповідальними. Відповідальними 
не лише з професійної чи юридичної точки 
зору, а і з моральної. Страх перед покаран-
нями може зникнути, а сформована пози-
ція тільки міцнішає та приведе до розвитку 
особистості.

Учнівська молодь характеризується як 
нестійка ланка суспільства, що все мен-
ше звертається до авторитету доросло-
го та бажає бути вільною і самостійною. 
Саме тому заклади позашкільної освіти за-
ймають визначне місце у формуванні мо-
ральної відповідальності учнівської молоді. 
Це пов’язано і з тим, що саме позашкільні 
навчальні заклади надають можливість до-
бровільного вибору напрямку занять.

Отже, на підставі зазначеного можна 
стверджувати, що позашкільні навчальні 
заклади виконують одну з найважливіших 

ролей у формуванні моральної відповідаль-
ності учнівської молоді. Матеріали статті 
не вичерпують проблеми повною мірою,  
узагальнено представляють лише деякі її 
аспекти.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Биковська О.В. Теоретико-методичні основи 

позашкільної освіти в Україні: монографія. К.: ІВЦ  
АЛКОН, 2006. 356 с.

2. Васянович Г.П. Педагогічна етика: навчальний 
посібник. К.: «Академ видав», 2011. 256 с.

3. Виявлення духовно-моральних орієнтирів та цін-
нісних пріоритетів сучасного студентства. Вісник 
Львів. ун-ту. 2006. Вип. 21. Ч. 1. С. 250–258.

4. Етика та естетика: Навчальний посібник для під-
готовки до іспитів / упоряд. І.В. Тетарчук, Т.Є. Дяків. 
К.: «Центр учбової літератури», 2014. 316 с.

5. Кендзьор П.І. Полікультурне виховання учнів 
у системі діяльності загальноосвітнього навчального 
закладу: дис... доктора педагогічних наук: 13.00.07. 
Київ, 2017. 402 с.

6. Оптимізація виховного потенціалу позашкіль-
ного навчального закладу: колективна монографія /  
Вербицький В.В., Литовченко О.В., Ковбасенко Л.І. 
та ін.; за ред. О.В. Литовченко. К.: Педагогічна думка, 
2012. 191 с.

7. Пустовіт Г.П. Позашкільна освіта і виховання: де-
які нотатки про сьогодення // Формування та розвиток 
творчих здібностей дітей та учнівської молоді у креа-
тивному освітньому соціумі: матеріали наук.-практ. 
конф. Суми, 2008. С. 6–21.

8. Романів Н.П. Стан сформованості відповідаль-
ного ставлення старших підлітків шкіл-інтернатів до 
своїх прав та обов’язків // Теоретико-методичні про-
блеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. 
пр. Кам’янець-Подільський , 2012. Вип. 16, кн. 3.  
С. 137–145.

9. Социология молодежи / под ред. В.Г. Лисовсько-
го. Изд-во СПбГУ, 1996. 361 c.

10. Суханов Е.А. Гражданское право: в 4 т. М.:  
Волтерс Клувер, 2008. 585 с. 

11. Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т.  
К.: Рад. школа. Т. 4, 1977. 640 с.

12. Тарасюк Г.П. Застосування технології «Рі-
ний-рівному» в екологічному вихованні підлітків // Те-
оретико-методичні проблеми виховання дітей та учнів-
ської молоді: Збірник наукових праць. Вип. 16, книга 3. 
Кам’янець- Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 
2012. 384 с.

13. Фіцула М. Педагогіка: Навч. посібник для сту-
дентів вищих педагогічних закладів освіти. К.: Академ-
видав, 2003. 528 с.



Збірник наукових праць 91

СЕКЦІЯ 4 
ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

УДК 796.011.3:797.2

ПЛАВАННЯ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ

Бабаліч В.А., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту

Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка

Голуб О.В., викладач
кафедри теорії та методики олімпійського і професійного спорту

Центральноукраїнський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка

У статті виділено актуальність занять плаванням для студентів; виявлено сучасні тенденції впро-
вадження засобів плавання для оздоровлення студентів; проведено аналіз дисципліни плавання як 
складової фізичної підготовки студентів на заняттях із фізичного виховання в закладах вищої освіти; 
визначено необхідність підготовки кваліфікованих кадрів у галузі фізичного виховання та спорту для 
проведення занять на воді.

Ключові слова: студенти, заклади вищої освіти, фізичне виховання, плавання.

В статье проведен анализ дисциплины плавания как составной части физической подготовки сту-
дентов на занятиях физического воспитания в учреждениях высшего образования; выявлены совре-
менные тенденции введения средств плавания для оздоровления студентов; определена необходимость 
подготовки квалифицированных кадров в сфере физического воспитания и спорта для проведения за-
нятий на воде.

Ключевые слова: студенты, учреждения высшего образования, физическое воспитание, плавание.

Babalich V.A., Golub O.V. SWIMMING IN THE PHYSICAL EDUCATION OF STUDENTS
The analysis of the subject of swimming as a part of the physical training of students at the Physical Ed-

ucation classes at institutions of higher education is conducted in the article. The actuality of the swimming 
classes for students is stated, the modern tendencies of introduction of the means of swimming for improving 
the health of students are shown, and the necessity of preparing the qualified personnel in the field of the phys-
ical training and sport for conducting classes on water is noted.

Key words: students, institutions higher educational, physical education, swimming.

Постановка проблеми. З метою ви-
явлення актуальних напрямів організації 
фізичного виховання студентів засобами 
плавання в умовах закладів вищої освіти 
(далі – ЗВО) здійснимо аналіз теоретич-
них, методичних і практичних тенденцій, які 
пропонують, доводять і впроваджують на 
практиці сучасні фахівці й науковці галузі. 
Наші пошуки зумовлені інноваційними змі-
нами – підготовкою Міністерством освіти і 
науки України нормативно-правового акта 
щодо безпечної організації різних моделей 
і форм фізичного виховання у ЗВО, а також 
безпосередньо Закону України «Про вищу 
освіту».

З урахуванням зазначених нововведень 
Міністерство освіти і науки України [14] ре-
комендує такі форми організації фізичного 
виховання: секційна, професійно-орієнто-

вана, традиційна, індивідуальна. Також у 
документі представлено різного роду сти-
мулюючі чинники – рейтинг, змагання, сти-
мул, отримання сертифікатів і кваліфікації, 
медійна підтримка.

Саме в таких умовах сьогодні працює 
викладач фізичного виховання ЗВО, який 
відповідальний, з одного боку, виконува-
ти завдання (оздоровчі, виховні та освітні), 
покладенні на дисципліну «Фізичне вихо-
вання», а з іншого – шукати ті форми занять 
і види спорту, які приваблять студента на 
заняття.

З огляду на те, що фізичне виховання 
та спорт мають гігієнічне, оздоровчо-ре-
креаційне, загальнопідготовче, спортивне, 
професійно-прикладне й лікувальне спря-
мування, а саме ці компоненти притаман-
ні плаванню, ми вважаємо, що заняття 
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студентів зазначеним видом спорту змо-
жуть вирішити низку завдань, спрямованих 
на оздоровлення, загартовування, залу-
чення до здорового способу життя, і, що 
не менш важливо, вирішать питання при-
кладного характеру, адже кожна людина 
повинна вміти плавати.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій підтверджує популярність занять пла-
ванням у світі. Ще з давніх-давен ведеть-
ся спостереження й набуто безліч доказів 
позитивного комплексного впливу занять 
плаванням на людину. Сучасні науковці 
систематизують і додають інноваційні про-
грами для широкого застосування, пропо-
нують новітні розробки для різних вікових 
категорій і різних професійних завдань.

З метою усунення недоліків сучасних 
форм організації фізичного виховання 
у ЗВО та існуючих наявних проблем мето-
дологічного й практичного характеру, що 
не вирішують у повному обсязі пробле-
му фізичного вдосконалення студентської 
молоді, Н.М. Зінченко пропонує вирішити 
ситуацію, беручи до уваги ставлення сту-
дентів до цієї дисципліни у ЗВО, окресли-
ти цільову спрямованість і форми їхнього 
проведення. За результатами дослідження 
встановлено, що студентам подобається 
секційна форма занять, а найбільш попу-
лярними видами спорту виявились аеробі-
ка, волейбол і плавання [8, с. 213–217].  
У дослідженнях Н.А. Кулик та С.М. Клімако-
вої ми знаходимо підтвердження того, що, 
незалежно в якому вищому навчальному 
закладі навчаються студенти, існує загаль-
на позитивна тенденція до занять плаван-
ням [10; 13]. Тому ми розпочали пошуки 
методичного забезпечення для проведен-
ня таких секційних занять і зацікавились 
рівнем підготовленості викладачів до такої 
спеціалізованої роботи.

Постановка завдання. Мета статті – 
дослідити умови організації та проведення 
секційних занять із плавання в закладах ви-
щої освіти України для подальшого вдоско-
налення програми навчання з дисципліни 
«Теорія і методика викладання плавання» 
для майбутніх фахівців галузі фізичного ви-
ховання та спорту.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження побудовано на сучасних дослі-
дженнях і практичних напрацюваннях на-
уковців. Досить перспективними в цьому 
аспекті є дослідження, які представляють 
результати впровадження плавання на за-
няттях фізичного виховання у ЗВО. Нау-
ковці О.З. Блавт і Л.П. Цьовх [2, с. 10–15] 
розробили методичний проект введення 
плавання до курсу фізичного виховання 
студентів із порушенням опорно-рухово-

го апарату, які займаються в спеціальних 
медичних групах. Н.В. Глущенко в практич-
ній діяльності запровадив авторську трену-
вальну програму з кондиційного плавання 
для студентів вищих навчальних закладів 
[5]. Зміст та етапи послідовного включення 
елементів аквааеробіки в структурні части-
ни навчальних занять із плавання розроби-
ла О.М. Болтєнкова, а також конкретизу-
вала шляхи формування основних рухових 
здібностей для студентів нефізкультурних 
ЗВО [3, с. 31–32].

Існує низка досліджень, які доводять 
ефективність і результативність оздоровчо-
го ефекту від занять фізичним вихованням 
у ЗВО з використанням засобів плавання. 
У дисертаційній роботі О.Ю. Фанигіної «Ко-
рекція фізичної підготовленості студенток 
вузу в процесі занять оздоровчими видами 
плавання» розкрито питання організації фі-
зичного виховання у ВНЗ з використанням 
фізкультурно-оздоровчих занять акваае-
робікою для корекції фізичної підготовле-
ності, підвищення рівня здоров’я, зниження 
захворюваності студенток [25]. Наприклад, 
Є.А. Захаріна та Н.В. Глущенко [7, с. 37–41]  
встановили позитивну кореляцію між засо-
бами кондиційного плавання (які поєдну-
ють елементи оздоровчого та спортивно-
го тренування) та показником зовнішнього 
дихання студентів. Позитивний вплив за-
нять плаванням в умовах вищих навчаль-
них закладів на фізичний і функціональ-
ний стан студентів доводить О.В. Петрова  
[19, с. 150–152]. Т.С. Морозова представ-
ляє результати впровадження лікуваль-
но-оздоровчого плавання на заняттях зі 
студентами, що відвідують спеціальну ме-
дичну групу [16, с. 143–146]. Зняти соці-
ально-психологічне напруження, втому за-
собами оздоровчого плавання пропонує 
А.А. Третьяков [24, с. 71–73]. К.Р. Плотніко-
ва розглядає проблему формування рухової 
активності студентів засобами оздоровчого 
плавання в контексті психолого-педагогіч-
них проблем у ЗВО [20, с. 167–174].

Існують розробки, у яких плавання 
має прикладну спрямованість. На думку 
А.І. Давиденко, В.С. Єжкова, С.А. Король, 
В.М. Сергієнка, В.І. Філінкова, С.В. Ха-
лайджі, плавання є одним з ефективних 
засобів у системі професійно-прикладної 
фізичної підготовки студентів технічних ви-
шів [11, с. 235]. У зв’язку з цим І.О. Хіміч 
пропонує на заняттях фізичного виховання 
в технічних вишах задля покращення фізич-
ного розвитку та фізичної підготовленості 
студентів активно використовувати засоби 
оздоровчого плавання. У своїй роботі ав-
тор [26, с. 130–136] доводить можливість 
використання плавання на рівні порогу ана-
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еробного обміну для корекції функціональ-
ного стану, аеробних можливостей і витри-
валості студентів.

А також є наукові доробки, що мають про-
фесійне спрямування. Зокрема, прикладне 
плавання як необхідну навичку в системі 
навчання курсантів, яка забезпечує дієве 
покращення фізичної та розумової працез-
датності, є критерієм дотримання здорово-
го способу життя та сприяє максимальному 
розкриттю духовних і фізичних здібностей 
особистості для її підготовки до ефектив-
ної творчої праці в майбутньому, розуміють 
А. Мельніков, В. Шинкарук, В. Волошин 
[15, с. 130–138]. Автори пропонують ор-
ганізувати процес навчання в літній період 
(упродовж трьох місяців). З цих міркувань 
розробили рекомендації, що забезпечать 
швидке оволодіння технікою прикладного 
плавання. Базисною ідеєю стало запро-
вадження індивідуального підходу, де ос-
новними критеріями, за якими визначаєть-
ся подальше навчання способу плавання, 
є вихідний рівень технічних можливостей 
і розподіл на групи. З власного досвіду  
автори рекомендують здійснювати пере-
вірку навичок роботи ногами та дихання і 
після того визначати, якому прикладному 
способу плавання навчати («брас» або «на 
боці»). Отож розробники хочуть досягну-
ти ефективного педагогічного впливу, що 
сприятиме оздоровленню й довгостроко-
вому тренувальному ефекту з урахуванням 
вікових, статевих і професійних особливос-
тей курсантів.

Зважаючи на вищесказане, можна гово-
рити про високі вимоги, що висуває сус-
пільство, та нові умови праці для фахівців 
галузі фізичного виховання та спорту, які 
після завершення навчання повинні вирі-
шувати завдання, спрямовані на педагогіч-
ну, оздоровчу, рекреаційну, культурно-про-
світницьку діяльність. У зв’язку з цим 
актуалізується питання багатогранності 
професійної діяльності вчителя фізичної 
культури, який у сучасних умовах повинен 
бути футболістом, легкоатлетом, волейбо-
лістом, гімнастом і, звісно, плавцем.

У різні часи науковці прагнули вдоскона-
лити професійну підготовку майбутніх фа-
хівців галузі фізичного виховання та спорту, 
тому існує багато різних думок у контексті 
піднятої теми. Наприклад, у межах дисер-
тації Л.І. Іванова розробила комплект на-
вчально-методичних матеріалів, до якого 
увійшли навчальні програми з дисциплін 
«Теорія та методика оздоровчої фізичної 
культури», «Методика викладання предме-
та «Основи здоров’я», «Оздоровчі заняття 
у воді», «Теорія та методика плавання» [9]. 
І.Л. Гончар [4] запровадив технологію по-

слідовного вивчення плавання як навчаль-
ної, спортивної, так і педагогічної дисци-
пліни. І.Ю. Сазонов [21] створив методичне 
забезпечення, до якого увійшли навчаль-
ний план, експериментальні навчальні про-
грами та дидактичні матеріали, розроблені 
на основі принципів цілісності, безперерв-
ності, інваріантності, варіативності, віднос-
ної повноти (на прикладі дисципліни «Пла-
вання»).

Оволодіння навичками плавання у сту-
дентів факультету фізичного виховання за-
безпечується дисципліною «Теорія і мето-
дика фізичного виховання». Відповідно до 
сучасних вимог навчання в межах зазначе-
ної дисципліни дослідниками постійно ве-
дуться пошуки ефективного вирішення пи-
тання щодо проблем організації контролю 
якості теоретичної та практичної підготовки 
студентів (Е.М. Сивохоп [23]); створення 
системи комплексної теоретико-практич-
ної підготовки студентів до здійснення фіз-
культурно-оздоровчої роботи (Я.М. Ніфака 
[17]); організації самостійної роботи сту-
дентів (В.А. Бабаліч [1], П.Б. Джуринський 
[6]); використання ситуаційних завдань 
в умовах кредитно-модульної системи 
організації навчання (В.В. Яцко, С.Р. Би-
канов); готовності до навчання плаванню 
(П.В. Саламатов [22]).

Загалом викладачі ЗВО до підготовки 
фахівців фізичного виховання та спорту за-
собами плавання ставляться досить тради-
ційно. Така ситуація спостерігається в біль-
шості ЗВО України, тенденція зрозуміла, 
адже в умовах скорочення годин, виділе-
них на практичні та консультативні занят-
тя, кожен намагається створити умови для 
базового вивчення навчального матеріалу 
з дисципліни «Теорія і методика викладання 
плавання». Підтверджується це численни-
ми робочими програмами, які останнім ча-
сом з’явилися в мережі Інтернет. Більшість 
програм має типове змістове наповнення: 
введення в предмет; історія розвитку пла-
вання; техніка спортивних способів плаван-
ня, виконання стартів і поворотів; приклад-
не плавання; методика навчання плаванню; 
ігри та розваги на воді; загальні поняття 
про фізичну підготовку плавців; організація 
та проведення змагань із плавання.

Однак провідні фахівці Н.Ж. Булгакова, 
С.М. Морозов, В.М. Платонов, О.І. Попов, 
Л.М. Шульга та інші наголошують на потре-
бі перегляду традиційних підходів до ви-
кладання означеної дисципліни, що відпо-
відатимуть сучасним вимогам і суспільними 
потребам. Зазначені фахівці у своїх науко-
вих роботах подають матеріал, який роз-
криває особливості проведення занять 
за допомогою оздоровчого, лікувального 
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та адаптивного плавання, а також основні 
принципи кондиційного й оздоровчого тре-
нування.

Широко представили матеріал щодо 
водних тренажерів і рекомендації з прове-
дення занять аквааеробікою І.В. Перевер-
зева, О.В. Арбузова [18]. Автори М.З. Крук, 
С.Р. Биканов, А.З. Крук [12] в навчаль-
но-методичних матеріалах репрезентува-
ли комплекси вправ для гімнастики у воді  
(аквафітнес).

Ми зі свого боку пропонуємо до програ-
ми дисципліни «Теорія і методика викла-
дання плавання» ввести розділ «Оздоро-
вче, лікувальне та адаптоване плавання», 
де будуть висвітлюватись питання теоре-
тико-методичних основ оздоровчого, ліку-
вального та адаптованого плавання, нада-
ватимуться рекомендації щодо проведення 
практичних занять за новими технологіями.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, встановлено, що плавання є 
універсальним засобом оздоровлення, 
загартовування організму, а також роз-
глядається як життєво необхідна навичка. 
Форми занять і різновиди плавання можуть 
бути варіативними та представлені у вигля-
ді спортивного, прикладного, оздоровчого, 
лікувального та адаптивного. Визначено 
необхідність перегляду традиційних про-
грам дисципліни «Теорія і методика викла-
дання плавання» для підготовки майбутніх 
викладачів галузі фізичного виховання та 
спорту, які знаються кваліфіковано на за-
собах плавання, здатні вести заняття з пла-
вання, зважаючи на потреби населення.

Перспектива подальших досліджень 
полягає в оновлені програми підготовки 
з дисципліни «Теорія і методика викладан-
ня плавання» з урахуванням сучасних ви-
мог до професійної діяльності майбутнього 
вчителя фізичної культури та спортивного 
тренера.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ  
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ІЗ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ  

У ФАХІВЦІВ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Бордюг Н.С., к. с.-г. н., доцент,
доцент кафедри екологічної безпеки
та економіки природокористування

Житомирський національний агроекологічний університет

У статті висвітлено особливості методики підготовки фахівців екологічного спрямування з моніто-
рингу довкілля. Розроблено структурно-функціональну модель формування професійних компетентно-
стей і визначено її основні компоненти. Встановлено, що ця модель структурує та вдосконалює етапи 
формування професійних компетентностей у фахівців з екології, визначає організаційно-педагогічні 
умови цього процесу.

Ключові слова: моніторинг довкілля, післядипломна освіта, модель, професійні компетентності, 
фахівці з екології, принципи навчання.

В статье освещены особенности методики подготовки специалистов экологического направления 
по мониторингу окружающей среды. Разработана структурно-функциональная модель формирования 
профессиональных компетенций и определены ее основные компоненты. Установлено, что данная мо-
дель структурирует и совершенствует этапы формирования профессиональных компетенций у специа-
листов по экологии, определяет организационно-педагогические условия данного процесса.

Ключевые слова: мониторинг окружающей среды, последипломное образование, модель, профес-
сиональные компетентности, специалисты с экологии, принципы обучения.

Bordiug N.S. STRUCTURAL-FUNCTIONAL MODEL OF THE FORMATION OF PROFESSIONAL 
COMPETENCIES ON ENVIRONMENTAL MONITORING OF ENVIRONMENTAL STUDIES SPECIA- 
LISTS

The article highlights the features of the methodology of environmental specialists training in environmen-
tal monitoring. The structural-functional model of professional competencies formation has been developed 
and its main components. It is established that this model structures and improves the stages of formation of 
professional competencies of environmental specialists, determines the organizational and pedagogical condi-
tions of this process.

Key words: environmental monitoring, postgraduate education, model, professional competence, ecologists, 
principles of learning.
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Постановка проблеми. Вимоги су-
часного суспільства спонукають фахівців 
до постійного вдосконалення та розвитку 
професійних компетентностей, що зумов-
лює їх попит на різні форми освіти дорос-
лих. Це стосується й фахівців екологічного 
спрямування, оскільки відбувається швид-
ке оновлення сучасних наукових знань 
у галузі екології, зокрема щодо методоло-
гії організації та проведення моніторингу 
довкілля в контексті стратегії сталого роз-
витку. Відповідно, необхідно розробити 
модель формування професійних компе-
тентностей у фахівців екологічного спря-
мування на різних рівнях Національної 
рамки кваліфікації в системі вищої та піс-
лядипломної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Під час побудови моделі нами було 
використано елементи педагогічного мо-
делювання. Теоретичні аспекти моделю-
вання в педагогіці вивчали В. Михеєв [1]  
та О. Пірогова [2], використання методів 
моделювання у вищій школі досліджував 
Т. Ващик [3]. Метод педагогічного моде-
лювання широко використовується для 
вивчення процесів та явищ, властивостей 
об’єктів, встановлення залежностей між 
усіма складовими навчально-пізнавальної 
діяльності [4; 5].

Моделювання є основою системного 
аналізу досліджуваної проблеми, оскільки 
можна цілісно вивчити процес і виокремити 
всі елементи освітнього процесу [6]. Інші 
автори, зокрема С. Харбатович, вважають, 
що цей підхід допоможе попередити нега-
тивні сценарії завдяки прогнозуванню роз-
витку окремих процесів у системі [7].

Постановка завдання. Метою статті є 
визначення складових структурно-функці-
ональної моделі формування професійних 
компетентностей із моніторингу довкілля 
у фахівців екологічного спрямування.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Моделювання системи форму-
вання професійних компетентностей у фа-
хівців екологічного спрямування зумовлено 
складністю та багатоаспектністю системи, 
виокремленням у ній основних компонен-
тів, встановленням усієї сукупності взає-
мозв’язків, дослідженням характеристик як 
окремих елементів системи, так і системи 
загалом, отриманням нових науково-педа-
гогічних і методологічних знань щодо орга-
нізації та функціонування цієї системи.

Структурно-функціональна модель фор-
мування професійних компетентностей 
у фахівців екологічного спрямування є 
узагальненою системою із системно-інно-
ваційним підходом до вдосконалення тео-
ретичних знань і практичних умінь у галузі 

моніторингу довкілля, зокрема моніторингу 
сталості та розвитку систем (рис. 1).

Структурно-функціональна модель є 
комплексною, оскільки містить основні ета-
пи формування професійних компетентно-
стей із моніторингу довкілля:

1) освітній ступінь «бакалавр» – під час 
вивчення дисципліни «Моніторинг довкіл-
ля»;

2) освітній ступінь «магістр» – під час ви-
вчення професійно-практичних дисциплін, 
зокрема дисципліни «Системний аналіз 
якості навколишнього середовища», та ви-
конання дипломної роботи;

3) система післядипломної освіти – вдо-
сконалення професійних компетентностей 
під час підвищення кваліфікації, стажуван-
ня, перепідготовки фахівців природоохо-
ронної галузі, зокрема під час вивчення 
спецкурсу «Моніторинг сталого розвитку» 
з природоохоронним і природоресурсним, 
теоретико-методологічним, аналітико-про-
гнозуючим базисом, а також здобуття нау-
кових ступенів.

Розроблена модель є внутрішньооргані-
зованою і функціонально-діяльнісною, яка 
містить такі компоненти:

1. Цільовий – визначає практичну спря-
мованість діяльності фахівців екологічного 
спрямування з моніторингу довкілля.

Цільовий компонент спрямований на 
підготовку, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації фахівців екологічного спряму-
вання з моніторингу довкілля та забезпе-
чує умови для самореалізації особистості, 
розкриття задатків і здібностей, фор-
мування професійних компетентностей,  
зокрема здатності до вирішення склад-
них екологічних ситуацій нестандартними 
й оперативними методами, до професій-
ної мобільності. Цей компонент є системо-
утворюючим, оскільки всі інші компоненти 
моделі спрямовані на досягнення мети – 
підготовка компетентного, мобільного, 
конкурентоздатного фахівця з особистіс-
ними та професійними цінностями, з гли-
бокими теоретично-фундаментальними та 
професійно-практичними знаннями, вмін-
нями й навичками, який здатний вирішува-
ти складні екологічні проблеми. Для фор-
мування мети проведено аналіз сучасного 
ринку праці, виявлення низької професій-
ної активності та мотивації до діяльності 
серед фахівців-екологів.

У системі післядипломної освіти основ-
ною метою є формування мотивації у фа-
хівців екологічного спрямування до самоо-
світи, саморозвитку, самовдосконалення, 
що надалі й визначає методику вдоскона-
лення професійних компетентностей із мо-
ніторингу довкілля.
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 Рис. 1. Модель формування професійних компетентностей із моніторингу 
довкілля в майбутніх фахівців з екології
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2. Концептуальний – визначає теорети-
ко-методологічні підходи (особистісно-ді-
яльнісний, синергетичний, системний, інте-
граційний) та науково-педагогічні принципи 
навчання, що забезпечують ефективність 
підготовки й удосконалення професійних 
компетентностей із моніторингу довкілля 
у фахівців екологічного спрямування.

Принципами навчання в системі після-
дипломної освіти є професійна мобіль-
ність, технологічність навчання, партнер-
ство та співробітництво, використання 
наявного позитивного життєвого досвіду, 
елективність, рефлективність, актуалізація, 
контекстність навчання, що суттєво відріз-
няється від принципів навчання в системі 
підготовки майбутніх фахівців з екології. 
Фахівці природоохоронної галузі, які пра-
цюють за різними кваліфікаціями (держав-
них, експертно-контрольних, інспекційних, 
відомчих, наукових та освітніх, суспільних 
інституцій, виробничих, природоохорон-
них, підприємств, установ, інституцій, гро-
мадських організацій) мають вже набутий 
практичний досвід і в системі післядиплом-
ної освіти вони вдосконалюють свої профе-
сійні компетентності.

3. Змістовий – зміст і складові підготов-
ки фахівців екологічного спрямування до 
формування професійних компетентностей 
як основа розроблення комплексної про-
грами.

Змістовий компонент передбачає набут-
тя базових, спеціальних (фахових) і науко-
вих знань, умінь і навичок із моніторингу 
довкілля, на основі яких у фахівців сфор-
муються загальнонаукові, фундаментальні, 
оціночні, прикладні, системно-моделюючі 
компетентності. На рівні бакалавра та ма-
гістра в особистості формуються профе-
сійна спрямованість і здатність до самов-
досконалення. Нами виокремлено складові 
підготовки фахівця з моніторингу довкіл-
ля: спеціально-професійна (інформацій-
но-графічна, професійно-мотиваційна, 
гностична, комунікативно-адаптивна), нау-
ково-дослідницька (методологічна, аналіти-
ко-прогностична) та лабораторно-практич-
на (методична, організаційно-діяльнісна), 
які взаємодоповнюють один одного та тіс-
но взаємопов’язані.

4. Операційно-діяльнісний – методи, 
форми та засоби навчання фахівців еколо-
гічного спрямування.

Завдяки використанню методів, форм 
і засобів залежно від освітнього рівня за-
своюються теоретично-практичні та науко-
во-дослідницькі знання, вдосконалюються 
вміння та навички до самоосвіти й само-
розвитку, використання системного під-
ходу у професійній діяльності, прагнення 

до здобуття теоретико-фундаментальних й 
аналітико-прогностичних знань. У системі 
післядипломної освіти методи навчання є 
пояснювально-ілюстративні, практичні, ін-
формаційні, проблемно-пошукові, контроль-
ні; форми – лекційні та лабораторні заняття, 
самоосвіта, екскурсії, тренінги, конференції, 
вебінари, мозковий штурм, дискусії тощо; 
засоби навчання – мультимедійні техноло-
гії, Інтернет-технології, ГІС-технології, ла-
бораторне обладнання, лабораторії якості 
компонентів довкілля, навчально-методичне  
та нормативно-правове забезпечення.

5. Контрольно-регулятивний – контроль 
педагога за виконанням поставлених за-
вдань навчання, самоконтроль за правиль-
ністю виконання завдань, який діє на всіх 
етапах формування професійних компе-
тентностей і здійснює безпосередній вплив 
на всі компоненти моделі системи навчан-
ня моніторингу довкілля. Цей компонент 
спрямований на діагностування готовності 
фахівців екологічного спрямування до про-
фесійної діяльності з питань моніторингу 
довкілля, перевірку та корекцію засвоєння 
складових змістового компонента.

6. Результативно-діагностичний – оці-
нювання ефективності функціонування 
моделі завдяки перевірці рівнів сформо-
ваності професійних компетентностей, 
а також готовності фахівців до професій-
ної діяльності. Основними критеріями ре-
зультативно-діагностичного компоненту є 
когнітивний (якість, зміст та обсяг набутих 
знань), діяльнісно-практичний (сформовані 
вміння та навички, які фахівці здатні вико-
ристовувати й розвивати у практичній сфе-
рі), мотиваційно-ціннісний (мотивація до 
самонавчання, саморозвитку, самовдоско-
налення, набуття особистісно-професійних 
якостей), інформаційно-технологічний.

Розроблена структурно-функціональна 
модель є системою, що відображає зміс-
товну наповнюваність навчання як майбут-
ніх екологів, так і готових фахівців, основні 
науково-методологічні положення (принци-
пи, явища, процеси), які можуть бути ско-
риговані відповідно до конкретних вимог 
професійної діяльності фахівців-екологів, 
а також до майбутнього розвитку у сфері 
освіти й екології.

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, структурно-функціональна модель 
формування професійних компетентностей 
із моніторингу довкілля у фахівців екологіч-
ного спрямування реалізована через цільо-
вий, концептуальний, змістовий, операцій-
но-діяльнісний, контрольно-регулятивний, 
результативно-діагностичний компоненти 
та зв’язки між ними. Встановлено, що ця 
модель структурує та вдосконалює етапи 



Збірник наукових праць 99

формування професійних компетентностей 
у фахівців з екології, визначає організацій-
но-педагогічні умови цього процесу. Дослі-
джено методику формування професійних 
компетентностей із моніторингу довкіл-
ля від підготовки майбутнього фахівця до 
вдосконалення вже набутого практичного 
досвіду через принципи навчання, змістове 
наповнення, методи, форми та засоби нав-
чання, діагностику знань, умінь і навичок, 
що в кінцевому підсумку сформує висо-
кокваліфікованого фахівця, здатного вирі-
шувати складні екологічні завдання у про-
фесійній діяльності.
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ  
ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ

Брославська Г.М.,
доцент кафедри математики та фізики

КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія»
Харківської обласної ради

У статті розглядається проблема реалізації в процесі вивчення фізики міжпредметних зв’язків, які 
впливають на засвоєння студентами знань із природничо-математичних і гуманітарних наук, форму-
вання в них наукового світогляду, підвищення якості освітнього процесу.

Актуальність використання міжпредметних зв’язків на заняттях із фізики зумовлена тим, що сту-
денти не виявляють зацікавленості до вивчення інших дисциплін, які в змозі пояснити багато фізичних 
процесів з іншого, більш зрозумілого для молодої людини, боку.

У статті на прикладах показано взаємозв’язок фізики з математикою, біологією, хімією, астрономі-
єю, медициною, філологією тощо.

Ключові слова: міжпредметні зв’язки, освітній процес, студенти, якість знань, взаємозв’язок.

В статье рассматривается проблема реализации в процессе изучения физики межпредметных свя-
зей, влияющих на получение студентами знаний по естественно-математическим и гуманитарным на-
укам, формирование у них научного мировоззрения, повышение качества образовательного процесса.

Актуальность использования межпредметных связей на занятиях по физике обусловлена тем, что 
студенты не проявляют интереса к изучению других дисциплин, которые в состоянии объяснить мно-
гие физические процессы с другой, более понятной для молодого человека, стороны.

В статье на примерах раскрывается взаимосвязь физики с математикой, биологией, химией, астро-
номией, медициной, филологией и так далее.

Ключевые слова: межпредметные связи, образовательный процесс, студенты, качество знаний, вза-
имосвязь.

Broslavskaya G.M. USE OF INTER-SUBJECT RELATIONS IN THE STUDY OF PHYSICS
The article focuses on the problem of implementing inter-subject relations in the process of studying 

physics, influencing the students’ acquisition of knowledge in natural-mathematical sciences and liberal arts, 
forming their scientific outlook, and increasing the quality of the educational process.

The relevance of using inter-subject relations in physics classes is caused by the fact that students do not 
show their interest in studying other disciplines which can explain many physical processes to a young person 
from another, more understandable side.
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In the article the examples show interrelation between physics, mathematics, biology, chemistry, astronomy, 
medicine, philology, and so on.

Key words: inter-subject relations, educational process, students, quality of knowledge, interrelation.

Постановка проблеми. В Україні сьо-
годні відбуваються глобальні зміни в освіті. 
Сучасне суспільство ставить вимоги пе-
ред педагогічними закладами вищої осві-
ти (далі – ЗВО) щодо підготовки майбутніх 
учителів, які повинні бути професіоналами 
у своїй діяльності, володіти знаннями, су-
часними методиками освітнього процесу.

Як відомо, до ЗВО йдуть навчатися абі-
турієнти з різними (за рівнем успішності) 
знаннями. Про це свідчить цьогорічна ін-
формація Українського центру оцінювання 
якості освіти для учасників зовнішнього не-
залежного тестування (далі – ЗНО), опублі-
кована 20 червня 2018 року, а саме: «екс-
пертна комісія визначила порогові бали 
з 4 предметів: історія України – 26; геогра-
фія – 26; фізика – 12; хімія – 15. Від за-
гальної кількості осіб, які складали ЗНО 
з кожного предмета, пороговий бал подо-
лали: з історії України – 89,51% учасників, 
з географії – 87,67%, з фізики – 83,18%, 
з хімії – 89,51%. <…> Раніше експертна 
комісія встановила порогові бали з україн-
ської мови та літератури – 23 тестові бали, 
з математики – 10, з іноземних мов – 19, 
з біології – 22» [10]. Аналіз результатів 
ЗНО показав, що випускники мають не-
високі знання з математики («Не осилили 
математику майже 19% тих, хто її здавав, 
це – 20 тисяч» [6]) та фізики (не склали 
16,92%), порівняно з іншими шкільними 
предметами. Причин такого низького рівня 
підготовки, на нашу думку, є кілька: 1) не 
досить уваги приділяли вчителі математики 
та фізики підготовці учнів до ЗНО; 2) вище-
названі предмети майже не вивчались або 
їх навчали не фахівці (наприклад, уроки ма-
тематики проводив учитель інформатики, а 
уроки фізики – вчитель біології); 3) з ме-
тою поглибленого вивчення вищеназваних 
предметів на своїх заняттях учителі не ви-
користовували інноваційні технології нав-
чання, передові сучасні методики.

Проблемою також є реалізація в процесі 
вивчення фізики (математики) міжпредмет-
них зв’язків, які впливають на засвоєння 
студентами знань із природничо-матема-
тичних і гуманітарних наук, формування 
в них наукового світогляду, підвищення 
якості освітнього процесу.

Оскільки в педагогічних ЗВО здійсню-
ється підготовка майбутніх учителів, то 
вважаємо за доцільне звернути увагу на 
слова Міністра освіти і науки України Л. 
Гриневич: «…Якщо ми маємо вступника зі 
знаннями на слабеньку трійку, то ми й учи-

теля теж можемо отримати на слабеньку  
трійку» [13].

У статті ми будемо вивчати проблему 
щодо використання міжпредметних зв’язків 
на заняттях із фізики, їхній вплив на якість 
знань у студентів – майбутніх учителів ма-
тематики та фізики.

Аналіз останніх досліджень. Ви-
вченням теоретичних і практичних основ 
реалізації міжпредметних зв’язків у на-
вчальному процесі займалися такі науков-
ці та дослідники: 1) класики педагогіки: 
І. Гербарт, Ф. Дістерверг, Я. Коменський, 
М. Лобачевський, Дж. Локк, Й. Песталоцці, 
К. Ушинський та інші; 2) сучасні вчені-педа-
гоги: С. Гончаренко, О. Глобін, Н. Гриши-
на, О. Єфремова, В. Завьялов, Н. Захаро-
ва, В. Нічишина, М. Павелко, О. Савченко 
А. Сільвейстр, Я. Усатюк тощо.

«… всі знання виростають з одного ко-
ріння – навколишньої дійсності, мають між 
собою зв’язки, а тому повинні вивчатися 
у зв’язках. … Завжди й усюди брати разом 
те, що пов’язано одне з одним», – зазначав 
Я. Коменський [8, с. 26, 374].

На думку К. Ушинського, для отримання 
добрих знань повинен бути зв’язок дисци-
плін, які вивчаються. Саме це об’єднання 
предметів сприятиме наявності порядку та 
єдності, продуманості та координації між 
складовими сформованих знань. «Доти, 
поки різні предмети навчального курсу бу-
дуть викладатися, ніби зовсім не знаючи 
про існування один одного, учіння не буде 
суттєво впливати на духовний розвиток 
дітей; доти учіння не буде захоплюючим, 
органічним процесом психічного розвитку, 
а нестерпно нудною працею для наставни-
ка й учня» [14, с. 198].

Про важливість використання на занят-
тях міжпредметних зв’язків для форму-
вання системи знань у студентів, вплив їх 
на цілісність процесу навчання говориться 
у працях Я. Коменського: «Усе, що пере-
буває у взаємозв’язку, повинно навчатися 
в такому ж зв’язку» [7, с. 287].

Науковець О. Савченко зазначає, що для 
кращого вивчення матеріалу студентами 
(учнями) на занятті потрібно брати до ува-
ги наявність запитань і завдань із матеріа-
лу інших предметів, тобто міжпредметних 
зв’язків; «учні ознайомлюються зі змістом 
різних предметів, включаються в несхожі 
між собою види діяльності, що підпорядко-
вуються одній темі»[11, с. 261].

Дослідник Н. Захарова вважає, що 
міжпредметні зв’язки потрібно розуміти «як 



Збірник наукових праць 101

одну з конкретних форм вияву загально-
го методологічного принципу системності. 
Сутність феномена міжпредметних зв’язків 
розкривається в різноманітності їхніх видів 
і функцій у процесі навчання. <…> на ос-
нові зв’язків між предметами відпрацьову-
ються вміння, вдосконалюються як окремі 
складові, так і кожне конкретне загалом. 
До того ж реалізація міжпредметних зв’яз-
ків сприяє не лише ефективному засвоєн-
ню змістового й операційного компонентів 
навчальної діяльності, а й значною мірою 
впливає на розвиток мотиваційної сфери 
школярів» [5, с. 5, 9].

Знання та вміння, які отримують студен-
ти під час використання на заняттях пред-
метних зв’язків, дають добрі результати. 
Це ми спостерігаємо під час виконання 
нашими студентами завдань різного рівня 
складності. У майбутніх учителів форму-
ються любов до предмета, бажання навча-
тися, предметні компетентності.

Постановка завдання. Метою статті є 
розкрити значення використання міжпред-
метних зв’язків на заняттях під час вивчен-
ня фізики.

Виклад основного матеріалу. Аналізу-
ючи сучасні освітні та наукові джерела, які 
стосуються розвитку фізики, освіти, пере-
дових технологій, бачимо, що ми є очевид-
цями (учасниками) науково-технічної рево-
люції, задіяної у всіх галузях науки, техніки, 
медицини, сільського господарства тощо. 
Сьогодні суспільству потрібні спеціаліс-
ти-професіонали, які володіють різносто-
ронніми знаннями, передовими технологія-
ми; можуть використовувати їх на практиці 
для покращення умов життя, освітнього 
процесу; будуть затребувані на ринку праці.

Важливою умовою формування в сту-
дентів – майбутніх учителів математики та 
фізики педагогічних ЗВО – міцних знань, 
умінь і практичних навичок є використан-
ня педагогами на заняттях міжпредметних 
зв’язків. Під час вивчення студентами на-
вчальних дисциплін відбувається розвиток 
компетенцій, пов’язаних із різними пред-
метами, у них з’являється інтерес до нав-
чання, бажання досліджувати й експери-
ментувати.

Пояснення суті міжпредметних зв’язків 
здійснено в педагогічному словнику С. Го-
нчаренка, а саме: це «дидактичний засіб, 
який передбачає комплексний підхід до 
формування й засвоєння змісту освіти, що 
дає можливість здійснювати зв’язки між 
предметами для поглибленого всебічно-
го розгляду найважливіших понять, явищ і 
взаємне узгодження навчальних програм, 
зумовлене системою наукової дидактичної 
мети»[4, с. 210].

««Міжпредметні зв’язки» – це виражен-
ня фактичних зв’язків, що встановлюються 
в процесі навчання або у свідомості учня, 
між різними навчальними предметами»  
[12, с. 110–113].

Незважаючи на те, що навчання – це різ-
номанітний освітній процес, воно завжди 
було цілісним, єдиним. Тому під час реалі-
зації на заняттях із фізики міжпредметних 
зв’язків ми спостерігаємо цю єдність, опо-
ру на знання інших предметів. Наприклад, 
під час розв’язування задач, виконання ла-
бораторної роботи з фізики студенту по-
трібно побудувати графік, провести обчис-
лення. Для виконання цього завдання йому 
необхідні знання з математики.

Бачимо, що саме міжпредметні зв’язки 
є дидактичною умовою та методом якісно-
го, системного засвоєння основ предметів, 
які вивчаються (згідно з навчальним пла-
ном) в освітньому закладі.

Для реалізації на занятті міжпредмет-
них зв’язків необхідно опиратися на знан-
ня, які вже є у студентів, внаслідок раніше 
вивчених ними інших дисциплін; виконува-
ти інтегровану експериментальну роботу  
(дослідження); відвідувати ті екскурсій-
ні місця, де дуже добре представлено 
міжпредметні зв’язки; здійснити узагаль-
нююче заняття з обов’язковим повторен-
ням матеріалу.

Проаналізувавши навчальні програми 
з фізики кожного курсу навчання, бачимо, 
що в навчальний матеріал входять питання, 
які вивчаються іншими дисциплінами. Саме 
вони дають можливість визначитись викла-
дачу (вчителю), на якому матеріалі треба 
зупинитися для уточнення та пояснення 
студенту незрозумілого, а інші питання не 
розглядати, оскільки студенти можуть са-
мостійно на основі наявних у них знань з ін-
ших предметів дати відповідь на поставлені 
їм запитання.

Наприклад, розглянемо кілька задач 
(з різних розділів фізики):

1) задачу з механіки: «Уздовж осі ОХ ру-
хаються два тіла. Рівняння залежності їхніх 
координат від часу мають вигляд: х

1
 = -4 + t;  

x
2
 = 10 – 2

t
. Опишіть рухи цих тіл. Знайдіть 

час і місце їхньої зустрічі. Побудуйте графі-
ки залежності х(t) та v

x
(t) для кожного тіла» 

[1, с. 39]. Для розв’язування задачі, студен-
ти повинні володіти знаннями з геометрії та 
алгебри. Цим прикладом ми показали тіс-
ний взаємозв’язок фізики та математики.

2) задача з молекулярної фізики: Знай-
діть значення молярної маси цукру, форму-
ла якого С

12
Н

22
О

11
 [3, с. 20]? Щоб розв’я-

зати задачу студенти повинні опиратися 
на знання, одержані ними під час вивчення 
хімії.
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3) задача з молекулярної фізики: «Бу-
дівельна сталь марки Ст3 (мостова) має 
межу міцності 4,5 ∙ 108 Н/м. Деталі з цієї 
сталі повинні працювати із запасом міц-
ності n = 3. Яку найбільшу напругу розтягу 
можна допустити за цієї умови [3, с. 94]? 
Ми представили задачу, яка показала вза-
ємозв’язок фізики та техніки.

4) взаємозв’язок літератури та фізики 
нами показано такою задачею з оптики: 
Розглянемо частину твору М. Сингаївсько-
го «Веселка на снігу»:

«А сонце на морозі
Проміння роздає,
І снігом кольоровим
Повсюди виграє…» [2].
Поясніть про які фізичні явища йдеться 

в цьому творі?
5) взаємозв’язок фізики з біологією по-

кажемо, використавши приказку «коли 
на горі рак свисне». Відомо, що перед не-
годою раки залізають на якесь підвищення 
та видають писк з частотою 20 000 Гц. – це 
межа чутності людини. Є гіпотеза, що таким 
чином вони руйнують в організмі отрутний 
білок, який утворюється перед природною 
аномалією [9. с. 7] тощо.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Бачимо, що використання на заняттях 
із фізики міжпредметних зв’язків сприяє 
покращенню знань із цієї дисципліни, ви-
вченню природних явищ, дає можливість 
відчути їхню внутрішню гармонію та кра-
су; забезпечує розвиток нового, творчо-
го покоління громадян нашої держави. 
Подальші дослідження будуть спрямовані 
на вивчення міжпредметного зв’язку на 
заняттях із фізики, де розглядатиметься 
інформація, що стосується трьох і більше 
предметів; як це впливатиме на рівень за-
своєння студентами навчального матеріа-
лу з фізики.
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Статтю присвячено проблемі обґрунтування технологічного підходу як чинника модернізації про-
фесійної підготовки майбутніх економістів і використання педагогічних технологій у навчальному 
процесі вищої школи. У ній представлено різні підходи вчених до трактування ключових понять – 
«технологія», «освітня технологія», «педагогічна технологія» та «технологія навчання». Уточнено,  
що «педагогічна технологія» – це системний метод створення, застосування й визначення всього про-
цесу навчання й засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що своїм 
завданням вважає оптимізацію форм освіти. З’ясовано, що обов’язковими ознаками технологічного 
підходу є його реалізація через упровадження педагогічно обґрунтованої сукупності загальнонавчаль-
них технологій, які мають чітку процесуальну структуру, визначені умови й етапи їх успішного за-
стосування, прогнозовані результати, що підлягають кількісному та якісному оцінюванню. Особливу 
увагу звернено на неоднозначність у групуванні педагогічних технологій у сучасній вітчизняній дидак-
тиці та професійній освіті. У статті закцентовано увагу на технологічному підході, історії використан-
ня терміна «технології», обґрунтовується вибір ефективних педагогічних технологій, що ґрунтується  
на потребі найповнішого взаємозв’язку потреб професійної освіти. Доведено, що використання новіт-
ніх технологій навчання ефективно впливає на якість підготовки фахівців економічної сфери діяльно-
сті. Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі спрямовуватимемо на розроблення методич-
ного забезпечення реалізації технологічного підходу в навчанні майбутніх економістів.

Ключові слова: технологія, освітня технологія, технологічний підхід, професійна підготовка, май-
бутні економісти.

Статья посвящена проблеме обоснования технологического подхода как фактора модернизации 
профессиональной подготовки будущих экономистов и использования педагогических технологий в 
учебном процессе высшей школы. В ней представлены различные подходы ученых к трактовке ключе-
вых понятий – «технология», «образовательная технология», «педагогическая технология» и «техноло-
гия обучения». Уточнено, что «педагогическая технология» – это системный метод создания, примене-
ния и определения всего процесса обучения и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 
ресурсов и их взаимодействия, своей задачей считает оптимизацию форм образования. Выяснено, 
что обязательными признаками технологического подхода является его реализация через внедрение 
педагогически обоснованной совокупности общих учебных технологий, которые имеют четкую про-
цессуальную структуру, определенные условия и этапы их успешного применения, прогнозируемые 
результаты, подлежащие количественному и качественному оцениванию. Особое внимание обращено  
на неоднозначность в группировке педагогических технологий в современной отечественной дидакти-
ке и профессиональном образовании. В статье акцентировано внимание на технологическом подходе, 
истории использования термина «технологии», обосновывается выбор эффективных педагогических 
технологий, что основан на необходимости полной взаимосвязи потребностей профессионального 
образования. Доказано, что использование новейших технологий обучения эффективно влияет на ка-
чество подготовки специалистов экономической сферы деятельности. Перспективы дальнейших ис-
следований в данном направлении видим в разработке методического обеспечения реализации техно-
логического подхода в обучении будущих экономистов.

Ключевые слова: технология, образовательная технология, технологический подход, профессио-
нальная подготовка, будущие экономисты.

Galushchak I.Ye. TECHNOLOGICAL APPROACH AS A FACTOR OF MODERNIZATION IN PRO-
FESSIONAL TRAINING OF FUTURE ECONOMIST

The article is devoted to the problem of substantiation at the technological approach as a factor of modern-
ization in the training of future economists with using pedagogical technologies in the educational process of 
higher education. It is found out that a truly successful specialist can become conditional if he carries out his 
professional activity not only better or faster than others, but also does otherwise, constantly developing and 
updating himself. That is why it is necessary to rebuild pedagogical consciousness and prepare students for 
work in conditions at severe competition. It presents different approaches of scientists to the interpretation of 
key concepts “technology”, “educational technology”, “pedagogical technology” and “technology teaching”. 
It is specified that “pedagogical technology” is a systematic method for the creation, application and definition 
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in the whole process of learning and mastering knowledge, taking into account technical and human resources 
and their interaction, which considers its task to optimize forms of education. It is revealed that the mandatory 
features of the technological approach is its implementation through the introduction of a pedagogically sound 
set of general educational technologies that have a clear procedural structure, defined conditions and stages 
of their successful application, predicted results that are subject to quantitative and qualitative evaluation. We 
understand the technological approach as a factor in the modernization of the professional training of students 
which are focusing on the demands of industrial practice. Its implementation is aimed at personal develop-
ment and self-development of the future specialist, promotes professional and social mobility in accordance 
with modern requirements in the labor market. Particular attention is drawn to the ambiguity in the grouping 
of pedagogical technologies in modern native didactics and vocational education. The article focuses on the 
technological approach, the history of the use of the term “technology”, and justifies the choice of effective 
pedagogical technologies based on the need for the most complete interrelation of vocational education needs. 
The analysis of the results of the survey confirmed that future economists are not familiar with the technology 
of education and do not understand the need for their use in the educational process. It is proved that the use of 
advanced training technologies effectively influences the quality of training specialists in the field of economic 
activity. The prospects of further researches in this direction are determined.

Key words: technology, educational technology, technological approach, professional training, future 
economists.

Постановка проблеми. Соціально-еко-
номічні зміни в Україні, потреби забезпе-
чення якості освіти відповідно до міжна-
родних вимог зумовлюють розроблення й 
реалізацію нових концептуальних підходів 
щодо підготовки майбутніх фахівців з еко-
номіки. Перехід до інформаційного суспіль-
ства, пріоритетом якого є підвищення ролі 
професіоналізму та творчих здібностей фа-
хівців, зумовлює нові вимоги до підготовки 
економістів. Крім розвинених професійних 
якостей, вони повинні мати відповідні осо-
бисті здібності до управлінської діяльності, 
до налагодження ділових контактів, вміння 
жити й працювати в інформаційному світі, 
глобальній інформаційній мережі Інтернет. 
Швидкоплинні зміни в економіці, процеси 
глобалізації, що охопили майже весь світ, 
спричиняють невизначеність і слабку про-
гнозованість подій у різних сферах життя. 
Тимчасовість ринку праці стає моделлю 
майбутнього. По-справжньому успішним 
фахівець може стати за умови, якщо він 
здійснює свою професійну діяльність не 
тільки краще або швидше за інших, а й ро-
бить інакше, постійно розвиваючи й оновлю-
ючи себе. Саме тому треба перебудовувати 
педагогічну свідомість і готувати студентів 
до роботи в умовах жорсткої конкуренції.

На такі виклики часу система вищої осві-
ти реагує не досить дієво. Реалізовувати 
завдання, що стоять перед вищою освітою 
на сучасному етапі, стає можливим за умо-
ви переходу «від парадигми викладання 
(передачі інформації, знань) до парадигми 
навчання (оволодіння компетенціями – не-
обхідним потенціалом для діяльності), що 
передбачає суб’єкт-суб’єктну позицію ви-
кладача й студентів.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Наукові положення технологічного 
процесу навчання відображено у працях 

А. Алексюка, В. Беспалька, Н. Борисової, 
М. Данилова, Я. Бурлаки, О. Мороза, Г. Се-
левка та інших учених.

Практичні аспекти технологічного підхо-
ду як у шкільній, так і в професійній осві-
ті висвітлено в публікаціях С. Бондара, 
В. Євдокимова, М. Головка, В. Кукушина, 
О. Мірошниченко, Л. Момот, А. Насімчу-
ка, О. Пометун, Л. Піроженко, О. Падалки, 
С. Сисоєвої та інших.

Проведено спеціальні дослідження, які 
присвячені упровадженню педагогічних 
технологій у професійну освіту (І. Богда-
нова, П. Гусак, О. Євдокимов, О. Кіяшко, 
І. Смолюк та інші) та розгляду педагогічних 
технологій як засобу та умови підвищен-
ня ефективності професійної підготовки 
(О. Вербовська, І. Зязюн, А. Нісімчук, Н. Нич-
кало, О. Пєхота, М. Ярмаченко та інші).

Постановка завдання. Обґрунтувати 
технологічний підхід як чинник модернізації 
професійної підготовки майбутніх еконо-
містів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Суттєвою ознакою сучасних інно-
ваційних процесів у сфері навчання є їх тех-
нологізація. Історично поняття «технологія» 
у значенні науки про майстерність виникло 
у зв’язку з технічним прогресом.

«Технологія» (грец. techne – мистецтво, 
майстерність; logos – наука, закон) у пе-
рекладі означає «наука про майстерність». 
Історично поняття «технологія» виникло 
у зв’язку з розвитком технічного прогресу. 
Якщо пов’язати технологію з діяльністю, то 
структурно це матиме такий вигляд: діяль-
ність → потреба → мета → мотив → моти-
вація → задача → прийом → дія → опера-
ція → результат. Таку саму структуру має і 
навчальна діяльність, до якої належать ви-
щезгадані складові. Це свідчить про спіль-
ність виробничої та навчальної діяльності.
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Останнім часом зміст цього поняття 
значно розширився. Сьогодні вже йдеться 
про інформаційні (інформатика та обчис-
лювальна техніка), педагогічні (освіта), біо-
логічні (фізіологія) технології систем тощо.

Відповідно до сучасних вимог, які диктує 
сьогодення, освітні навчальні заклади по-
ступово переходять на технологічний етап 
розвитку. За визначенням ЮНЕСКО, «пе-
дагогічна технологія» – це системний ме-
тод створення, застосування й визначен-
ня всього процесу навчання та засвоєння 
знань з урахуванням технічних і людських 
ресурсів та їх взаємодії, що своїм завдан-
ням вважає оптимізацію форм освіти.

Поряд із поняттям «педагогічна техноло-
гія» з’явились і його варіанти – «технологія 
навчання», «освітні технології», «педагогія 
в навчанні», «технології в освіті», що широ-
ко використовуються в психолого-педаго-
гічній літературі.

Щоб визначитись у спільних і відмін-
них ознаках понять «освітня технологія», 
«технологія навчання», «педагогічна тех-
нологія», «навчальна технологія» та «за-
гальнонавчальна технологія», порівняємо 
визначення їхньої сутності. Почнемо з тер-
міна «освітня технологія» (технологія, що 
використовується в галузі освіти), який 
тлумачиться дещо ширше, ніж «педагогіч-
на технологія» (стосується тільки педагогі-
ки), оскільки освіта, як зазначає Г. Селе-
вко, крім педагогічних аспектів, розглядає 
й інші, наприклад культурологічні, екологіч-
ні, медичні, соціальні тощо [4, с. 4]. Прак-
тично такого ж розуміння терміна «освітня 
технологія» дотримується й С. Сисоєва, 
яка називає його «генеральним щодо інших 
понять, які характеризують технологічність 
освітнього процесу» [5, с. 84].

Порівнюючи значення понять «педаго-
гічна технологія» й «навчальна технологія», 
науковці дійшли висновку, що вживання 
терміна «педагогічна технологія» доцільно 
застосовувати до всіх розділів педагогіки 
(соціальної, дошкільної, сімейної, корек-
ційної, педагогіки здоров’я тощо), а тому 
справедливим є висновок, що воно є шир-
шим, оскільки термін «навчальна техноло-
гія» використовується тільки в навчальному 
процесі [4, с. 5].

Педагогічні технології передбачають дві 
головні функції: застосування системного 
знання для вирішення практичних завдань 
і використання технічних засобів у навчаль-
ному процесі.

Поняття «педагогічна технологія» у пси-
холого-педагогічній літературі вживається 
в різних аспектах: як напрям у дидактиці; 
технологічно розроблена навчаюча систе-
ма; система методів і прийомів викладан-

ня; як модернізація дидактичної системи 
на основі вивчення та дослідження елемен-
тів, що її утворюють, тощо.

Визначаючи сутність поняття «педагогіч-
на технологія», С. Сисоєва вказує, що його 
«реалізація безпосередньо відбувається 
у взаємодії педагога з учнями, а ця взає-
модія характеризується взаємопов’язани-
ми процесами навчання, учіння, виховання 
й розвитку учнів» [5, с. 84]. Це тлумачення, 
на наш погляд, засвідчує, що педагогічна 
технологія є також і засобом управління, 
що передбачає системні зміни в організації 
процесу навчання та спрямовується на га-
рантоване досягнення результату.

Ще складніше розмежовуються поняття 
«технологія навчання» й «навчальна техноло-
гія». Наприклад, у низці досліджень (Т. На-
зарова, В. Паламарчук, І. Смолюк, П. Сі-
корський, Д. Чернілевський та інші вчені) 
вказується, що термін «технологія навчання» 
є дещо вужчим, порівняно з терміном «на-
вчальна технологія». Зокрема, П. Сікорський 
вважає, що перший передбачає розгляд 
конкретної технології, яка дає можливість 
добре навчати, тобто є високоефективною, 
тоді як другий є менш деталізованим і дає 
змогу розглядати різні технології навчання. 
При цьому автор визначає навчальну техно-
логію як цілісний алгоритм організації ефек-
тивного засвоєння знань, умінь і навичок, 
що характеризується оптимальною комбі-
нацією основних навчальних компонентів 
з урахуванням вимог наукової організації 
праці, збереження й зміцнення здоров’я 
суб’єктів навчання, забезпечує досягнен-
ня запланованих результатів [6, с. 231].

У дослідженні Т. Назарової використа-
но термін «технологія навчання». Учений 
стверджує, що він відображає шлях засво-
єння суб’єктом конкретного навчального 
матеріалу в межах теми, завдання й тех-
нології загалом (визначеного предмета) та 
в цьому значенні є близьким до окремої 
методики. Його ще називають дидактич-
ною технологією [2, с. 20].

Вітчизняний дослідник В. Паламарчук 
вживає поняття «технологія навчально- 
виховного процесу», розуміючи під ним 
«моделювання його змісту, форм і методів 
відповідно до поставленої мети» [3, с. 55].

Аналіз педагогічної літератури та досві-
ду дає змогу підтвердити нашу думку про 
те, що в науці немає єдиного погляду на 
трактування термінів «освітня технологія, 
«педагогічна технологія», «технологія нав-
чання», «навчальна технологія», однак їх за-
стосування в практиці, як правило, пов’яза-
не з інноваційними процесами в освіті.

Технологічний підхід ґрунтується на не-
обхідності найповнішого взаємозв’язку 
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потреб професійної освіти. Це дає змогу 
викладачеві закладу вищої освіти струк-
турувати навчальний матеріал й обирати 
способи діяльності майбутніх фахівців так, 
щоб усіх можна було залучити до активно-
го процесу пізнання з гарантованим досяг-
ненням очікуваних результатів.

Обов’язковими ознаками технологічно-
го підходу є його реалізація через упрова-
дження педагогічно обґрунтованої сукуп-
ності загальнонавчальних технологій, які 
мають чітку процесуальну структуру, визна-
чені умови й етапи їх успішного застосу-
вання, прогнозовані результати, що підля-
гають кількісному та якісному оцінюванню.

Технологічний підхід ми розуміємо як 
чинник модернізації професійної підго-
товки студентів з орієнтацією на запити 
виробничої практики. Його упровадження 
спрямоване на особистісний розвиток і са-
морозвиток майбутнього фахівця, сприяє 
професійній і соціальній мобільності відпо-
відно до сучасних вимог на ринку праці.

Зміни у змісті та методах навчання сту-
дентів, пов’язані з реалізацією технологіч-
ного підходу, дають змогу майбутнім еко-
номістам, по-перше, засвоювати знання 
про суть загальнонавчальних технологій; 
по-друге, оволодівати загальним алгорит-
мом їх застосування з огляду на специфіку 
кожної; по-третє, моделювати, проводити 
та аналізувати навчання за різними загаль-
нонавчальними технологіями; по-четверте, 
виявляти бажання організовувати техноло-
гічний процес навчання в закладах вищої 
освіти.

Доля педагогічних інновацій у сучасних 
закладах освіти, як зазначають В. Сластьо-
нін і Л. Подимова, досить часто залежить 
від суб’єктивного ставлення викладача. 
Опанування інноваційними технологіями, 
на думку цих авторів, – це дидактичне про-
гнозування, особистісне оцінювання та ін-
терпретація. Саме тому непідготовленість 
викладачів до використання нововведень 
у навчальному процесі й стає головною 
перешкодою. На думку вчених, поняття 
«особистісна підготовленість викладача до 
нововведень» є системоутворюючим і кре-
ативним фактором професійної культури 
викладача [7].

Особливо важливим для нашого дослі-
дження є аналіз наукових праць, які присвя-
чені питанням упровадження педагогічних 
технологій у професійній освіті (І. Богда-
нова, П. Гусак, О. Євдокимов, О. Кіяшко, 
І. Манькусь, І. Смолюк та інші).

Наприклад, у дослідженні І. Богдано-
вої виявлено суть інноваційних технологій 
у теорії та практиці підготовки фахівця, що 
забезпечує результативність навчання сту-

дентів та готує їх до подальшої професійної 
діяльності [1].

Неабиякий інтерес для нашої роботи 
мають результати дослідження І. Смолюка, 
оскільки теоретично обґрунтовано необхід-
ність розвитку особистісно-орієнтованих 
педагогічних технологій у вищих закладах 
освіти. Автор розкриває особливості на-
вчально-пізнавальної діяльності в підго-
товці висококваліфікованих спеціалістів, 
зважаючи на завдання вдосконалення на-
ціональної освіти. При цьому, що є важ-
ливим для нашого дослідження, автор де-
тально розкриває основні шляхи реалізації  
педагогічних технологій, котрі впливати-
муть на підготовку високоякісного, творчо-
го фахівця [8].

У зв’язку з модернізацією вищої шко-
ли в системі підготовки майбутніх фахівців 
відбуваються кардинальні зміни в доборі 
організаційних форм й ефективних мето-
дів, спрямованих на соціальне партнерство 
між викладачем і студентом. Упровадження 
в освітній процес інноваційних, інформа-
ційних і сучасних педагогічних технологій 
уможливить розв’язати ті важливі завдан-
ня, що ставить перед майбутніми фахівця-
ми суспільство, наблизити навчання до ре-
альних умов професійної діяльності.

Водночас зазначимо, що в педагогічній 
теорії поки що не досить чітко визначено 
критерії, за якими має оцінюватися ефек-
тивність педагогічної технології та здійсню-
ватися її корекція.

З метою з’ясування рівня знань студен-
тів четвертого курсу спеціальності «Облік 
і оподаткування» про технології, що вико-
ристовуються в навчальному процесі, було 
запропоновано такі питання:

1. Що таке навчальна технологія?
2. Що ви знаєте про інформаційні техно-

логії навчання?
3. Які ви знаєте ігрові технології навчання?
4. Чи доводилось вам використовувати 

проектну технологію в навчанні?
З відповідей на перше запитання з’я-

сувалось, що лише 15% студентів четвер-
того курсу намагались пояснити значення 
поняття «навчальна технологія». Кращими 
були відповіді щодо інформаційних техно-
логій навчання: 65% студентів назвали всі 
інформаційні технології, які використову-
ються в навчальному процесі. Відповіді на 
третє запитання розділились майже порів-
ну: 52% студентів назвали більше ніж п’ять 
і 48% менше ніж п’ять ігрових технологій 
навчання. Натомість лише 23% студен-
тів використовували проектну технологію 
у своїй навчальній діяльності.

Аналізуючи результати анкетування, 
можна стверджувати, що майбутні економі-
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сти не досить обізнані з технологіями нав-
чання та не розуміють необхідність їх вико-
ристання в навчальному процесі.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Використання новітніх педагогічних 
технологій дає змогу стверджувати, що всі 
вони не є самоціллю, однак допомагають 
кардинально змінити навчальну мотивацію 
студентів, розвивають їхню пізнавальну ак-
тивність, самостійність і здатність до твор-
чості, що, у свою чергу, є важливою умовою 
формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців.

Подальші наукові розвідки в цьому на-
прямі спрямовуватимемо на розроблення 
методичного забезпечення реалізації тех-
нологічного підходу в навчанні майбутніх 
економістів.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОСОБИСТІСНОГО І ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДІВ  
ЯК ГАРАНТІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
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доцент кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації
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завідувач кафедри психолого-педагогічних дисциплін

Луцький педагогічний коледж

У статті порушено проблему застосування різних підходів у системі підготовки майбутніх учите-
лів фізичної культури, кожен з яких має переваги та недоліки. Здійснено спробу довести, що існуючі 
концепції стилів навчання в закладах фізкультурного спрямування багато в чому пов’язані між собою. 
Тому в статті розкрита суть актуальних концепцій взаємозв’язку особистісного і діяльнісного підходів 
як складників у формуванні професійної мобільності майбутніх учителів фізичної культури. Розгляну-
то аспекти діяльності та активності вчителя означеного фаху (спосіб мислення, тип обмірковування, 
структура інтелекту, підхід до навчання, спосіб прийняття рішень, тип та кар’єрний тип індивідуально-
сті тощо) в різноманітних комбінаціях.

Ключові слова: підготовка, майбутній вчитель фізичної культури, діяльність, активність, профе-
сійна мобільність.

В статье затронута проблема применения различных подходов в системе подготовки будущих учи-
телей физической культуры, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Предприня-
та попытка доказать, что существующие концепции стилей обучения в учреждениях физкультурного 
направления во многом связаны между собой. Поэтому в статье раскрыта суть актуальных концепций 
взаимосвязи личностного и деятельностного подходов как составляющих в формировании профессио-
нальной мобильности будущих учителей физической культуры. Рассмотрены аспекты деятельности и 
активности учителя указанной специальности (способ мышления, тип обдумывания, структура интел-
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лекта, подход к обучению, способ принятия решений, тип и карьерный тип индивидуальности и т.п.)  
в различных комбинациях.

Ключевые слова: подготовка, будущий учитель физической культуры, деятельность, активность, 
профессиональная мобильность.

Denysenko N.H., Marchuk S.S. INTERACTION OF PERSONAL AND ACTIVITY APPROACHES  
AS A GUARANTY OF THE FORMING THE PROFESSIONAL MOBILITY OF FUTURE PHYSICAL ED-
UCATION TEACHERS

Different approaches, each of which has advantages and disadvantages, are used to characterize the training 
system of future PE teachers. Existing concepts of teaching styles in PE institutions are largely interconnected. 
Therefore, the article reveals the essence of the actual concepts of the relationship between personal and activ-
ity approaches as components in the formation of the professional mobility of future PE teachers. The aspects 
of the activity and active characteristics of the noted specialty teacher (way of thinking, type of thinking, the 
structure of intelligence, approach to learning, method of the decision making, type and career type of person-
ality, etc.) are considered in various combinations.

Key words: training, future teacher of Physical Education, activity, professional mobility.

Постановка проблеми. На сучасному 
етапі у вищих навчальних закладах педа-
гогічного спрямування здійснюється про-
фесійна підготовка майбутніх учителів 
фізичної культури, яка спрямована на за-
доволення потреб держави у кваліфікова-
них мобільних кадрах. Саме тому нагальні 
потреби мобільності ХХІ століття, розвиток 
соціального знання, загальна трансфор-
мація світоглядних і моральних цінностей 
диктують відповідне оновлення національ-
ної системи освіти, що має закладати фун-
дамент держави.

Водночас слід зауважити, що сучасна ор-
ганізація та зміст методичного забезпечен-
ня в процесі підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури у вищих навчальних за-
кладах недостатньо відповідають новим ви-
могам і не забезпечують усебічну підготов-
ку фахівця, адаптованого до швидкозмінних 
умов сьогодення, здатного на високому 
професійному рівні вирішувати виробничі 
завдання різної складності. Спроби вписа-
ти певні новації в педагогічний процес не 
дають достатнього результату, а запропо-
новані шляхи вирішення проблеми фор-
мування професійної мобільності вчителя 
означеного фаху виявляються недієвими. 
Тому постає необхідність у проведенні по-
рівняльного аналізу різних методологічних 
підходів та їхньої імовірної ефективнос-
ті в плані задекларованого дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Наголошуючи на актуальності про-
блем професійної освіти, в дослідженнях 
вітчизняних вчених висвітлюється думка 
про «трансформаційні процеси» у вищій 
фізкультурній освіті. За їхнім твердженням, 
«освіта і наука виступають не тільки голов-
ними чинниками трансформації суспіль-
ства, але й досягнення ним високого рівня 
економічного розвитку і соціальних стан-
дартів, збереження і примноження інтелек-
туального потенціалу держави, її інновацій-
ного розвитку».

Останнім часом усе частіше у вищій про-
фесійній освіті зустрічається ще одна впли-
вова точка зору – «концепція взаємозв’язку 
і взаємодії методологічних підходів в умо-
вах мобільної, неперервної освіти та сту-
пеневої підготовки майбутніх учителів» 
(Р.  Пріма, 2010). Невипадково методологія 
становить системоутворюючий стрижень 
і глибинне підґрунтя наукових парадигм, 
підходів, традицій, напрямів, течій і шкіл, 
утворених на її основі (Т.В. Гайдай, 2015). 
Соціологами-методологами було здійснено 
багато спроб визначення поняття методо-
логічного підходу у вищій професійній осві-
ті. При цьому спостерігається відсутність 
одностайності інтерпретацій, а відповідно 
і розуміння того, що таке методологічний 
підхід. 

Так, у сучасній психології і педагогіці від-
бувається відродження наукових пошуків 
щодо проблеми особистісно-діяльнісного 
підходу в процесі підготовки майбутніх учи-
телів фізичної культури. На фоні зростання 
інтересу психологів до феномену «здібнос-
тей» взагалі він став предметом наукових 
пошуків Л. Виготського, Б. Ананьєва, де 
особистість розглядалася як суб’єкт діяль-
ності, яка сама, формуючись у діяльності 
та спілкуванні з іншими людьми, визначає 
характер цієї діяльності. Значний внесок 
у дослідження питань особистісного і ді-
яльнісного підходів у сучасній педагогічній 
практиці зробили М. Алексєєв, О. Бонда-
ревська, А. Плігін, С. Подмазін, В. Сєри-
ков, А. Хуторський, І. Якиманська. В їхніх 
наукових розвідках зазначено, що особи-
стісно-діяльнісний підхід є «симбіозом осо-
бистісного і діяльнісного, що спричинено їх 
нерозривним зв’язком». Виходячи з цього, 
в концептуальному полі нашого досліджен-
ня вважаємо за необхідне розглянути ті на-
укові розвідки, які пов’язані з означеними 
методологічними підходами, що зорієнто-
вані на формування професійної мобіль-
ності майбутніх учителів фізичної культури. 
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Перевагу надаємо особистісному і діяль-
нісному підходам.

На підставі одержаних даних, враховую-
чи потреби й тенденції розвитку професій-
ної педагогічної освіти на сучасному етапі, 
ми можемо зробити висновок, що вчени-
ми зроблено спроби класифікувати та ви-
значати типології методологічних підходів,  
а також досліджувати їх взаємозв’язок. 

Ретельний аналіз існуючих класифікацій 
методологічних підходів дозволив нам ви-
ділити наукові погляди Е. Юдіна, який під-
креслює «методологію педагогіки», вважа-
ючи її «багаторівневою» і такою, яка може 
бути адаптована до умов підготовки май-
бутніх учителів фізичної культури, виділяю-
чи при цьому чотири її рівні (рис.1).

Зауважимо, що серед досліджень, які 
продовжують вищезгаданий напрям нау-
кових пошуків, варта уваги праця О. Отич 
«Методологічні принципи наукового дослі-
дження» (Чернігів, 2010). Автором здійс-
нено розподіл методологічних підходів 
у гуманістичній площині: особистісний, 
індивідуальний, диференційований, ак-
сіологічний, антропологічний, екзистен-
ціальний, акмеологічний, контекстний, 
компетентнісний тощо). Все більш ваго-
ме місце, як стверджує вчений, посідають 
нові методологічні підходи (полісуб’єктний, 
креативний, медіологічний, семіотичний, 
герменевтичний, феноменологічний, ци-
вілізаційний, холістичний та ін.) [7, с. 41]. 
Набувають актуальності дослідження на 
основі професіографічного, задачного та 
креативно-мобільного підходів тощо. Отже, 

можна визнати незаперечним факт про на-
явну розмаїтість розподілів методологіч-
них підходів у системі підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури, зокрема в плані 
формування особистісної професійної мо-
більності.

Постановка проблеми. Мета статті – 
розглянути взаємозв’язок особистісного 
і діяльнісного підходів як запоруки успіш-
ності системи формування професійної мо-
більності майбутніх учителів фізичної куль-
тури. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. У Національній стратегії розвитку 
освіти в Україні на 2012–2021 роки зазна-
чено, що освіта виступає інтелектуальним 
і стратегічним ресурсом «соціально-еконо-
мічного, культурного і духовного розвитку 
суспільства, поліпшення добробуту людей, 
забезпечення національних інтересів, зміц-
нення міжнародного авторитету й форму-
вання позитивного іміджу нашої держави, 
створення умов для реалізації кожної осо-
бистості. Тому важливим для держави є 
виховання людини інноваційного типу мис-
лення та культури, проектування акмеоло-
гічного освітнього простору з урахуванням 
інноваційного розвитку освіти, запитів осо-
бистості, її мобільності та потреб суспіль-
ства і держави» [текст з екрану].

В окремих наукових розвідках також 
підкреслюється діалектична єдність осо-
бистісного і діяльнісного підходів у педа-
гогіці, але й зауважується, що «діяльність 
не може існувати без активності особисто-
сті». О. Бігич продовжує цей науковий по-

Рис. 1. Рівні «педагогічної методології» в системі підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури (за Е. Юдіним)
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гляд стосовно нероздільності діяльнісного 
та особистісного компонентів, визначаючи 
особистісно-діяльнісний підхід як «актив-
ний педагогічний процес, який передба-
чає урахування індивідуальної мобільності 
студента та його особистісно-діяльнісного 
складника <…>», що представляється важ-
ливим під час обґрунтування нашого ба-
чення проблеми формування професійної 
мобільності в майбутніх учителів фізичної 
культури [1, с. 85].

Цікавими, з погляду на особистісно-ді-
яльнісний підхід, є наукові переконання 
інших вчених, які розглядають його в «не-
подільній єдності» ще з «творчою активніс-
тю», що впливає на особистісний творчий 
розвиток студента, формування професій-
но-особистісних характеристик, оволодіння 
якими забезпечує якісний рівень фахової 
підготовки». Наприклад, наукові розвідки 
І. Княжевої, яка ключовим поняттям, що ви-
значає розуміння сутності означеного ме-
тодологічного підходу, вважає поняття «ді-
яльність», «активність» і «творчість». Вчена 
зауважує, що ці категорії є загальними для 
філософського, історичного і психолого-пе-
дагогічного знання, що й зумовлює широ-
ту розбіжностей в їх розумінні» [4, c. 190]. 
На думку Є.В. Пузирьова та О.А. Жавко, 
«діяльнісний підхід виражається в організа-
ції навчально-виховної діяльності студента, 
яка передбачає вироблення умінь обирати 
цілі, планувати свою діяльність, виконувати 
її, контролювати та аналізувати її резуль-
тати. Цей підхід реалізується, враховуючи 
інтереси, життєві плани, ціннісні орієнтації 
особистості [8, c. 134]. І хоча солідаризую-
чись з І. Зимнєю [2] щодо можливості лише 
умовного та теоретичного їх розподілу, вва-
жаємо доцільним зупинитися на тих особли-
востях цих понять, які є найважливішими 
для формування професійної мобільності.

У контексті нашого дослідження вважає-
мо за необхідне, передусім, з’ясувати розу-

міння сутності понять «діяльність», «актив-
ність особистості», «мобільна активність», 
«творча активність», які ми розглядаємо 
в діалектичній єдності у системі формуван-
ня професійної мобільності майбутніх учи-
телів фізичної культури. Розглянемо їхній 
зміст. 

В «Ілюстративному словнику» (І.М. Кон-
даков) визначено й такі види діяльності, 
як «пізнавальна», «педагогічна», «гностич-
на». Отже, «пізнавальна діяльність» тракту-
ється як «процес відображення в головному 
мозку людини предметів та явищ реальної 
дійсності (відображення дійсності в люд-
ській свідомості відбувається на рівні чуттє-
вого та абстрактного пізнання)»; «діяльність 
педагогічна» – «діяльність, що пов’язана з 
передачею і засвоєнням соціального дос-
віду людства (здійснюється в різноманіт-
них формах освіти, навчання, виховання 
і, відповідно, самоосвіти, самонавчання і 
самовиховання»; «діяльність гностична» – 
діяльність, що спрямована на пізнання на-
вколишнього світу [5].

Діяльність як філософська, соціологічна 
і психологічна категорія: 1) явище, що ви-
вчається всіма суспільними і гуманітарни-
ми науками; 2) взаємодія людини або групи 
людей і світу, в процесі якої людина сві-
домо і цілеспрямовано змінює світ і себе; 
3) форма активності, яка притаманна тільки 
людині (або групі людей). Аналіз видів ді-
яльності подано на рис. 2.

Діяльність разом: 1) вид групової діяль-
ності контактної групи, при якій відсутня 
спільна мета; 2) вид групової діяльності, 
коли у кожного виконавця є своя мета (ці 
завдання можуть бути ідентичними, але 
можуть бути і антагоністичними, що при-
зводять до протиборства).

Діяльність практична: 1) діяльність, мета 
якої – свідоме змінювання природного і 
соціального світу, з якими взаємодіє осо-
бистість або група; 2) діяльність, пов’яза-

Рис. 2. Види діяльності, які властиві майбутньому вчителю фізичної культури

Пізнавальна
діяльність

Діяльність 
практична

Діяльність 
теоретична

Діяльність як
філософська,
соціологічна і 
психологічна 

категорія Діяльність разом

Педагогічна 
діяльність

Гностична 
діяльність



Збірник наукових праць 111

на з діяльністю теоретичною за допомогою 
навчання і безпосереднього досвіду.

Діяльність теоретична: 1) діяльність осо-
бистості або групи, мета якої – пізнання 
і пояснення світу, знаходження й обґрунту-
вання в процесі мисленєвого експерименту 
способів діяльності.

На думку Е.А. Шатрова, діяльнісний підхід 
передбачає спрямованість навчально-ви-
ховного процесу на розвиток умінь і нави-
чок особистості, застосування на практиці 
здобутих знань з різних навчальних пред-
метів, успішну адаптацію людини в соціумі, 
професійну самореалізацію, формування 
здібностей до колективної діяльності та 
самоосвіти. На переконання вченого, в ці-
лому діяльнісний підхід передбачає орієн-
тацію на активний розвиток творчого по-
тенціалу особистості й дозволяє врахувати 
індивідуальні й вікові особливості кожного 
слухача за допомогою включення в діяль-
ність, сприяє самореалізації та особистому 
зростанню [11, с. 111]. 

Аналізуючи наукові погляди колег, нами 
виокремленні такі компоненти діяльності 
в майбутніх учителів фізичної культури: 
мета – завдання – вихідний матеріал – ак-

тивність – професійна мобільність – засо-
би – метод – інноваційний освітній про-
цес – якісний продукт для потреб Нової 
української школи. Підґрунтям для такого 
бачення проблеми є той факт, що станов-
лення та розвиток майбутнього вчителя фі-
зичної культури відбувається в різноманіт-
них видах професійної активності. З огляду 
на це, одним із ключових та методологіч-
них у нашій роботі є поняття «активність», 
що асоціюється з «мобільністю». На основі 
аналізу понад п’ятнадцяти трактувань за-
значеної категорії ми зафіксували ті, які 
відображають формування професійної 
мобільності майбутнього вчителя фізичної 
культури, що демонструє таблиця 1.

Висновок з проведеного досліджен-
ня. Незважаючи на методологічну цінність 
означених підходів, зауважуємо, що основ-
ні їхні положення ще остаточно не сфор-
мовані й не набули динамізму в процесі 
формування особистісної мобільності май-
бутніх учителів фізичної культури. Водно-
час слід наголосити, що навчальні заклади 
фізкультурного спрямування різних рівнів, 
типів і видів власності стали гнучкіше реа-
гувати на сучасні тенденції з особливим ак-

Таблиця 1
Виокремлення видів «активності» майбутнього вчителя фізичної культури  

у процесі формування його особистісної мобільності
Вид особистісної активності 

майбутнього вчителя  
фізичної культури

Визначення

Активність особистості
інтенсивність спрямованості майбутнього вчителя фізичної 
культури на професійну діяльність, яка найбільш чітко проявля-
ється в характері

Активність пізнавальна
вид психічної активності, що проявляється у майбутнього вчи-
теля фізичної культури у формах цікавості, творчості, допитли-
вості щодо подальшої професійної діяльності

Активність свідомості

вища форма психічної активності, яка визначається тим, що 
свідомість майбутнього вчителя фізичної культури «не тільки 
відображає об’єктивний світ, але і творить його за допомогою 
прояву особистісної мобільності», тобто професійна діяльність 
не «задовольняє вчителя і він своїми діями вирішує змінити її»

Активність надситуативна

здатність вчителя фізичної культури підніматися над рівнем 
вимог ситуації, ставити цілі, вищі за вихідне завдання. Через 
цей вид активності вчитель означеного фаху проявляє мобіль-
ність, «долаючи зовнішні і внутрішні перешкоди («бар’єри»), 
що виникають у професійної діяльності»

Активність пошукова

поведінка майбутнього вчителя фізичної культури, спрямована 
на зміну ситуації (чи ставлення до неї) за відсутності визна-
ченого прогнозу її результатів, але за постійного врахування 
ступеню її ефективності (є обов’язковим компонентом бага-
тьох типів мобільної поведінки сучасного вчителя фізичної 
культури)

Активність свідомості

вища форма психічної активності, яка визначається тим, що 
свідомість майбутнього вчителя фізичної культури не тільки 
відображає об’єктивний світ, але й творить його, тобто об’єк-
тивний світ не задовольняє людину, і вона своїми мобільними 
діями намагається його змінювати або адаптуватися до швид-
козмінних умов сьогодення
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центом на індивідуальність студента озна-
ченого фаху.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Дідур Н.А., аспірант
кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності 

Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Статтю присвячено проблемі формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів по-
чаткової школи в процесі фахової підготовки. Автором розглянуто методику формування соціокультур-
ної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової підготовки. Аналіз отри-
маних результатів дав підстави зробити висновок: якщо формування соціокультурної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи не здійснюється цілеспрямовано, то стихійне становлення цієї 
важливої особистісної якості в педагогічній практиці відбувається повільно, цей процес необхідно вдо-
сконалювати.

Ключові слова: соціокультурна компетентність, професійна підготовка, вчитель початкової шко-
ли, методика формування.

Статья посвящена проблеме формирования социокультурной компетентности будущих учителей на-
чальной школы в процессе профессиональной подготовки. Автором рассмотрена методика формирова-
ния социокультурной компетентности будущих учителей начальной школы в процессе профессиональ-
ной подготовки. Анализ полученных результатов дал основание сделать вывод: если формирование 
социокультурной компетентности будущих учителей начальной школы не производится целенаправ-
ленно, то стихийное становление такого важного личностного качества в педагогической практике про-
исходит медленно, этот процесс необходимо совершенствовать.

Ключевые слова: социокультурная компетентность, профессиональная подготовка, учитель на-
чальной школы, методика формирования.



Збірник наукових праць 113

Didur N.A. METHOD OF FORMING SOCIOCULTURAL COMPETENCE OF THE FUTURE PRIMA-
RY SCHOOL TEACHERS

The articleis devoted to the problem of formation of sociocultural competence of future teachers of elemen-
tary school in the process of professional training.The author considers the method of formation of sociocul-
tural competence of future teachers of elementary school in the process of professional training. The analysis 
of the obtained results has led to the conclusion that: if the formation of socio-cultural competence of future 
teachers of elementary school is not carried out purposefully, the spontaneous formation of this important per-
sonality quality in pedagogical practice is slow, this process must be improved.

Key words: sociocultural competence, professional training, primary school teacher, methods of formation.

Постановка проблеми. Інтеграція і 
глобалізація соціально-економічних та со-
ціокультурних процесів, що відбуваються 
у світі, перспективи розвитку української 
держави вимагають глибокого оновлення 
системи педагогічної освіти, підготовки но-
вої генерації учительських кадрів. Сучас-
ний вчитель має бути яскравою, неповтор-
ною особистістю, носієм загальнолюдських 
цінностей, глибоких і різноманітних знань, 
високої культури.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Окремі аспекти дослідження соці-
окультурної компетентності фахівців роз-
глянуто в таких дисертаційних роботах: 
формування англомовної соціокультурної 
компетенції у студентів мовних спеціаль-
ностей на базі німецької мови як першої 
іноземної (М. Писанко); педагогічні засади 
формування іншомовної соціокультурної 
компетенції студентів нефілологічних спе-
ціальностей у процесі фахової підготовки 
(Р. Гришкова); формування соціокультур-
ної компетенції у майбутніх учителів (І. За-
кір’янова); формування соціокультурної 
компетенції майбутніх учителів іноземних 
мов у вищих педагогічних навчальних за-
кладах (Т. Колодько); методика формуван-
ня соціокультурної компетенції майбутніх 
учителів у навчанні читання англомовних 
публіцистичних текстів (О. Бірюк); фор-
мування соціокультурної компетенції як 
складової частини професійної підготовки 
курсантів вищих військових навчальних за-
кладів (Н. Мороз); формування соціокуль-
турної компетентності майбутніх учителів 
іноземної мови в позанавчальній діяльності 
університету (С. Шехавцова); формування 
соціокультурної компетентності іноземних 
студентів у процесі навчання російської 
мови (І. Кушнір), формування соціокуль-
турної компетентності майбутніх учителів 
у процесі вивчення гуманітарних дисциплін 
(Н. Білоцерківська).

Водночас теоретичний аналіз наукових 
досліджень показав, що проблема форму-
вання соціокультурної компетентності май-
бутніх учителів початкової школи в проце-
сі фахової підготовки не була предметом 
окремого дослідження як у теоретичному, 
так і в практичному аспектах.

Постановка завдання. Метою дослі-
дження було розробити методику форму-
вання соціокультурної компетентності май-
бутніх учителів початкової школи в процесі 
фахової підготовки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Було визначено змістову складо-
ву частину процесу формування соціокуль-
турної компетентності, а саме: становлення 
майбутнього педагога як соціокультурної 
особистості, здатної передавати цінності 
й знання іншомовної та національної куль-
тур; отримання студентами знань щодо 
своєрідності іншомовної культури, законо-
мірностей та принципів організації соці-
окультурного діалогу, сутності й способів 
формування та самовиховання соціокуль-
турної компетентності; створення соціо-
культурного середовища ЗВО для пере-
давання студентам інструментарію для 
самопізнання і самовдосконалення.

Для розвитку професійного інтересу 
та поглиблення уявлень майбутніх учителів 
про соціокультурну діяльність викладачами 
кафедр загальної педагогіки, психології та 
культурології було проведено цикл екскур-
сій до різних соціальних інститутів освіти 
і виховання (Центру соціального захисту 
дітей, центрів психологічної допомоги, бу-
динків дитячої творчості, музеїв). Після та-
ких екскурсій на семінарсько-практичних 
заняттях відбувалося їх обговорення, ана-
лізувалися можливості взаємодії вчителів 
та класних керівників з різними соціальни-
ми інститутами для підвищення ефектив-
ності виховання молодого покоління. На 
практичні заняття ми запрошували також 
досвідчених соціальних педагогів, які по-
яснювали майбутнім учителям початкової 
школи їхню роль і значення у процесі соці-
алізації та захисту дітей. Студентів ознайо-
мили з правилами, обов’язками та відпові-
дальністю суб’єктів соціально-педагогічної 
взаємодії; детально зупинилися на захисті 
прав дитини тощо.

Формуванню позитивної мотивації 
до оволодіння соціокультурною компетент-
ністю сприяло проведення бесід на теми 
«Соціокультурна компетентність учителя: 
потреба сьогодення і необхідність», «Права 
дитини та їх захист», «Ти і твоє здоров’я: 
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СНІД», «Що необхідно знати про наркома-
нію», а також на теми за матеріалами публі-
кацій у газетах і журналах, перегляду теле-
передач, дискусій: «Як вийти з конфліктної 
ситуації», «Як керувати своїми почуттями і 
вчинками», «Діти групи ризику: як і чим їм 
допомогти»; вирішення складних і конфлік-
тних «життєвих» соціально-педагогічних 
ситуацій, що виникла в групі або під час 
відвідування центрів психологічної допомо-
ги. При цьому акцентували увагу студентів 
на соціалізувальній функції педагогічної 
діяльності, яка передбачає таку цільову 
орієнтацію учнів: надання взірців гуманіс-
тичних взаємин, стимулювання бажання  
та здібностей використовувати, зберігати 
та примножувати морально-духовні цінно-
сті; забезпечення оптимального входження 
дитини в соціум зі збереженням своєї інди-
відуальної ідентичності. 

Теоретико-методичну підготовку викла-
дачів до формування соціокультурної ком-
петентності майбутніх учителів початкової 
школи здійснювали на методичних об’єд-
наннях. Ця підготовка передбачала оволо-
діння педагогами методикою формування 
соціокультурної компетентності майбутньо-
го вчителя початкової школи; ознайомлен-
ня з різноманітними діагностичними, розви-
вальними та корекційними методиками, що 
ґрунтувалися на наукових працях психологів 
(Г. Андреєвої, Я. Коломінського, В. Петров-
ського, В. Семиченко та інших) і сучасних 
технологіях навчання студентів (В. Євдо-
кимов, О. Пєхота, І. Прокопенко тощо). 

На операційно-діяльнісному етапі експе-
риментальної роботи було реалізовано:

1) збагачення змісту фахових навчаль-
них дисциплін теоретичними питаннями 
про суть, змістову наповненість, місце та 
значення соціокультурної компетентності 
для майбутньої професійно-педагогічної 
діяльності вчителя початкової школи;

2) запровадження інтегрованого спец- 
курсу «Соціокультурна компетентність як 
складова професійної готовності майбут-
нього вчителя».

На лекційних та семінарських заняттях 
широко запроваджували методи активно-
го навчання: дискусійні (групова дискусія, 
аналіз ситуацій морального вибору, «моз-
ковий штурм» тощо); ігрові (дидактичні 
творчі ігри, зокрема, ділові та рольові ігри), 
що допомогли студентам обмінюватися ін-
формацією й думками, оцінками запропо-
нованих ситуацій соціокультурного змісту 
й особистісним досвідом, сприяли вдоско-
наленню вмінь педагогічного спілкування і 
творчої взаємодії.

У ході практичних занять було запро-
ваджено також систему тренінгових вправ 

з метою створення штучного середовища 
комунікації, в якому розглядалися й розв’я-
зувалися різні проблемні ситуації, що допо-
магало студентам зменшити рівень прояву 
фрустрації під час спілкування і ситуацій 
соціокультурної взаємодії. 

Збагачення циклу фахових дисциплін 
теоретичними питаннями про суть та зміс-
тову наповненість соціокультурної компе-
тентності майбутнього вчителя початкової 
школи було спрямоване на формування 
соціокультурного тезаурусу як активно діє-
вого понятійного запасу, безпосереднього 
інструмента для практичних дій майбутньо-
го фахівця.

У результаті викладання лекцій, участі 
в семінарських і лабораторних заняттях 
майбутній учитель початкової школи має:

 – знати: сучасну стратегію соціокуль-
турної освіти, основні ідеї та поняття со-
ціокультурної освіти, джерела розвитку 
ідей соціокультурної освіти, інтегративні 
технології, які оптимально сприяють фор-
муванню соціокультурної компетентності 
особистості, суть поняття «соціокультурна 
компетентність» як однієї з найважливіших 
якостей сучасної особистості, її основні 
складники, структуру соціокультурної ді-
яльності, види психологічних бар’єрів, що 
виникають у процесі спілкування, а також 
способи їх подолання:

 – уміти: здійснювати вибір проблеми й 
теми дослідження, складати розгорнуту 
програму роботи, спрямованої на форму-
вання соціокультурних знань, умінь та яко-
стей учнів і учителів початкової школи, 
спостерігати її процес і результати, аналі-
зувати й оформлювати їх, створювати ін-
тегровані спецкурси, рефлектувати щодо 
всіх компонентів соціокультурної діяльності 
й прагнути до постійного вдосконалення її 
реалізації.

На практичних заняттях ми пропонува-
ли студентам завдання скласти портрети 
компетентного й некомпетентного вчите-
ля початкової школи, портрети компетент-
ного учня загальноосвітньої школи й сту-
дента. Завдання виконувалося в групах.  
У ході його виконання особлива увага нада-
валася формуванню комунікативних умінь 
студентів.

Проаналізувати суть феномену «особи-
стість» з філософських та соціологічних, пе-
дагогічних і психологічних позицій як у су-
часному, так й історичному аспектах у ході 
лекції-конференції, до якої здійснювали 
підготовку студенти й викладач, створюю-
чи невеликі повідомлення. Студентам було 
запропоновано проаналізувати цю катего-
рію стосовно майбутньої професії. Це дало 
змогу з’ясувати сутність понять «соціаль-
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ний статус» і «соціальна роль», проаналі-
зувати процес становлення особистості, 
виявити відмінності в поняттях «людина» й 
«індивід», «суб’єкт» і «особистість». В яко-
сті домашнього завдання пропонувалося 
виконати творче завдання: «створити» уза-
гальнений портрет себе як соціокультурної 
особистості за такими показниками:

 –особистісні якості;
 – когнітивний блок;
 – характеристика комунікативних зді-

бностей;
 –психолого-педагогічний блок;
 –описати наявність труднощів.

Крім того, ми звертали увагу студентів 
на особливості людської свідомості й мис-
лення, зокрема на те, що соціокультурна 
свідомість особистості виникає й розви-
вається під впливом соціальних чинників 
різних культурних середовищ і, відповідно, 
за відчутності змін у системі соціокультур-
них цінностей. Це змушує людину не тільки 
усвідомлювати виникаючі проблеми, але 
й потребує від неї здатності правильно їх 
осмислювати. 

У лекції аналізувалися соціокультурні 
та етноцентричні чинники мислення і сві-
домість. Поняття «свідомість» і «мислення» 
тісно пов’язані з поняттям «цінність», і, від-
повідно, говоримо про «соціокультурну сві-
домість», «етнокультурне мислення» і «соці-
окультурну цінність». Саме тому з’ясування 
суті цих дефініцій становить особливий ін-
терес, якщо говорити про створення толе-
рантних відносин між різними суб’єктами 
соціального середовища.

У ході семінару студенти проаналізува-
ли суть понять, «соціокультурні й загально-
людські цінності», «соціокультурний імпе-
ратив і гуманізм», ґрунтуючись на знаннях, 
отриманих під час опанування філософії та 
культурології, педагогіки й основ педаго-
гічної майстерності, а також створили пор-
трет учителя-гуманіста.

Варто зазначити, що в ході практичних 
занять студенти дотримувалися позиції про 
те, що майбутній учитель початкової школи 
повинен мати здатність конструювати то-
лерантні відносини з представниками різ-
них соціокультурних середовищ та у зв’яз-
ку із цим створювати надалі нові технології, 
спрямовані на формування соціокультур-
них якостей особистості й виховання соці-
окультурної відповідальності.

Підбиваючи підсумки практичних занять, 
студенти цілком справедливо констатува-
ли, що рівень сформованості соціокуль-
турної свідомості особистості залежить від 
розвитку загальної культури: чим вищий 
рівень загальної культури особистості, тим 
ширший її кругозір, тим реальніша можли-

вість чітко усвідомлювати, формулювати 
й вирішувати соціокультурні та професійні 
завдання. А це можливо тільки за наявності 
у неї фундаментальних соціокультурних та 
психолого-педагогічних знань. 

Студенти також виконували тренінгові 
завдання: 

1. Назвати складники культури у влас-
ному тлумаченні, розподілити їх на оче-
видні (їжа, одяг, архітектура, поведінка в 
транспорті, популярна музика тощо) і на 
репрезентовані в побуті опосередкованим 
шляхом (поняття краси, вірності, релігій-
ні уявлення, етикет ставлення до роботи, 
дітей, сімейні відносини тощо). Потім не-
обхідно було ці складники розташувати в 
певній послідовності: від зовсім очевидних 
до менш очевидних і найбільш фундамен-
тальних.

У ході дискусії досягалася згода щодо 
того, які компоненти культури можуть бути 
репрезентовані абсолютно у всіх культурах, 
і, відповідно, вводилися поняття й визна-
чення «культурної цінності» й «культурної 
універсалії», складався їх перелік для різ-
них етнокультурних середовищ. 

2. Викладач пропонував студентам ско-
піювати його дії, абсолютно нічого не змі-
нюючи. Він здійснював прості рухи та дії 
рукою, але наприкінці доповнював їх несут-
тєвою деталлю: ледь повертався або нахи-
лявся. Студенти спочатку не помічали цю 
деталь. Але згодом найбільш спостережли-
ві з них скопіювали це повністю.

У процесі обговорення викладач та сту-
денти дійшли висновку, що кожний має 
власні фрейми, що містять події, які спо-
стерігали або переживали. Таким чином, 
студенти набували здатність спрямованого 
спостереження, в ході якого виокремлю-
ються компоненти іншого соціокультурного 
середовища. 

Викладач та студенти дійшли висновку, 
що стереотипи заважають пізнанню іншого 
соціокультурного середовища, яке стано-
вить соціокультурну реальність.

На практичних заняттях студентам про-
понувалися різні соціокультурні ситуації, 
а також напрацювання стратегій керування 
в різних видах діяльності.

Проводилися психолого-діагностич-
ні тренінги з розвитку компонентів діяль-
ності, на яких студенти розвивали вміння 
психолого-педагогічної й соціокультурної 
діагностики, передбачені освітнім стан-
дартом. У процесі навчання під час добо-
ру діагностичних методик, необхідних для 
дослідження характеру реалізованої со-
ціокультурної та професійної діяльності, 
студенти не просто відпрацьовували тех-
ніку проведення діагностик на собі й своїх 
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однокурсниках, але й використали матері-
ал, що спонукає до роздумів про основні 
компоненти діяльності, стадії її формуван-
ня; а також про способи вдосконалювання 
своїх креативних і рефлексивних якостей, 
рівні їх сформованості.

Наведемо приклади конкретних вправ і 
завдань, що сприяли розвитку соціокуль-
турної компетентності майбутніх учите-
лів початкової школи, а саме: Мозковий 
штурм на тему: «Права дітей та батьків»; 
соціально-педагогічний тренінг «Правова 
культура – норма життя», який потребував 
від студентів застосування знань з різних 
дисциплін («Педагогіка», «Педагогічна пси-
хологія», «Правознавство»); студенти вико-
нували вправи («Коло причин», «Як вирази-
ти образу», «Як стримати агресію» та інші); 
розробляли «Пам’ятку правової поведінки» 
тощо. Значної уваги надавали проблемам 
сім’ї, вихованню дітей, взаємодії вчителя із 
сім’єю, культурі взаємин у сім’ї, між суб’єк-
тами педагогічного процесу.

На практичних заняттях нами здійсню-
валося тестування студентів, метою якого 
було визначити провідні типи психологіч-
них бар’єрів, а також рівень здатності по-
долати психологічні бар’єри у процесі со-
ціокультурної взаємодії. Студентам було 
запропоновано також завдання створити 
тест щодо визначення провідного спосо-
бу психологічного захисту особистості: 
катарсис, витіснення, ідентифікація, ра-
ціоналізації, що ґрунтувались на психо-
лого-педагогічних дослідженнях Л. Хона, 
які виокремлюють когнітивні й регулятивні 
психологічні бар’єри вчителя у професій-
ній діяльності. Робота проводилася в гру-
пах по 3–5 чоловік. Ми дотримувалися 
думки, що групова робота підсилює чин-
ники мотивації та взаємної інтелектуальної 
активності й завдяки взаємному контролю 
підвищує ефективність пізнавальної діяль-
ності студентів. 

Участь партнера істотно перебудовує 
психологію особистості майбутнього вчи-
теля початкової школи. У процесі індиві-
дуальної підготовки, як відомо, студент 
суб’єктивно оцінює власну діяльність як 
повноцінну й завершену, але така оцінка 
може бути помилковою. Під час групової 
індивідуальної роботи відбувається колек-
тивна самоперевірка з подальшою корекці-
єю викладача. У такий спосіб формуються 
навички індивідуальної й групової діяльно-
сті, які, у свою чергу, є складниками соціо-
культурної діяльності.

На занятті було проведено тренінг, у ході 
якого студенти поділялися на дві групи 
й створювали власний колаж під назвою 
«Страхи й очікування», в якому в художній, 

образній формі відображали свої надії й 
побоювання у зв’язку з роботою в певно-
му соціокультурному середовищі на основі 
сформованості компонентів соціокультур-
ної компетентності. Їм було запропоновано 
виконати завдання «Розмова з учнем-нар-
команом», у ході виконання якого необ-
хідно було звести до мінімуму виникнення 
психологічних бар’єрів.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Під час виконання дослідження ство-
рено й експериментально перевірено 
методику формування соціокультурної ком-
петентності майбутніх учителів початкової 
школи у процесі фахової підготовки, яка 
передбачала наступні етапи педагогічної 
роботи: когнітивний (застосовувалися такі 
методи навчання: бесіда, лекція, обгово-
рення, порівняння, дискусія, заняття-кон-
ференція, комунікативна стратегія «win 
win», семінар-диспут, інформаційні техно-
логії, презентації тощо); діяльнісно-прак-
тичний (метод моделювання проблемних 
ситуацій, коопероване навчання, ілюстра-
тивне пояснення, мовний практикум, про-
ведення уроків-презентацій, метод «фан-
дрейзингу»); результативно-оцінювальний 
(когнітивно-поведінкової модифікації, ін-
тернет-комунікації, інсценізації, створен-
ня соціокультурних проектів або портфо-
ліо, крос-культурний тренінг, рефлексивне 
коло тощо). 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ  
ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Довгопола Л.І., викладач
кафедри теорії та методики професійної підготовки

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет  
імені Григорія Сковороди»

Обґрунтовано дефініції «інтерактивні методи навчання», «інтерактивні технології навчання» та 
«інтерактивне навчання». Розкрито значення інтерактивного навчання у процесі підготовки майбутніх 
учителів біології. Доведено, що для студентів-біологів доцільно застосовувати інтерактивну технологію 
навчання – метод проектів. Запропоновано авторський дослідницький проект з навчальної дисципліни 
«Генетика з основами селекції» з метою формування готовності до професійної діяльності майбутніх 
учителів біології. Обґрунтовано, що метод проектів сприяє кращому засвоєнню майбутніми фахівця-
ми біології навчального матеріалу й розвитку креативних здібностей, формуванню вмінь: інформацій-
но-комунікативних, особистісно-креативних, дослідницьких, організаційних, допомагає здійснювати 
узагальнення матеріалу тощо.

Ключові слова: готовність до педагогічної діяльності, готовність до інноваційної діяльності, май-
бутні учителі біології, інтерактивні методи навчання, інтерактивні технології, метод проектів, ге-
нетика з основами селекції. 

Обоснованы дефиниции «интерактивные методы обучения», «интерактивные технологии обуче-
ния» и «интерактивное обучение». Раскрыто значение интерактивного обучения в процессе подготовки 
будущих учителей биологии. Доказано, что для студентов-биологов целесообразно применять интерак-
тивную технологию обучения – метод проектов. Предложен авторский исследовательский проект по 
дисциплине «Генетика с основами селекции» с целью формирования готовности к профессиональной 
деятельности будущих учителей биологии. Обосновано, что метод проектов способствует лучшему 
усвоению будущими специалистами биологии учебного материала и развитию креативных способно-
стей, формированию умений: информационно-коммуникативных, личностно-креативных, исследова-
тельских, организационных, позволяет осуществлять обобщение материала и тому подобное.

Ключевые слова: готовность к педагогической деятельности, готовность к инновационной дея-
тельности, будущие учителя биологии, интерактивные методы обучения, интерактивные техноло-
гии, метод проектов, генетика с основами селекции.

Dovhopola L.I. FORMATION OF READINESS FOR FUTURE TEACHERS OF BIOLOGY TO APPLY-
ING INTERACTIVE TECHNOLOGIES

The definitions of "interactive learning methods", "interactive learning technologies" and "interactive 
learning" are substantiated. The importance of interactive learning in the process of preparing future teachers 
of biology is revealed. It is proved that for biologists student it is expedient to use interactive learning technol-
ogy – the method of projects. The author's research project on academic discipline "Genetics with the basics of 
breeding" is proposed in order to prepare for future biology teachers' professional activities. The main stages 
of the research project on "Mutational changes in the human body" are selected: preparatory, research and 
summing up. It is substantiated that the method of projects is one of the basic interactive technologies, in the 
process of study, design and application of which the key competences of future biology teachers are formed: 
innovative, informational and communicative, personal-creative, research, organizational, ability to work in 
groups, etc. 

Key words: readiness for pedagogical activity, readiness for innovation, future biology teachers, interac-
tive teaching methods, interactive technologies, methodology of projects, genetics with the basics of selection.
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Постановка проблеми. У зв’язку з інте-
грацією України до європейського освітньо-
го простору з’явилася потреба в суттєвій 
модернізації освітньої сфери, підвищення 
її якості. У сучасних умовах реформування 
системи вищої освіти України передбачає 
переорієнтацію на активні методи отри-
мання знань, розвиток освітніх інноваційних 
технологій, формування нових професій-
них якостей у процесі підготовки майбутніх 
учителів біології, що дозволить підвищити 
їх конкурентоспроможність на ринку праці. 

Інноваційні підходи у вищій освіті тісно 
пов’язані з інтерактивними технологіями 
навчання, які передбачають не лише тра-
диційну організацію навчального процесу: 
викладач – студент, де студент перебуває 
в якості сприймаючого, а й взаємодію: сту-
дент – студент, активність студентів є номі-
нальною в процесі навчання. Так, згідно із 
Законом України «Про освіту», з Державною 
національною доктриною розвитку освіти 
України в XXI столітті потрібно здійснити 
кардинальний перехід від традиційного ін-
формаційно-пояснювального навчання, зо-
рієнтованого на передачу готових знань, 
до особистісно-розвивального, персоніфі-
кованого, спрямованого не лише на засво-
єння знань, а й на розвиток творчої, кре-
ативної особистості майбутнього вчителя. 

Одним із визначальних аспектів профе-
сійної компетентності є здатність майбут-
нього вчителя біології бути мобільним. За-
стосування інтерактивних методів навчання 
призводить не лише до підвищення рівня 
знань, умінь і навичок здобувачів вищої 
освіти, але й до реалізації творчого потен-
ціалу особистості. Для того, щоб майбут-
ній учитель був спроможний застосовува-
ти інноваційні методи навчання в процесі 
професійної діяльності, він повинен безпо-
середньо виступати в якості суб’єкта нав-
чання. 

Актуальність означеної проблеми спри-
чинена застарілим змістом професійної 
підготовки, його структурою, стандартами 
та методиками (технологіями) навчання 
в системі педагогічної освіти, які не забез-
печують майбутнім педагогам можливості 
оволодіння компетентнісним підходом та 
сучасними ефективними інструментами пе-
дагогічної праці.

Аналіз досліджень і публікацій. Науко-
во-теоретичне опрацювання публікацій за-
свідчує, що проблема готовності до різних 
видів педагогічної діяльності є об’єктом на-
укового інтересу багатьох науковців (Н. Кі-
чук, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, О. Мороз, 
О. Пєхота, А. Троцко та ін.).

Основні аспекти вдосконалення про-
цесу фахової підготовки педагогів на за-

садах формування готовності до іннова-
ційної діяльності розглядаються у працях 
А. Алексюка, Л. Артемової, Г. Бєлєнької, 
А. Богуш, В. Бондаря, О. Козлової, К. Кру-
тія, В. Кузя, І. Підласого та ін.

У сучасній психолого-педагогічній літе-
ратурі віднайшла відображення проблема 
сутності інтерактивних технологій та інте-
рактивного навчання у працях К. Баханової, 
О. Глотової, К. Нор, О. Пєхоти, Л. Пирожен-
ко, О. Пометун, Г. П’ятакової, О. Ярошенко 
тощо; класифікація інтерактивних техноло-
гій, технік, прийомів та методів навчання – 
у М. Бухаркіної, Л. Карамушки, В. Мель-
ник, Г. Селевко, Г. Сиротенко, Є. Полат, 
Л. Пироженко; використання інтерактивних 
технологій у навчально-виховному процесі 
вищої школи – у C. Грабовської, О. Комар, 
І. Мельничук, Г. П’ятакової, Ю. Романенко, 
Л. Савченко, C. Cисоєвої, О. Шапран. Вико-
ристання інтерактивних методів і техноло-
гій навчання у процесі підготовки майбутніх 
учителів біології досліджували: Т. Бонда-
ренко, А. Грабовий, Л. Єленич, Т. Мостіпа-
ка, М. Скиба, Ю. Шапран та ін.

Постановка завдання. Мета статті пе-
редбачає висвітлення особливостей засто-
сування інтерактивних технологій у процесі 
формування готовності майбутніх учителів 
біології до професійної діяльності під час 
практичної підготовки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Формування готовності в май-
бутніх учителів біології до застосування 
інтерактивних технологій повинно виявля-
ти ознаки цілеспрямованого процесу, що 
спонукає до професійного самовдоскона-
лення. 

Узагальнення результатів аналізу нау-
кових праць сучасних дослідників надає 
можливість визначити різні підходи до тлу-
мачення дефініції «готовність до педагогіч-
ної діяльності». Так, Е. Пехота формулює 
поняття готовності як складноструктуро-
ване утворення, що забезпечує необхідні 
внутрішні умови успішного професійно-
го саморозвитку майбутнього вчителя [4]; 
І. Гавриш – як інтегративну якість особи-
стості вчителя, що виявляється в діалектич-
ній єдності всіх структурних компонентів, 
властивостей, зв’язків і відносин; складне 
особистісне утворення, що є передумо-
вою успішної професійної діяльності вчи-
теля [2]; А. Троцко – як цілісну, складну, 
особистісну якість, що забезпечує високий 
рівень педагогічної діяльності й охоплює 
професійно-педагогічні погляди й переко-
нання, професійну спрямованість психічних 
процесів, професійні знання, уміння долати 
труднощі, оцінювати наслідки своєї праці, 
професійно самоудосконалюватися [8].
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Отже, сутнісні ознаки поняття «готов-
ність майбутнього вчителя біології до за-
стосування інтерактивних технологій нав-
чання» доцільно визначати як важливий 
аспект професійної підготовки. Формуван-
ня відповідного виду готовності передба-
чає формування мети, мотивів, прагнення 
до застосування інтерактивних технологій 
навчання майбутніми вчителями біології.

Ключовим напрямом сучасного вдоско-
налення, підвищення рівня педагогічної під-
готовки здобувачів освіти у сфері біології 
у вищому навчальному закладі є освоєння 
методики застосування та конструювання 
інтерактивних методів навчання. Як зазна-
чають Н. Побірченко та Г. Коберник, вони 
«ще недостатньо поширені в українській 
школі. Щоб прискорити процес їх упрова-
дження, необхідно, насамперед, підготува-
ти вчителів до роботи з ними. Це потребує 
<…> активного вивчення і впроваджен-
ня інтерактивних технологій у навчально- 
виховному процесі вищих педагогічних за-
кладів освіти» [5, с. 8–10].  

Поняття «інтерактивний» походить від 
англ. «іnteract» («inter» – взаємний, «act» – 
діяти). Отже, інтерактивними називаються 
технології, які здійснюються шляхом актив-
ної взаємодії студентів у процесі спільної 
діяльності. Активність викладача поступа-
ється місцем активності студентів, він ви-
ступає лише в ролі координатора, органі-
затора процесу навчання: готує завдання, 
формує питання або теми для обговорення 
в групах, контролюючи час і порядок вико-
нання визначеного плану роботи. Ю. Ша-
пран виокремлює інтерактивні методи 
навчання як окрему складову частину осо-
бистісно-зорієнтованого навчання, оскіль-
ки вони сприяють соціалізації особистості, 
усвідомленню себе як частки колективу, 
своєї ролі й потенціалу. Він зазначає, що 
загальною ознакою цих технологій є прин-
ципи інтеракції: багатостороння комуніка-
ція, взаємодія і взаємонавчання, коопера-
ція та співробітництво [10, с. 183]. О. Комар 
під технологією інтерактивного навчання 
розуміє таку організацію навчального про-
цесу, за якої кожен учень, студент бере 
участь у колективному взаємодоповнюю-
чому, заснованому на взаємодії та спілку-
ванні всіх його учасників процесі навчаль-
ного пізнання [3]. Н. Шаманська пропонує 
трактувати поняття інтерактивної технології 
навчання як систему суб’єктно-суб’єктних 
відносин, що дозволяє стимулювати інте-
рес і мотивацію до самонавчання та са-
мопізнання; підвищувати рівень активності 
й самостійності; розвивати навички аналізу 
та рефлексії власної діяльності, прагнення 
до співробітництва та емпатії. Інтерактив-

ні технології навчання, на думку науковця, 
здійснюються шляхом активної взаємодії 
всіх учасників навчально-виховного проце-
су [9]. Різні дефініції інтерактивного нав-
чання (інтерактивні технології, інтерактив-
ні методи навчання, інтерактивні техніки) 
часто використовують як синонімічні, хоча 
ці поняття й не тотожні. У вітчизняній пе-
дагогіці симетрично використовують термі-
ни «інтерактивні технології», «інтерактивні 
технології навчання», «інтерактивні методи 
навчання». Особливості застосування тех-
нологій виявляються в системності, алго-
ритмічності, процесуальності, можливості 
відтворення, проектованості, керованості, 
стійкості результатів. Під час використання 
інтерактивних методів увага акцентується 
на їхній варіативності та врахуванні інди-
відуальних і вікових психологічних особли-
востей [10, с. 181–186].

Застосування сучасних інтерактивних 
технологій навчання сприяє підвищенню 
якості підготовки майбутніх учителів біоло-
гії, формує у них власне бачення сприйнят-
тя ботанічних, зоологічних, хімічних, гене-
тичних проблем тощо, вміння розробляти 
алгоритм та обґрунтовувати оптимальні 
шляхи для їх розв’язання. Інтерактивні тех-
нології навчання можна розглядати як одну 
із сучасних форм активних методів навчан-
ня. На думку А. Вербицького, використання 
активних методів навчання спрямоване на 
вироблення у студентів уміння створювати 
моделі соціальних і професійних ролей, на 
придбання досвіду самостійної активності, 
подолання труднощів і досвіду соціального 
схвалення, що є надзвичайно важливим для 
формування соціальної активності і компе-
тентності майбутнього спеціаліста [1].

До найпоширеніших інтерактивних тех-
нологій навчання відносяться: дискусія, 
евристична бесіда, «мозковий штурм», ро-
льові, «ділові» ігри, тренінги, кейс-метод, 
портфоліо, метод проектів, «перевернутий 
клас», «storytelling» тощо. 

Метод проектів є однією з базових інте-
рактивних технологій, у процесі вивчення, 
конструювання та застосування якої фор-
муються ключові компетентності майбутніх 
учителів-біології: інноваційні, інформацій-
но-комунікативні, особистісно-креативні, 
дослідницькі, організаційні, вміння працю-
вати в групах тощо.

В основу даної особистісно-орієнтова-
ної розвиваючої технології покладена ідея 
розвитку пізнавальних навичок здобувачів 
освіти, творчої, креативної ініціативи, умін-
ня самостійно мислити, знаходити і розв’я-
зувати проблему, орієнтуватися в інфор-
маційному просторі, уміння прогнозувати 
й оцінювати результати власної діяльності. 
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Вона спрямована на розвиток самостій-
ної діяльності студентів – індивідуальну, 
парну, групову, яку вони виконують упро-
довж визначеного відрізку часу. С. Сисо-
єва зазначає, що «метод проектів є однією  
з педагогічних технологій, яка відображає 
реалізацію особистісно-орієнтованого під-
ходу в освіті [7, с. 120]».

У процесі залучення майбутніх учителів 
біології до проектної діяльності у них фор-
муються професійні вміння: виокремлення 
проблеми, яка є актуальною, формулюван-
ня мети, самостійне віднаходження інфор-
мації в різних джерелах (інтернет-ресур-
сах, бібліотеках тощо) та її критична оцінка, 
ефективне планування роботи й розподіл 
часу, використання набутих знань з метою 
вирішення пізнавальних і практичних за-
вдань, набуття комунікативних та дослід-
ницьких вмінь, розвиток системного і кри-
тичного мислення тощо. Під час підготовки 
майбутніх учителів біології впровадження 
та використання проектних технологій є 
доцільним і актуальним.

Учені Є. Полат і М. Бухаркіна розробили 
класифікацію проектів, яка є найбільш по-
ширеною та повною в сучасній педагогічній 
літературі. Вони виділяють такі різновиди 
проектів: 

1) за методом, який домінує в проекті: 
дослідницький, творчий, ігровий, інформа-
ційний, практико-орієнтований;

2) за характером координування проек-
ту: з явною координацією, з прихованою 
координацією;

3) за характером контактів: внутрішні 
(регіональні), міжнародні;

4) за кількістю учасників: особистісні (ін-
дивідуальні), парні, групові;

5) за тривалістю проведення: коротко-
часні, середньої тривалості, довгострокові 
[6, с. 31].

Професорсько-викладацький склад ка-
федри біології і методики навчання ДВНЗ 
«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Гри-
горія Сковороди» під час підготовки фа-
хівців за освітньо-професійною програмою 
6.040102 Біологія активно залучає здобу-
вачів вищої освіти до проектної діяльності. 
Напрямками використання даної техно-
логії можуть бути збір камеральних даних 
у різних живих екосистемах: від організ-
му (виду) до біоценозу (угрупування) ра-
йонів, міст, природних зон, співставлення 
(порівняння) даних спостережень за при-
родними явищами; порівняльне вивчення 
об’єктів, явищ, фактів для виявлення зада-
ної проблеми, розробки рекомендацій та 
висновків. Під час викладання дисциплін 
нормативного блоку навчального плану 
спеціальності 6.040102 Біологія викладача-

ми пропонуються теми дослідницьких про-
ектів: «Ботаніка. Систематика та філогенія 
рослин» – вплив аборигенних видів рослин 
на природний рослинний покрив, інвазій-
ні види рослин, їх поширення та вплив на 
природне середовище та значення для 
людини, стан ресурсів та поширення цін-
них видів лікарських рослин, рідкісні види 
рослин, їх поширення та стан охорони; 
«Зоологія. Систематика та філогенія без-
хребетних» – стан та поширення популяцій 
рідкісних видів комах; «Зоологія. Система-
тика хребетних та народна зоологія» – стан 
та поширення популяцій рідкісних видів 
птахів; «Мікробіологія і вірусологія» – ту-
беркульоз як соціальна хвороба, антибі-
отики як проблема сьогодення, СНІД як 
глобальна проблема людства; «Паразито-
логія» – поширення трематодозів свійських 
тварин і визначення ролі в цьому проміж-
них господарів тощо.

Наведемо приклад використання до-
слідницької проектної технології під час ви-
вчення навчальної дисципліни «Генетика з 
основами селекції» студентами четвертого 
курсу спеціальності 06.040102 Біологія. До-
слідницький проект має чіткий алгоритм: 

Підготовчий етап передбачає: під час 
розробки робочої навчальної програми з 
дисципліни викладачем виділяються про-
відна тема чи декілька тем, які будуть за-
пропоновані студентам для проектування. 
Наприклад, «Мутаційна мінливість люд-
ського організму». Тема проекту повин-
на бути актуальною, тематику основного 
проекту може запропонувати як викладач, 
так і самі студенти, які, у свою чергу, ви-
являють власну ініціативу, в залежності 
від їхніх інтересів та можливостей. Також 
формулюються індивідуальні та групові 
теми, робота над якими сприяє засвоєнню 
знань і формуванню необхідного досвіду: 
принципи класифікації мутацій (за спосо-
бом виникнення, за впливом на життєді-
яльність організму: корисні, нейтральні, 
шкідливі, летальні мутації тощо), структур-
ні мутації хромосом (дефішенсі, делеції; 
визначення понять «дуплікація», «інверсія», 
«транслокація»), генні мутації (трансзиції, 
трансверсії, делеції, вставки; множинний 
алелізм), спонтанний мутаційний процес 
і його причини (частота мутацій; гени-му-
татори і антимутатори). Також можна за-
пропонувати й інші теми проектів із зазна-
ченої дисципліни а саме: «Перспективи 
використання трансгенних організмів з 
метою розв’язання негативних проблем 
людства», «Генна терапія. Системи «донор 
генів – реципієнт генів», «Характеристика 
генетичної структури й порівняння популя-
цій людини» тощо. Дуже важливо обрати 
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проблему дослідження, керуючись прин-
ципами актуальності, доцільності, новизни 
очікуваного наукового результату, сфор-
мулювати мету та завдання проекту. Під-
готовчий етап передбачає роботу із дже-
релами інформації: інтернет-ресурсами, 
науковою літературою, довідниками, на-
вчальною літературою, застосування різ-
них комп’ютерних програм тощо.

Основний етап (дослідницький). Від-
повідно до обраної теми студенти роз-
робляють дослідницькі завдання: збір й 
узагальнення офіційних даних щодо ста-
тистики генетичних захворювань насе-
лення Переяслав-Хмельницького району; 
вияв найтиповіших чинників мутацій; по-
рівняння статистичних даних захворювань 
за окремими регіонами України, встанов-
лення залежності генетичних мутацій від 
забруднення навколишнього середовища.  
Означена діяльність майбутніх учителів 
біології спонукала до вивчення особли-
востей людини як об’єкта генетичних до-
сліджень; надавала можливість виявити 
вплив факторів довкілля на появу генетич-
них мутацій та збільшення частоти народ-
ження хворих дітей. 

Заключний етап (підбиття підсумків) 
передбачав оформлення студентами-бі-
ологами результатів дослідження: підго-
товку презентації, відеофільмів, буклетів, 
стендів, статей, веб-сайтів тощо. Виконані 
проекти майбутні педагоги презентували 
на студентських науково-практичних кон-
ференціях університету.

Висновок з проведеного досліджен-
ня. Отже, метод проектів є однією з пер-
спективних інтерактивних технологій нав-
чання, який сприяє кращому засвоєнню 
студентами навчального матеріалу й роз-
витку їх креативних здібностей, формуван-

ню інформаційно-комунікативних, особи-
стісно-креативних, дослідницьких, вмінь.
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ  
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРЕДМЕТА «Я У СВІТІ»:  
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викладач кафедри суспільних дисциплін

Луцький педагогічний коледж

У статті проаналізовано та описано результати опитування вчителів початкових класів щодо фор-
мування навичок медіаграмотності та критичного мислення в початковій школі на уроках «Я у світі». 
Визначено дидактичні особливості впливу медіаграмотності на освітній процес початкової школи.

Ключові слова: медіаграмотність, початкова освіта, дисципліна «Я у світі», методи навчання, 
прийоми навчання.

В статье проанализированы и описаны результаты опроса учителей начальных классов по формиро-
ванию навыков медиаграмотности и критического мышления в начальной школе на уроках «Я в мире». 
Определены дидактические особенности влияния медиаграмотности на образовательный процесс на-
чальной школы.

Ключевые слова: медиаграмотность, начальная школа, дисциплина «Я в мире», методы обучения, 
приёмы обучения. 

Yerko H.I. FORMATION OF MEDIA ACCUMULATION SKILLS OF TEACHERS OF INITAL CLAS- 
SES IN TEACHING THE SUBJECT «ME IN THE WORLD»: PRACTICAL ASPECTS

In an article are analyzed and described the results of a survey of primary school teachers concerning the 
media literacy and critical thinking skills at elementary school on the lessons «Me in the world». There are 
determined the didactic features of the influence of media literacy on the educational process of elementary 
school.

Key words: media literacy, elementary education, discipline «I am in the world», methods of teaching, 
receptions of teaching.

Постановка проблеми. Людство по-
стійно розвивається. До того ж темп змін 
невпинно пришвидшується. І для людини, і 
для країни стає дедалі важливіше вміти ре-
агувати на ці зміни, щоб не залишитися ос-
торонь прогресу. Ми спостерігаємо появу 
нових медіа, що використовують техноло-
гії, які ще вчора здавалися казковими.

Вважається, що медіаосвіта пов’язана 
з усіма видами медіа й різними технологія-
ми. Саме вона має дати людям можливість 
зрозуміти, як масова комунікація вико-
ристовується в їхньому соціумі, й навчити 
правильно користуватися медіакомуніка-
ціями. На думку фахівців ЮНЕСКО, меді-
аосвіта – частина основних прав кожного 
громадянина будь-якої країни світу на сво-
боду самовираження і права на інформацію 
та інструмент підтримки демократії [3].

Медіа потужно й по-різному впливають 
на освіту молодого покоління, часто пере-
творюючись на провідний чинник його со-
ціалізації, стихійного соціального навчання, 
стають засобом дистанційної та джерелом 
неформальної освіти. До цього додають-
ся: недосконалий захист дитини від меді-
аконтенту, що може шкодити її здоров’ю 
та розвитку, відсутність механізмів ефек-
тивної саморегуляції інформаційного рин-

ку, які не допускали б недоброякісної ме-
діапродукції, низькоморальних ідеологем 
та цінностей, інших соціально шкідливих 
інформаційних впливів [2].

Особливо складно адаптуватися в су-
часному світі дітям з їх ще не усталеною 
вразливою психікою. Раніше школа була 
основним джерелом отримання дитиною 
інформації про світ, людину, суспільство, 
природу. Сьогодні ж ЗМІ стають істотним 
чинником формування у дітей картини 
світу. Збільшення обсягу інформації, яка 
сприймається дітьми, іноді завдає шкоди. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковано розв’язання 
озвученої проблеми, дозволяє стверджува-
ти, що сьогодні у вітчизняній науці поки що 
не вистачає фундаментальних розробок 
із проблеми впровадження медіаграмот-
ності в початковій школі під час вивчення 
предмета «Я у світі».

Для розуміння медіаосвітніх процесів 
у незалежній Україні важливе значення 
має Концепція впровадження медіаосвіти 
в  Україні [6], теоретичні й практичні розроб-
ки зарубіжних вчених і вітчизняних медіапе-
дагогів: Ф. Рогоу, С. Шейбе [8], В. Іванова 
[1], Л. Найдьонової [4], Г. Онкович [5; 6],  
Б. Потятинника [7] та ін. 
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Постановка завдання. Мета статті – 
проаналізувати результати опитування 
вчителів початкових класів щодо визначен-
ня формування навичок медіаграмотності 
та критичного мислення на уроках «Я у світі»; 
визначити дидактичні особливості форму-
вання медіаграмотності у початковій школі.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Школа відіграє важливу роль 
у житті учнів/учениць. Вона має забезпечи-
ти умови, в яких діти та підлітки зможуть 
не тільки отримувати знання в класі, а й 
здобувати вміння та навички застосовувати 
їх у реальному житті.

Школа має мотивувати учнів/учениць 
бути активними членами своєї спільноти, 
громади і надавати їм необхідні для цього 
засоби. І головним у вирішенні цих важли-
вих життєвих питань є вчитель. Запрова-
дження медіаосвіти в навчальний процес 
залежатиме, насамперед, від ставлення 
вчителів до цього процесу.

Нами проведено опитування вчителів по-
чаткових класів шкіл м. Ківерці та м. Луцька 
Волинської області.

В основу опитування взято стаж роботи 
вчителів, зокрема: до 3-х років – 3 особи, 
від 3 до 10 років – 3 особи, від 10 до 20 ро-
ків – 6 осіб, більше 20 років – 21 особа. Зага-
лом опитано 33 вчителя початкових класів.

Питаннями «Як Ви ставитеся до форму-
вання медіаграмотності молодших школярів 
у початковій школі з предмета «Я у світі»?» 
та «Чи маєте Ви досвід проведення занять 
з медіаграмотності з предметом «Я у світі» 
у початковій школі?» визначали ставлення 
вчителів до наскрізного включення медіа-
складової частини в освітній процес, а та-
кож те, чи застосовують учителі елементи 
медіаграмотності на уроках «Я у світі». 

Зважаючи на результати опитування, 
можна стверджувати, що більшість вчите-
лів, тобто 72,7%, позитивно ставляться до 

формування медіаграмотності в молод-
ших школярів. Це можна зрозуміти, адже 
82,8% учителів уже зараз у своїй педаго-
гічній практиці проводять заняття з меді-
аграмотності під час вивчення предмета 
«Я у світі». Жоден опитаний не вважає ме-
діаосвіту в навчальному процесі чимось не-
гативним.

Учасники анкетування мали обрати п’ять 
головних, на їхню думку, завдань медіагра-
мотності, які відображають основні теорії 
медіосвіти. 72,7% та 63,6% відповідно рес-
пондентів вважають, що розвиток критич-
ного мислення особистості стосовно медіа 
та розвиток умінь самовиражатися за до-
помогою медіа, створювати медіатексти 
є саме тим, що відображає основні поло-
ження теорії медіаосвіти. Недооцінили вчи-
телі такий елемент теорії медіаосвіти, як 
отримання аудиторією знань з історії ме-
діа та з історії медіакультури – 0%. Також 
неважливим опитані вважають розвиток 
здібностей аудиторії до політичного, ідео-
логічного аналізу різних аспектів медіа, ме-
діакультури – 9,1%.

Якщо порівняти ці дані з вимогами Кон-
цепції впровадження медіаосвіти в Україні 
(сприяння формуванню медіаімунітету осо-
бистості, рефлексії і критичного мислення, 
здатності до медіатворчості, спеціалізова-
них аспектів медіакультури) [2], можемо 
констатувати, що більшість відповідей сто-
суються всіх згадуваних завдань. Водночас 
незначний відсоток використання терміно-
логії, положень теорії пояснюється певним 
нерозумінням їх важливості на початковому 
етапі впровадження медіаосвіти. Адже без 
опори на теоретичні питання медіа немож-
ливо розвивати, наприклад, критичне мис-
лення або навчати учнів/учениць розуміння 
мови медіа.

Усе це дає підстави для висновку, що 
попри загальну підтримку вчителями пріо-

Рис. 1. Ставлення вчителів до формування медіаграмотності молодших школярів  
та до проведення занять з медіаграмотності на уроках «Я у світі»
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ритетності розвитку критичного мислення 
на матеріалі медіакультури, демократичних 
засад медіаосвіти, в середовищі педагогів 
ще немає достатнього розуміння важливо-
сті інших істотних медіаосвітніх завдань.

Ми не могли обійти увагою питан-
ня визначення цілей медіаграмотності 
в освітньому процесі. В анкеті його було 
сформульовано так: «Які, на Вашу думку, 
найважливіші цілі медіаграмотності в на-
вчальному процесі з предмета «Я у світі» 
в початковій школі?» Потрібно було обрати 
п’ять найважливіших.

Найважливішим учителі вважають розви-
ток уміння доцільно використовувати різні 
медіа, підвищення мотивації та зацікавле-
ності учнів/учениць до предмета і навчання, 
розвиток здатності учнів/учениць до кри-
тичного мислення – 90,9% та 72,7% відпо-
відно. Як показала анкета, жоден з опитаних 
не вважає головною ціллю надавати знання 
з теорії медіа, історії їх виникнення – 0%.

Наступне питання «Яке Ваше ставлення 
до впровадження медіаосвіти в навчаль-
ний процес початкової школи?» мало на 
меті встановити, чи готові вчителі до впро-

Таблиця 1
«Які, на Вашу думку, завдання медіаграмотності в початковій школі  

найбільше відображають основні положення теорії медіаосвіти?»
Індикатори %

Розвиток естетичного сприйняття, смаку, оцінки естетичних якостей медіатекстів, розу-
міння медіатекстів, пропаганда шедеврів медіакультури 18,2

Розвиток критичного мислення особистості стосовно медіа  72,7
Захист від шкідливого впливу медіа (наприклад, від впливу сцен насильства на екрані, 
від пропаганди поганого смаку, від творів низької художньої якості тощо.)  36,4

Задоволення різних потреб аудиторії в галузі медіа  27,3
Навчання аудиторії практичних умінь роботи з медіатехнікою  45,5
Розвиток здібностей аудиторії до політичного, ідеологічного аналізу різних аспектів 
медіа, медіакультури  9,1

Розвиток здібностей аудиторії до сприйняття, розуміння й аналізу мови медіатекстів 
(аудіовізуального ряду, композиції, стилістики, символіки та ін.), «декодування» медіа-
текстів

 36,4

Розвиток здібностей аудиторії до аналізу медіатекстів у широкому культурологічно-
му, соціокультурному контексті з урахуванням таких понять, як «джерело інформації» 
(агентство медіа), «категорія медіа» (вид, жанр медіа), «технологія медіа», «мова медіа», 
«аудиторія медіа», «репрезентація»

 18,2

Підготовка людей до життя в демократичному суспільстві  27,3
Розвиток комунікативних здібностей особистості  54,5
Розвиток умінь самовиражатися за допомогою медіа, створювати медіатексти  63,6
Отримання аудиторією знань з історії медіа, з історії медіакультури  0
Отримання аудиторією знань з теорії медіа і медіакультури (включаючи такі поняття, як 
«агентство медіа», «категорія медіа», «мова медіа», «технологія медіа», «репрезентація 
медіа», «аудиторія медіа» тощо.)

 9,1

Розвиток здібностей аудиторії до морального, етичного, психологічного аналізу різних 
аспектів медіа, медіакультури  45,5

Таблиця 2
«Які, на Вашу думку, найважливіші цілі медіаграмотності в навчальному процесі  

з предмета «Я у світі» в початковій школі?»
Індикатори %

Модернізація сучасного навчального процесу 45,5
Підвищення мотивації та зацікавленості учнів до предмета і навчання 72,7
Розвиток інформаційної та медіакультури учнів 54,5
Розвиток здатності учнів до критичного мислення 72,7
Розвиток здатності учнів до естетичного сприйняття, оцінки, розуміння, аналізу медіа-
тексту 45,5

Розвиток уміння доцільно використовувати різні медіа 90,9
Розвиток комунікативних здібностей особистості 45,5
Навчання учня самовираженню за допомогою сучасних засобів медіа 45,5
Розвивати знання соціальних, культурних підтекстів медіатекстів 9,1
Надавати знання з теорії медіа, історії їх виникнення 0
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вадження медіаосвіти в сучасні школи.  
Респонденти мали обрати два варіанти від-
повіді.

Можна зазначити, що більшість опита-
них (72,7%) бачать медіаосвіту в початко-
вих класах як інтегрований урок зі шкільни-
ми дисциплінами. Також більше половини 
респондентів наголосили, що це має бути 
обов’язково присутнім у навчанні молод-
ших школярів.

Зважаючи на те, що більшість учителів 
вважають медіаосвіту потрібною в сучас-
ному освітньому процесі, то логічним було 
наступне питання: «Якими медіанавичками 
Ви володієте?» (потрібно було обрати три 
медіанавички, якими педагог володіє най-
більше).

Результати відповідей були неоднознач-
ними. 54,5% вчителів зазначили, що вміють 
організувати будь-який етап уроку з вико-
ристанням медіа. 45,5% – підготувати урок 
з використанням кількох медіа, працювати 
в мережі Інтернет. Неочікуваним було те, 
що жоден опитаний не вважає, що може 

передбачити результат використання кон-
кретних медіа в освітньому процесі, а та-
кож не вміє інтерпретувати й аналізувати 
друковані й електронні ЗМІ. 

Результати опитування дають підста-
ви говорити про те, що, використовую-
чи елементи медіаосвіти на уроці, вчителі 
не розуміють, яким чином це має вплива-
ти на дітей. Недостатній рівень розвитку 

Таблиця 3
«Яке Ваше ставлення до впровадження медіаосвіти в навчальний процес 

початкової школи?»
Індикатори %

У медіаосвіті молодших школярів немає необхідності 0
Медіаосвіта молодших школярів має бути обов’язковою 54,5
Медіаосвіта молодших школярів має бути факультативним курсом як гурток 18,2
Медіаосвіта молодших школярів має бути інтегрована зі шкільними дисциплінами 72,7
Медіаосвіта в початковій школі має бути як окремий предмет 9,1
Медіаосвіта в початковій школі повинна бути синтезом автономних та інтегрованих 
уроків

36,4

Таблиця 4
«Якими медіанавичками Ви володієте?»

Індикатори %

Уміння поставити освітню мету, яку можна вирішити за допомогою медіа 27,3
Уміння планувати свої дії та дії учнів в освітньому процесі з використанням медіа 18,2
Уміння аналізувати ефективність використаних медіа для вирішення конкретного пе-
дагогічного завдання 18,2

Уміння навчити учнів спілкуватись на медіакультурному рівні 18,2
Уміння подати навчальний матеріал за допомогою термінології медіа 27,3
Уміння організувати будь-який етап уроку з використанням медіа  54,5
Уміння підібрати медіа, які будуть розвивати медіакультуру учнів  9,1
Уміння інтерпретувати й аналізувати друковані й електронні ЗМІ  0
Уміння аналізувати і встановлювати відповідність вживаних медіа віковій категорії уч-
нів і змісту матеріалу навчального предмета  9,1

Уміння підготувати урок з використанням кількох медіа  45,5
Уміння передбачити результат використання конкретних медіа в навчально-виховному 
процесі  0

Уміння працювати із засобами мультимедіа 18,2
Уміння організувати кожного учня до самостійної роботи з медіа 18,2
Уміння бути досвідченим користувачем медіа  9,1
Уміння працювати в мережі Інтернет  45,5

Рис. 2. Визначення перешкод щодо 
використання медіаграмотності на уроках 

«Я у світі»
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критичного й аналітичного мислення може 
бути серйозною завадою для повноцінної 
медіаосвіти в молодшій школі.

Ми запитали, чи бачать респонденти пе-
решкоди у використанні елементів медіа-
грамотності на уроках «Я у світі». 

За відповідями вчителів можна зробити 
висновок про розуміння ними необхідності 
інноваційних змін в освіті і прагнення педа-
гогів долучитись до цих змін. Проте важли-
во наголосити на тому, що вчителі не усві-
домлюють, що їм не вистачає знань з теорії 
і методики медіаосвіти, а також не розумі-
ють, що такі уроки займають багато часу 
на підготовку – 33,3%. Деякі з респонден-
тів відзначили, що в них немає бажання 
цим займатись – 5,6%. Один з опитаних, 
не знайшовши відповіді, яка задовольни-
ла б його, зазначив: «Не вистачає коштів 
на повноцінне забезпечення технічними за-
собами у класах». 

Важливою складовою частиною форму-
вання медіаграмотності та критичного мис-
лення учнів/учениць початкової школи є 
забезпечення вчителів високоякісними ма-
теріалами і технічними засобами для уроків 
та вміння їх систематизувати.

Майже всі опитані зазначили, що, орга-
нізовуючи діяльність учнів/учениць на уроці 
«Я у світі», застосовують спеціальні методи 
і прийоми для створення позитивної пси-
хологічної атмосфери й відкритого спілку-
вання учнів/учениць між собою – 81,8%. 
Жоден із вчителів не нехтує психологічною 
атмосферою в класі, вважаючи, що можна 
поєднати виконання програми, дисципліну 
і відкрите спілкування з учнями/ученицями.

Рис. 3. Організація діяльності учнів/учениць 
на уроці «Я у світі»

Будь-яке зростання, просування вперед 
є неможливим без обміну думками, без де-
батів і суперечок. Завдання уроків – вияв-
лення різноманітних точок зору учасників 
на питання або проблему та всебічний ана-
ліз кожної з них.

Опитані вчителі зазначили: 54,5% педа-
гогів на кожному уроці організовують об-
говорення учнями/ученицями дискусійних 
питань змісту матеріалу, який вивчають. Усі 

практикуючі вчителі не погодились з тим, 
що дискусія – це лише трата часу.

Рис. 4. Форми роботи вчителів на уроці  
з предмета «Я у світі»

Ми запитали, як респонденти оцінюють 
свій рівень компетентності щодо форму-
вань навичок критичного мислення та ме-
діаграмотності на уроках «Я у світі». Пере-
важна більшість учителів уважають себе 
компетентними в цих питаннях – 78,5%, по-
середній рівень має лише 3,3% опитаних. 

Рис. 5. Рівень компетентності вчителів 
щодо формування навичок критичного 

мислення та медіаграмотності

Отже, за даними опитування можна зро-
бити висновок, що в більшості вчителі воло-
діють необхідними знаннями для формуван-
ня навичок медіаграмотності у молодших 
школярів, проте є декілька чинників, зокре-
ма відсутність технічного оснащення, неро-
зуміння вчителями того, що медаграмот-
ність – це не лише відео, але й періодичні 
видання, зміст яких можна використовувати 
під час занять на уроках «Я у світі». Можна 
зазначити, що вчителі, які працюють у сфері 
освіти понад 10 років, готові до нововведень 
і хочуть бути рушіями змін в освітньому про-
цесі молодших школярів, гарантами фор-
мування медіаграмотності у підростаючого 
покоління. За результатами проведеного 
анкетування можна говорити про необхід-
ність здійснення просвітницької діяльності 
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з педагогами щодо медіаграмотності та 
медіаосвіти, допомогти педагогам навчи-
тись використовувати медіа так, аби вони 
несли певну мету та користь для дітей на 
уроці, реалізовували освітні компетентності.

Сучасний етап розвитку освітнього про-
цесу є стартом для практичного впро-
вадження медіаосвіти в навчання. Дуже 
важливо, аби цей етап не закріпився як фа-
культатив у сучасній старшій школі, а про-
ходив наскрізно, від молодшого шкільного 
віку і до нескінченності. Початкова школа 
є найбільш сприятливим часом для закла-
дення основ медіаграмотності та критич-
ного мислення у людини. Впровадивши 
вправи з медіаграмотності та критичного 
мислення в буденні заняття з дисципліни 
«Я у світі», можна зазначити, що діти краще 
сприймають інформацію, коли працюють 
з нею, виконують пошукові та аналітичні дії; 
вчаться організовувати пошукову діяльність 
у межах теми, ставити запитання та пра-
вильно відповідати на них. З часом це може 
стати не лише видом роботи на окремому 
уроці.

У рамках викладання медіаграмотності 
потрібно зосередитись на розвитку в дітей 
таких ключових складників критичного мис-
лення, як: допитливість і бажання дослід-
жувати; постійне занурення в процес до-
слідження, адже носії критичного мислення 
здобувають, аналізують та оцінюють інфор-
мацію постійно; базове скептичне ставлен-
ня – ті, хто думає критично, завжди висува-
ють припущення, мотиви, шукаючи відповіді 
на питання, які їх цікавлять, і знають, як саме 
задати питання, аби отримати ту інформа-
цію, яка їх цікавить; поціновувати гарну ар-
гументацію – вони можуть розрізнити факт 
і думку, можуть оцінити її; гнучкість і неупе-
редженість – вони вільні від упереджень, 
можуть змінювати власну думку відповідно 
до інформації, яку отримують. Медіаграмот-
ність поєднує ці складники критичного мис-
лення і використовує їх як основний еле-
мент для розвитку інших навичок.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. За результатами досліджень можемо 
з упевненістю сказати, що більшість учите-
лів вже на початковому етапі використову-
ють деякі елементи та вправи для форму-
вання медіаграмотної особистості, проте 
самі ще недостатньо теоретично підковані 
в цьому питанні. Задля розвитку потрібних 
компетентностей у дітей варто попрацюва-
ти над компетентністю вчителів. Користь 
від медіаосвіти пов’язується у свідомості 
школярів з формуванням певних уявлень, 

знань і навичок, загальним розвитком і рів-
нем ерудованості.

Медіаосвітні уроки мають виховувати 
критичне мислення, а найкраще воно ак-
тивізується в спілкуванні, коли треба від-
стоювати свою позицію. Медіапедагог 
повинен йти на контакт із дітьми, прово-
кувати їх на діалог, навчити не боятись 
озвучити свою думку, а також аргументу-
вати її. Ми на практиці зрозуміли, як мож-
на і варто впроваджувати медіаосвіту та 
формувати критичне мислення у дітей мо-
лодшого шкільного віку. Подані в цікавій 
формі завдання діти сприймають набага-
то краще, ніж буденні вправи з підручника 
чи зошита. Робота з інтернет-ресурсами, 
за допомогою яких учні/учениці шукають 
інформацію, вчаться правильно задати за-
пит для пошуку, аби знайти важливу тема-
тичну інформацію, – це те нове на уроці, 
що допомагає дітям включатись у роботу, 
починати аналізувати те, чим вони займа-
ються, розуміти, для чого це їм потрібно і 
як це застосовувати.

Уроки з медіаграмотності мають стати 
невід’ємною частиною навчального плану 
в усіх українських школах, починаючи з мо-
лодшого шкільного віку. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ  
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Проблема формування здатності до міжкультурного спілкування вчителів початкових класів є ак-
туальною через серйозні глобалізаційні та інтеграційні світові процеси. І важливу роль тут відіграє 
вивчення художньої літератури, зокрема міфів та казок. Таким чином, у статті окреслено провідні про-
блеми міжкультурного спілкування, сформульовані основні показники готовності до цього процесу, 
якими має володіти майбутній фахівець початкової школи, визначено конкретні шляхи формування 
міжкультурної комунікативної компетентності під час вивчення міфів та легенд. 

Ключові слова: культура, міжкультурне спілкування, толерантність, казка, міф, соціокультурний 
аналіз.

Проблема формирования способности к межкультурному общению будущих учителей начальных 
классов является актуальной из-за серьёзных глобализационных и интеграционных мировых процес-
сов. И важную роль тут играет изучение мифов и сказок. Таким образом, в статье очерчены основные 
проблемы межкультурного общения, сформулированы показатели готовности будущего специалиста 
начальной школы к этому процессу, определены конкретные пути формирования способности к меж-
культурному общению. Особенное внимание в исследовании уделено процессу работы с мифами и 
сказками, поскольку именно они дают самую исчерпывающую информацию о культурных особенно-
стях разных стран.

Ключевые слова: культура, межкультурное общение, толерантность, сказка, миф, социокультур-
ный анализ.

Kazanzhy O.V. FORMATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ INTERCULTURAL 
COMMUNICATIVE COMPETENCE DURING THE STUDY OF CHILDREN'S LITERATURE

The problem of forming future primary school teachers’ ability for intercultural communication of is rele-
vant because of serious globalization and integration world processes. Here an important part is played by the 
study of myths and fairy tales. Thus, the article outlines the main problems of intercultural communication, 
articulates the indicators of the primary school future specialist readiness for this process and defines con-
crete ways of forming the ability for intercultural communication. Particular attention is paid to the process 
of working with myths and fairy tales, since they give the most comprehensive information about the cultural 
peculiarities of different countries.

Key words: culture, intercultural communication, tolerance, fairy tale, myth, sociocultural analysis.

Постановка проблеми. Початок 
ХХІ  століття позначений серйозними сві-
товими змінами, що відбилися на світо-
сприйнятті нового покоління. Тому важли-
ве місце у вихованні й навчанні сучасної 
дитини займає Нова українська школа, 
мета якої – гармонійний розвиток дитини 
відповідно до її вікових та індивідуальних 
психофізіологічних особливостей і потреб, 
виховання загальнолюдських цінностей, під-
тримка життєвого оптимізму, розвиток са-
мостійності, творчості та допитливості [15].  
Нова школа потребує нового вчителя по-
чаткових класів, адже саме початкова лан-
ка зазнала сьогодні найбільших змін. Тому 
підготовка майбутніх фахівців, які б відпові-
дали вимогам часу, є важливим завданням 
вищої школи. 

Виховання загальнолюдських цінностей 
в умовах світових глобалізаційних проце-

сів неможливе без формування здатності 
до міжкультурного спілкування, або між-
культурної комунікативної компетентності. 
Сучасне суспільство має бути відкритим 
для комунікації з представниками різних 
культур, повинно поважати чужі традиції 
та звичаї, розуміти їхню специфіку, а го-
ловне, шануючи власні культурні надбання, 
в жодному разі не ставитися зневажливо 
або зверхньо до представників інших на-
цій, що часто є причиною міжнаціональних 
конфліктів, проявів фашизму та нацизму. 
Тому окреслена проблема є сьогодні дуже 
актуальною.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. До проблеми міжкультурного 
спілкування зверталися такі науковці, як: 
В.С. Біблер, А.В. Новицька, І.Л. Плужник, 
О.П. Садохін, Н.С. Смірнова, Т.А. Ткаченко, 
С.Г. Тер-Мінасова. Так, В.С. Біблер ство-
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рив модель школи діалогу культур, у цен-
трі уваги якої – виховання інтересу до іншої 
людини, бажання її зрозуміти; схильність, 
прагнення до «напруги» духу. Адже умін-
ня працювати в стані інтелектуального та 
емоційного піднесення надає мисленню 
парадоксальності й розкутості, розвиває 
інтуїцію, фантазію [1]. Одним з важливих 
принципів цієї школи є організація нав-
чання не на основі підручника, а на основі 
реальних текстів конкретної культури [6]. 
О.П. Садохін у своїх дослідженнях приділяє 
особливу увагу формуванню міжкультур-
ної толерантності й проблемам практичної 
адаптації індивідів до реалій інших культур 
[11]. Тер-Мінасова С.Г. у своїх працях роз-
глядає питання діалогу культур у лінгвістич-
ному аспекті.

Постановка завдання. Проте, незважа-
ючи на ґрунтовність означених досліджень, 
варто відзначити, що в більшості з них 
представлений досвід формування здатно-
сті до міжкультурного спілкування під час 
вивчення іноземних мов. У нашій статті ми 
спробуємо довести, що в означеному про-
цесі важливого значення набуває художня 
література, а особливо казки й міфи, що є 
важливим джерелом інформації про життя 
представників різних культур. Таким чи-
ном, мета нашого дослідження – визначити 
основні шляхи формування міжкультурної 
комунікативної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи під час вивчення 
казок і міфології народів світу.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Основними показниками здатно-
сті до міжкультурного спілкування, на наш 
погляд, є: знання рідної мови та культури, 
повага до традицій і звичаїв свого народу; 
знання особливостей різних світових куль-
тур; уміння спілкуватися з представниками 
різних народів; здатність проявляти толе-
рантність у цьому спілкуванні; здатність 
проявляти повагу й толерантність до тра-
дицій і звичаїв різних народів і усвідом-
лювати, що кожна культура специфічна; 
здатність порівнювати особливості культур 
країн світу з культурою рідного народу, вмі-
ти визначати спільне та відмінне. 

Так, аналізуючи міфи, казки різних наро-
дів світу, необхідно звертатися до особли-
востей відповідних культур.

Уже в початковій школі діти знайомлять-
ся з міфами народів світу. За визначенням 
Ю.І. Коваліва, міф є універсальною чуттє-
вою дійсністю, структурованою за люд-
ським світосприйняттям, що не ідентична 
довкіллю, однак кожен, хто перебуває в її 
межах, вважає її єдино можливою, справж-
ньою, тому втрата міфу відповідає втраті 
сенсу життя [7, с. 53]. Більш конкретним 

і доступним є трактування міфу В.Б. Му-
сія : «Міф – це виражене в словесній фор-
мі сакральне для всього колективу знання 
про світ, його походження й корінні зако-
ни функціонування, а також про людину, 
її співвідношення з оточуючим світом та її 
поведінка» [8, с. 13]. Отже, міфічні опові-
ді є надзвичайно інформативними й ча-
сто визначальними для розуміння різних 
культурних спільнот. Вивчаючи міфологію 
з майбутніми фахівцями початкової школи, 
необхідно враховувати це й досліджувати 
міф не лише як літературний твір, а навіть 
більше – як соціокультурний портрет народу.

Вивчення міфів варто здійснювати в кіль-
ка етапів. Перший етап – прочитання міфів 
народів світу. Тут необхідно зазначити, що 
міфи мають бути ідентичні, адже другий 
етап – це порівняльний аналіз, під час яко-
го увага має зосереджуватися на спільних 
і відмінних рисах рідної та іноземної куль-
тур. П.В. Сисоєв зауважував, що для ефек-
тивного діалогу культур необхідно: «бачити 
не тільки відмінність, але й схожість у своїй 
культурі та культурі народу, мова якого ви-
вчається; сприймати різницю як норму спі-
віснування культур у сучасному полікуль-
турному світі; формувати активну життєву 
позицію, направлену проти культурної не-
рівності, культурної дискримінації та куль-
турного вандалізму, що процвітають у су-
часному полікультурному світі» [14, с. 13]. 

Вивчаючи давньогрецькі й слов’ян-
ські міфи, можна побачити, що між ними 
є достатньо спільного. Так, більшості бо-
гів слов’янського пантеону відповідає бо-
жество з давньогрецького міфу (Перун – 
Зевс, Лада – Гея, Макоша – Диметра, 
Ярило – Діоніс). Проте багато й відмінного. 
Наприклад, у слов’ян кожен бог відповідав 
за кілька природних сил і виконував багато 
функцій, на відміну від богів давніх греків. 
Наприклад, Перун – бог грому й блискав-
ки, а також війни, тоді як у давньогрецькій 
міфології ці функції виконують Зевс і Арес. 
Порівнюючи міфи про створення світу, 
відзначаємо, що в нас світ народжується 
з любові й боротьби добра зі злом, а в гре-
ків – у запеклій конкурентній борні між ро-
дичами, що певним чином позначилося на 
світорозумінні й стосунками між родичами 
в представників означених народів. 

Наступним етапом має бути пошукове 
завдання. Необхідно визначити, яким чи-
ном давні міфи відбили ментальні особли-
вості народу, що проявляються й сьогодні. 
Таким чином, створюється зв’язок із жит-
тям, пояснюються особливості світосприй-
мання різних культурних спільнот, що в по-
дальшому полегшить процес спілкування  
з представниками різних народів.
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Ще один жанр, який дає досить вичерп-
не уявлення про традиції та звичаї різних 
народів, – казка. Як справедливо зауважує 
Півнюк Н.А., казка – складний для розумін-
ня жанр, але на уроках літератури розумін-
ня казки часто зводиться до характеристи-
ки її персонажів й доволі прямолінійного 
розкодування її натяків (Чого казка навчає? 
Які проблеми піднімає?). Не можна ствер-
джувати, що дітям необхідна вся глибина 
казки, але педагогові вона потрібна, щоб 
знайти оптимальну форму подання дітям 
правильної розстановки акцентів [9, с. 40]. 
Тому варто зупинитися на функціональних 
особливостях казки, яка є джерелом ін-
формації про традиції та звичаї конкретно-
го народу, малює його яскравий портрет 
через побут, зовнішність казкових героїв, 
природу. 

Так, у чукотській казці «Дівчина й місяць» 
фігурують елементи народного побуту: нар-
ти, чум, ковдра. Головній героїні сховатися 
від місяця, який хоче її вкрасти, допомагає 
олень, житель північних країн [4]. З каз-
ки «Тісто-богатир» дізнаємося про життя 
й побут ногайців. Уже з наступного уривку 
можна здогадатися про це за характерни-
ми побутовими речами, героями: «Покли-
кав хан старого пастуха й говорить йому: – 
Відправляй сина до лісу. Хай він привезе 
мені дві арби дров. Поїхав Камир-Батир до 
лісу» [4, 152]. У казці острова Шрі-Ланка 
«Крокодил, шакал і старий» точно відтворе-
не природне оточення того народу, який її 
склав: крокодил, змія, шакал, бугай, річка, 
болото [12].

Різні народи в казках одягаються по-різ-
ному. Так представники східної культури 
носять халати, шаль, тюбетейку, чалму; 
японці – кімоно; українці – свиту. У казко-
вій оповіді звертається увага навіть на сим-
воліку кольору. Наприклад, у слов’янських 
народів чорний одяг означає траур, а у ки-
тайців похоронна процесія одягнута в біле. 

У казках різних народностей різні персо-
нажі. Так, наприклад, у казкових оповідях 
східних народів, афганських та перських, 
часто присутній падишах («Шкідливий за-
сіб», «Син збирача колючок і мулла Базард-
жан»), а от у турецьких – візир («Сад із жов-
тими трояндами»); в індійських казках цар 
називається магараджа («Золота риба»), 
а в китайських головна людина – це імпе-
ратор («Казка без кінця»); в європейських 
казках важливою фігурою є король, а в на-
ших – цар. Поряд із «сильними світу сього» 
завжди діють прості люди, селяни, реміс-
ники, купці, солдати тощо, які відрізняють-
ся родом занять. Так, селяни-європейці 
часто є хліборобами, а індуси вирощують і 
збирають рис або кокосові горіхи.

Як справедливо зауважує Н. Півнюк, пор-
трет народу змальований не лише фарба-
ми його матеріального життя, але й описом 
внутрішнього – менталітету [9, с. 41]. На-
приклад, в європейських казках часто зу-
стрічається мотив звернення по допомогу 
до померлих родичів, зокрема до матерів. 
Він присутній у казках, де пасербиці важко 
протистояти злій і жорстокій мачусі. У «По-
пелюшці», «Крихітці-Хаврошечці», «Васили-
ні Прекрасній» тощо відбилася віра в те, що 
людина має безсмертну душу. Віра у вічне 
життя – важлива складова частина менталі-
тету християнських народів [9].

Не можна оминути й той факт, що пред-
ставники різних народів в однакових жит-
тєвих ситуаціях будуть поводитися по-різ-
ному, і те, що є цілком нормальним для 
одних, може бути зовсім неприйнятним для 
інших. Так, аналізуючи арабські казки, мо-
жемо зробити висновок, що ментальною 
особливістю арабів є бажання насолодити-
ся земним життям. Зокрема, в «1001 ночі» 
є багато моментів, які вказують на це: ков-
дри, коштовний шовк, прикраси, солодощі, 
подушки, в яких комфортно проводить свій 
час цар Шахрияр у компанії чарівної кра-
суні Шахразади. У представників європей-
ських народів однією з найвищих цінностей 
є працьовитість, тому головні позитивні 
персонажі західноєвропейських і слов’ян-
ських казок проявляють любов до праці на 
благо інших і своє. Поширеним мотивом є 
протистояння «лінивці й рукодільниці». Він 
зустрічається і в німецькій казці «Пані Ме-
телиця», і в російських «Морозко», «Васи-
лина Прекрасна», і в українській «Про ді-
дову і бабину дочку». Саме працелюбність 
робить героїнь цих казок щасливими. Та-
ким чином, варто звертати увагу студентів 
на те, що казки фіксують усі етнографічні 
нюанси, які й визначають обличчя народу, 
котрий їх створив.

На наш погляд, важливим етапом вивчен-
ня й дослідження будь-якої казки повинно 
бути її інсценування. Кожен студент, який 
грає роль, має вжитися в казковий образ, 
а для цього необхідно глибше зрозуміти 
його особливості, ще раз перечитати казку 
і визначити її мету й ідею. Далі – створення 
відповідної атмосфери, костюми, предме-
ти побуту. Все це дає можливість студен-
там на деякий час відчути себе частиною 
тієї культури, до якої належить інсценова-
на казка, поглибити знання про традиції та 
звичаї, збагнути відчуття і спосіб мислення 
народу, який склав казкову оповідь. 

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, визначимо основні шляхи форму-
вання здатності до міжкультурного спілку-
вання майбутніх учителів початкових класів 
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під час вивчення дитячої літератури: соці-
окультурний та літературний аналіз міфів і 
казок; порівняльна характеристика специ-
фічних особливостей міфів і казкових опо-
відей різних народів; інсценування казок як 
засіб глибшого пізнання народних традицій 
і звичаїв; формування позитивного став-
лення до різних народів та культур. Варто 
зазначити, що літературний аспект форму-
вання здатності до міжкультурного спілку-
вання є перспективним і вимагає глибшого 
й детальнішого дослідження.

Таким чином, для того, щоб підготува-
ти майбутніх фахівців початкових класів 
до міжкультурного спілкування під час ви-
вчення міфів і казок, необхідний комплек-
сний підхід до аналізу цих художніх творів 
з урахуванням їхньої культурологічної спе-
цифіки. 
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У статті проаналізовано особливості професійної підготовки фахівців з дошкільної освіти у США. 
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Kalichak Yu.L. THE PECULIARITIES OF PROFESSIONAL TRAINING OF PRESCHOOL EDUCA-
TION EXPERTS IN THE USA

In the article features of professional preparation of experts in preschool education in the USA are analysed. 
The peculiarities of the organisation of the educational process at pedagogical faculties of the American 
universities are characterized and professional functions of educators are studied. 

The basic tendencies of professional training of teachers of preschool education establishments in the USA 
are found out, concrete recommendations concerning the use of an advanced experience of highly skilled 
pedagogical cadres in the Ukrainian establishments of higher pedagogical education are formulated.

Key words: preschool education, the teacher of children of preschool age, professional training of teachers.

Problem statement. Modern civilization 
challenges make heads of preschool edu-
cation establishments, methodologists, and 
educators to apply the creative approaches 
to the process of organisation of education 
under the conditions of a kindergarten, stimu-
late to use the advanced progressive ideas of 
foreign preschool education, and to introduce 
the newest technologies concerning educa-
tional traditions of Ukrainian preschool ped-
agogy.

The new Concept of Ukraine’s pedagogical 
education activates the essential content of 
pedagogical education, its efficient character 
directed, first of all, at the experts’ mastering 
of practical abilities and habits of the organ-
isation of an education process of preschool 
age children.

The analysis of the basic researches 
and publications. The researches of con-
temporary scholars in the field of comparative 
pedagogy, particularly, by O. Gluzman, T. De-
siatov, A. Kaplun, T. Koshmanova, A. Parino-

va, L. Pukhovska, and others prove that similar 
tendencies are observed in the United States 
of America.

Cardinal changes in the domestic system 
of professional education are impossible with-
out absorbing of the international standards 
of preparation of experts in preschool educa-
tion, without which the integration of Ukraine 
into the international educational space is in-
conceivable. The experience of the developed 
countries of the world of the professional train-
ing in the system of higher education neces-
sitates the introduction of innovations. which 
are grounded on the best achievements of the 
foreign science. On this account the experi-
ence of the American colleagues specializing 
in pedagogical education organisation on the 
best national traditions of preparation of stu-
dent-future teachers is of particular interest, 
which basic priorities are directed on associ-
ations of personal and functional approach-
es which much resemble the contemporary 
preparation of teachers principles in Ukraine.
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The aim of the article. The article purpos-
es to define prominent features, of achieve-
ments and advantages of professional training 
of teachers of preschool education establish-
ments in American universities, and, also, the 
possibility of their use in Ukraine.

Statement of the basic material. In the 
USA experts in preschool education receive a 
general two-year academic education, and in 
further from two to four years they are taught 
disciplines which concern psychophysical de-
velopment of the child. 

Graduates receive the certificate and under 
condition of high level of success have a pos-
sibility to continue during the next two years 
in postgraduate study and, eventually, to re-
ceive the scientific degree of Master. A trans-
fer of the preparations teachers of preschool 
education establishments on the base of uni-
versities is very plausible in the near future. 
Nowadays, the processes of globalisation and 
informatization of the US preschool pedagog-
ic milieu make necessary a very discussion 
concerning the trade of a preschool educa-
tor. According to American scientists, the 
preparation of pedagogical cadres is a priori-
ty direction of higher education, because the 
quality education of children can be provided 
only by competent and high qualified peda-
gogical cadres [2].

Professional training of students is ground-
ed on the realisation of the next four compo-
nents of pedagogical process of university:

– training and development of students;
– the process of organization of education 

in preschool education establishments and 
schools (a group room);

– the curriculum;
– professional abilities [9].
The following is required from a preschool 

educationalist:
– to be able to organize an educational en-

vironment which includes the use of various 
pedagogical technologies;

– to carry out inclusive training and educa-
tion of children in preschool education estab-
lishments;

– wide use of creative methods and inge-
nuity in professional work;

– to communicate with various preschool 
education establishments (educational cen-
tres, organisations, social services, and man-
agerial boards of preschool education);

– to use a sufficient education toolkit in 
one’s teaching activity, to involve different fac-
tors into this process: curricula, professional 
development, cooperation with schools, uni-
versities, and communities [11].

The preparation of experts in preschool 
education in higher educational institutions of 
the USA is effective enough and is carried out 

in two directions: by way of improvement and 
updating of educational process according 
to requirements of the contemporary socie-
ty and by way of introduction of more quan-
tities of subjects of a particular professional 
direction. The USA experience in this aspect 
can be transformed to the Ukrainian system 
of professional education in such a manner  
that it can acquire its most expedient proper-
ties and, at the same time, to keep a balance 
between high-quality higher pedagogical ed-
ucation and moderate material expenditure 
for it [12].

The guarantee of an educator’s successful 
pedagogical activity is his erudition, modern 
outlook, objective self-estimation, pedagogi-
cal tact, highly developed professional qual-
ities, psychological and pedagogical compe-
tencies, ability to work with children [6].

For a successful realisation of pedagogical 
activity the teacher should gain the knowledge 
in preschool pedagogy, child’s psychology, 
individual psychological characteristics, age 
physiology, preschool pediatrics and hygiene, 
rules of life protection and health strengthen-
ing of children, etc.

This knowledge is necessary to the teacher 
not as a theoretical capacity, but as a basis 
for practical abilities necessary in his / her 
activity:

– to analyze the scientifical-methodical 
literature and advanced pedagogical experi-
ence;

– to organize and plan a development of 
children in different kinds of activities (playing, 
studying, of everyday life, working, graphic, 
musical);

– to analyze pedagogical situations and 
phenomena, children’s behaviour and his / 
her own activity;

– to diagnose development of children, 
to carry out a new and differentiated training 
and education on this basis, to objectively es-
timate consequences of his / her own activity;

– to produce didactic audio-visual aids and 
manuals, to use them for the purpose of op-
timisation of different forms of the teaching 
and educational process;

– to develop the interest in children to the 
popular spiritual, historical and cultural-na-
tional values;

– to propagandize pedagogical knowledge 
among the parents and society, to get par-
ents to take part in the work of preschool ed-
ucation establishments; to use the inheritance 
of the national and classical pedagogy effec-
tively;

– to co-operate with the teacher’s assis-
tant, musical and physical training instructors, 
methodologist managing a preschool centre 
[1].
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Psychotherapeutic and psycho-correction-
al skills of a teacher concerning a support of 
the child in overcoming of difficulties of per-
sonal formation, prevention of interpersonal 
conflicts, and decreasing and neutralization of 
psycho-traumatic situations are of great ped-
agogic value [12].

Of no less value are the following profes-
sional functions of the teacher of an estab-
lishment of preschool education: 

1. The care for children (the care for their 
health, education of positive emotions, pro-
viding of the first medical aid, carrying out 
physical conditioning, and other improving 
actions).

2. Cognitive-research activity (studying 
of children’s features, mastering of the ad-
vanced experience, new pedagogical tech-
nologies).

3. Educational activity (education of good 
attitude to nature, the surrounding world, to 
other people, and cognitive interests).

4. Constructional-organizational activity 
(the process of organisation of education in 
kindergartens, modelling and management 
of different kinds of children’s activity; ped-
agogical management of their behaviour and 
activities).

5. Diagnostic activity (a definition of the 
level of development of children, conditions of 
the pedagogical process, results of pedagog-
ical influence, use of correction techniques).

6. Coordinating activity (child care centre 
and family interaction, use of pedagogically 
approvable forms of work with parents, a dif-
ferentiated approach to different family types, 
etc. [12].

The Ministry of Education of the USA as an 
administrative body on the federal level, has 
such accurately regulated functions:

1) assisting in successes of students and 
their preparation for global competitiveness;

2) cultivating increases of the education 
level with the help of federally supported re-
searches, estimations and ineducation inter-
change;

3) providing equal accesses of all citizens 
to educational institutions;

4) encouraging attraction of the public, 
parents and students to federal educational 
programs;

5) improving coordination of federal edu-
cational programs;

6) bettering a control system of federal ed-
ucational actions [8]. 

Along with the state structures of educa-
tion administration in the US there is a chain 
of non-state organisations which carry out 
various actions for the purpose of improve-
ment of the activity of educational institutions, 
both on federal and local levels within each 

state. The National Association of Experts 
in Early Childhood in the State Departments  
of Education (NAECS-SDE) is one of such for-
mations. Its core task is to support the suc-
cessful development of children of preschool 
age, and also to monitor the observance  
of systemic and continuously of training of 
preschool children from their birth to the age 
of eight.

NAECS-SDE is a national organisation of 
workers of the state educational institutions 
who have major duties in the sphere of edu-
cation of children of early age. The associa-
tion assists in granting of high-quality services 
to children and their families by improvement 
of regulating documents, curricula, and ad-
ministration of operating programs. Members 
of the association have a possibility to ex-
change ideas and commonly to work for the 
solutions of nation-wide problems which arise 
in the field of preschool education of the USA.

NAECS-SDE is registered in the state 
of Delaware and works on the basis of na-
tion-wide regulatory legal acts. The associa-
tion’s tasks are as follows:

– strengthening of representation of the 
public in state education administrative bod-
ies, including these on behalf of small chil-
dren;

– strengthening of communication and co-
ordination between the states in the field of 
education;

– direct influence and control of the ob-
servance of political and legislative decisions 
concerning education, health protection, and 
well-being of children and their families;

– promotion of communications and coor-
dination between State departments of educa-
tion and other establishments and profession-
al organisations which provide an observance 
of interests and rights of small children [10].

Getting a degree of a junior specialist, stu-
dents are involved in a system of profession-
al development which a provides purposeful 
process of acquiring of new knowledge and 
habits connected with the work, duties, or ca-
reer. It covers all kinds of educational pos-
sibilities, beginning from formal term papers 
in a college, seminars and conferences, to 
more informal possibilities of training, estab-
lished on practice. Systems of professional 
development provide consecutive and unified 
standards for programs of early education of 
children and direct introduction of high-qual-
ity educational services for all children. Sys-
tems are intended for work in all sectors of 
private and public early education and gradu-
ation. A complex systems meet many require-
ments and standards. Standards and require-
ments can include registers, alliances, quality 
ratings, and also requirements concerning 
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reception of licences and certificates which 
inform on the character and volume of pro-
fessional development at the national, state, 
territorial and local levels. The proof system 
of professional development directs on ad-
vanced experience achievement in early chil-
dren's programs for all small children. Most of 
the states have their own systems of profes-
sional development [3]. 

In the course of training the American stu-
dents – for the purpose of reception of ex-
perience and communication habits– widely 
use modelling of situations, demonstrations, 
educational trips, exhibitions, educational tel-
evision, films, records, photos, radio, TV, and 
computer issues. The application of audiovis-
ual methods in training provides a practical 
advantage and installations concerning plan-
ning, preparations, carrying out and estima-
tions of each section of educational module 
[4]. 

Teachers of preschool education estab-
lishments who will work with children of early 
age, take a possibility to receive specialised 
preparation at a college level [5]. 

A professional increase of teachers of pre-
school education occurs basically under such 
a scheme: survival, consolidation, maturity. 
Training requirements of teachers change 
while they gain eventually experience and 
move upwards in their professional career. 
The place and term of training which fits the 
teacher in a certain situation, is to be flexi-
ble. The training place should change while 
the teacher develops. In the beginning of a 
new stage of a graduate’s career, it is neces-
sary for him / her to use all possible potential 
resources, as his /her personal experience is 
not sufficient to control the improvement of 
his / her professional skills and professional 
increase of the teacher [6].

Each state of the USA has its own edu-
cational standards, and each establishment 
works under its own program.

In usual groups 1-2 preschool children with 
development problems are engaged. Special 
teacher work with them on the basis of the 
individual program, and an educator who has 
authority over the whole group. Handicapped 
children take part in the common life of the 
group, and get a corresponding special help 
when they need it. The general activity with 
healthy children can assist a development of 
their abilities. As a rule, it provides positive 
results both for the disabled children and for 
their healthy coevals. Children learn to live in an 
integrated society, from the childhood gaining 
socially-communicative experience and devel-
oping the geelings of mercy and humanism.

The concept of preschool education in the 
USA consists in a developments of the per-

sonality of a child through the finding of ex-
perience by it. The considerable attention is 
drawn to the developments of children's cre-
ativity and abilities.

The premise of a group room, as a rule, 
is divided into zones (corners) for the organ-
isation of different kinds of activity: the cen-
tres of social drama (plot-and-role playing 
game), puppet theatre, art, cookery, scientif-
ical-mathematical centre, the corner of build-
ing and design, etc. It creates conditions for 
independent work of children at will. The sys-
tem of preschool education teaches child to 
be free, independent persons. The equality of 
abilities, which requires the creation of condi-
tions for steadiness of freedom and order in 
the course of training and education, insist-
ence and indulgence, concerning each child, 
is a question of equality of possibilities [7].

A thorough research of the content of the 
higher pedagogical education in the USA al-
lows the author to confirm about the presence 
of the following tendencies in preparation of 
professionals for preschool education:

– balancing of curricula at universities;
– increase of the time of training;
– increase of the period of field practice;
– increase of requirements to competen-

cies of future teachers.
The American experience of professional 

training of preschool education cadres pro-
vides such possibilities for its implementation 
in the realities of contemporary Ukrainian:

– increment in the quantity of teaching 
hours for disciplines of the professional direc-
tion, as by this indicator the American univer-
sities considerably overrun Ukrainian;

– increase in the quantity of the subjects, 
which are directed to professional training of 
preschool teachers;

– continuation of field practice period in 
preschool education establishments [6].

The conclusions and prospects of fur-
ther research. Thus, the carried out re-
search has provided an opportunity to define 
prominent features of professional training of 
experts in preschool education in the USA, 
as well as to analyse the training content at 
American universities and possibility of use of 
the advanced experience in Ukraine.

The development of the American system 
of preschool education was affected by the re-
alisation of “Head Start” program (Head Start, 
1965), provides attraction to education, first 
of all, children of a preschool age from needy 
families. It contains projects of the help to 
families of emigrants, seasonal workers, and 
also indigenous population of America. Head 
Start has made possible access to reception 
of medical aid and a healthy food, material 
support, assistance in employment of jobless 
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persons. According to this program of attend-
ance of establishment of preschool education 
is a necessary condition of the introduction of 
the child to school.

The carried out analysis is far not full and 
cannot open wholly feature of professional 
training of teachers in the USA. Standards 
of professional training which will allow edu-
cators to project prospects of the further re-
searches in this direction remain an important 
and topical problem.
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ОСОБЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ КУЛЬТУРИ  
МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ (МЕДИЧНИХ СЕСТЕР) ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК 

СТАНОВЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

Ковтун О.М., аспірант кафедри суспільних дисциплін
Національний університет водного господарства та природокористування

У статті здійснено аналітичний огляд наукових концепцій щодо експлікації науково-практичних за-
сад формування світоглядної культури сучасної медичної сестри. Відстежено особливість становлення 
особистісної культури молодшого медичного персоналу крізь призму таких феноменів світоглядної 
культури, як свобода і відповідальність, емпатія і сенситивність, гуманність і довіра. Розкрито роль 
і місце духовних цінностей у контексті психологічного аспекту професійної діяльності працівників 
медичної сфери. Доведено, що формування світоглядної культури є складним когнітивно-емоційно-ді-
євим процесом, який постає антиномією механічному засвоєнню певного комплексу знань, навичок і 
вмінь, позаяк триває протягом усього життя, потребуючи професійного зростання, творчої самореалі-
зації та морально-етичної практики міжособистісного спілкування.

Ключові слова: сестринська справа, світоглядна культура, відповідальність, емпатія, довіра, цін-
ності, сенситивність.

В статье осуществлен аналитический обзор научных концепций экспликации научно-практических 
основ формирования мировоззренческой культуры современной медицинской сестры. Отслежено осо-
бенность становления личностной культуры младшего медицинского персонала сквозь призму таких 
феноменов мировоззренческой культуры, как свобода и ответственность, эмпатия и сенситивность, 
гуманность и доверие. Раскрыты роль и место духовных ценностей в контексте психологического ас-
пекта профессиональной деятельности работников медицинской сферы. Доказано, что формирование 
мировоззренческой культуры является сложным когнитивно-эмоционально-действенным процессом, 
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антиномией механическому усвоению определенного комплекса знаний, навыков и умений, поскольку 
осуществляется в течение всей жизни, нуждаясь в удовлетворении требований профессионального ро-
ста, творческой самореализации и морально-этической практики межличностного общения.

Ключевые слова: сестринское дело, мировоззренческая культура, ответственность, эмпатия, до-
верие, ценности, сенситивность.

Kovtun O.M. THE PECULIARITY OF THE FORMATION OF A PHILOSOPHICAL CULTURE OF 
MEDICAL WORKERS (NURSES) AS A SIGNIFICANT FACTOR IN THE FORMATION OF A PERSON'S 
CULTURE 

An analytical review of the scientific concepts concerning explication of the scientific and practical princi-
ples of the formation of the world-view culture of a modern nurse was made in the article. The feature of the 
formation of the personal culture of the younger medical personnel through the prism of such phenomena of 
the ideological culture as freedom and responsibility, empathy and sensitivity, humanity and trust are observed. 
The role and place of spiritual values in the context of the psychological aspect of the professional activity of 
the medical professionals are revealed. It is proved that the formation of the world-view culture is a complex 
cognitive-emotional and effective process, which presents an antinomy to the mechanical assimilation of a cer-
tain complex of knowledge, skills and abilities, as it lasts throughout the life, requiring the professional growth, 
creative self-realization and moral and ethical practice of the interpersonal communication.

Key words: nursing, world-view culture, responsibility, empathy, trust, values, sensitivity.

Постановка проблеми. Реформи ме-
дичної освіти в Україні у своїй спрямовано-
сті на підвищення рівня підготовки медич-
них сестер до ступеня світових стандартів 
зумовлюють переосмислення призначен-
ня, ролі, місця та функцій медичних се-
стер у сучасній професійній ієрархії. Саме 
тому актуалізація проблеми формування 
світоглядної культури ставить певні задачі 
перед педагогічною наукою. Одна з них – 
диференціація пріоритетів у структурі сві-
тогляду представників різних соціальних 
груп (зокрема професійних), що зумовлює 
потребу переосмислення феномена світо-
глядної культури особистості у медичній 
сфері людської діяльності крізь призму на-
уково-педагогічного пошуку.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема формування світогляд-
ної культури медичних працівників стає 
об’єктом вивчення багатьох вітчизняних і 
зарубіжних вчених. Відповідні аспекти тео-
ретичних засад світоглядно-культурної під-
готовки медичного персоналу набувають 
експлікації в наукових розвідках М. Баби-
ча, В Бур’янової, О. Андрійчука, І. Вітен-
ка, Ю. Колісник-Гуменюка, К. Куренкової, 
Т. Дем’янчука, Т. Василишиної, О. Кайрі-
са, Н. Караульної, В. Єренкова, Н. Єрен-
кова, А. Рудиченка, Х. Мазепи, І. Тимощу-
ка, О. Юдіної, Я. Цехмістера, М. Нарійчука.

Постановка завдання. Відштовхуючись 
від аналізу наукових робіт у сфері психоло-
гії і педагогіки, поставимо завдання щодо 
визначення домінуючих компонентів світо-
глядної культури майбутніх медичних се-
стер у контексті нового бачення сенсу та 
завдань сестринської справи з урахуван-
ням кращих зразків європейської та світо-
вої практики.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сестринська справа становить 

низку нестандартних, несподіваних і не-
передбачених ситуацій, розв’язання яких 
вимагає як ґрунтовних професійних знань, 
так і чітких дій на попередження, перед-
бачаючи орієнтацію на духовно-мораль-
нісні параметри людської життєдіяльнос-
ті. Здатність до швидкого аналізу, оцінки 
обставин, корекції та регуляції своїх дій, 
особливо за наявності невідкладних ста-
нів, досягається підвищенням рівня інно-
ваційного мислення, компетентності, про-
фесійної підготовки.

У цьому контексті доктор медичних 
наук, професор Р.О. Сабадишин справед-
ливо стверджує: «Реформи в медсестрин-
стві покликані, насамперед, підготувати 
медичну сестру світового рівня, яка вихо-
вана на філософії сестринства, спрямова-
на на збереження здоров’я, профілактику 
захворювань, якісну медичну допомогу 
хворим» [13].

На відміну від радянської системи охоро-
ни здоров’я, у площині якої медична сестра 
була запрограмована на «догляд за хвори-
ми», сучасний підхід заснований на кон-
цепції сестринської справи Ф. Найтингейл. 
Зазначена концепція передбачає догляд не 
тільки за хворими, але й за здоровими, які 
потребують звільнення від наслідків хвороб 
або підтримки людини у стані, коли хворо-
ба не розвивається.

До сьогочасної медичної сестри, як ав-
тономного суб’єкта сестринського процесу, 
ставиться низка вимог: якісно новий комп-
лекс знань та умінь; висока кваліфікація; 
компетентність у багатьох галузях медици-
ни; багатство мислення; відповідальність. 
Особливе місце серед окреслених вимог 
підготовки майбутніх медичних сестер за-
ймає феномен відповідальності. З погляду 
психології, відповідальність – це інтеграль-
на якість особистості, яка включає в себе 
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компоненти когнітивно-інтелектуальної, 
емоційно-мотиваційної та діяльнісно-по-
ведінкової сфер людини як трихотомічної 
(дух – душа – тіло) істоти. Так, К. Музди-
баєв сутнісний зміст відповідальності роз-
глядає крізь призму результату «інтеграції 
всіх психічних функцій особистості: суб’єк-
тивного сприймання навколишнього світу, 
оцінки власних життєвих ресурсів, емоцій-
ного ставлення до обов’язку, волі» [8, с. 19].  
Істотним показником відповідальності, на 
думку науковця, є визнання та прагнення 
захищати цінності своєї соціальної групи, 
сприяти вирішенню її завдань. Адже відпо-
відальність виступає проявом багатогран-
ної активності особистості, за якого людина 
виступає як суб’єкт, який володіє психікою, 
сама виявляє будь-які форми активності – 
діє, пізнає, спілкується [8].

Варто зазначити, що М. Бабич пропонує 
два основні критерії прийняття відповідаль-
ності: «по-перше, це погодженість необхід-
ності з бажанням і потреба особистості, 
тобто виникнення ініціативи як вихід за 
рамки необхідного. По-друге, це здійснен-
ня необхідності лише своїми силами, само-
стійно та відповідно до вимог, що пред’яв-
лені до самого себе» [2, с. 7]. Індикатором 
консонансу між необхідністю та потребами 
дослідник вважає «задоволеність, пов’яза-
ну з одержанням результату» [2, с. 7].

У суспільному житті, здійснюючи профе-
сійну діяльність, людина нерідко зіштов-
хується з дилемою щодо прояву відпові-
дальності чи ініціативи. Відповідальність 
у цьому контексті виступає як здатність 
проектувати ситуацію, передбачити всі 
можливі наслідки, оцінювати дії й на основі 
аналізу вказаних факторів визначати межі 
та форми здійснення необхідності. Як за-
значає науковець, «відповідальність та іні-
ціатива пов’язані лише тоді, коли людина, 
проявляючи ініціативу, уявляє себе суб’єк-
том відповідальності» [2, с. 8]. Вона немо-
бмежується тільки рамками обов’язку там-
необхідності. Саме тому досить важливою 
складовою частиною відповідальної пове-
дінки є наявність об’єктивної самооцінки, 
впевненості індивіда у власних реальних 
силах, переконань у доцільності своїх дій і 
здатність їх відстояти.

Ще одна дилема, що виникає у дослі-
дженні окресленого феномену, зводиться 
до особливостей співвідношення між відпо-
відальністю та свободою. Відповідальність 
та свобода не є антагоністичними понят-
тями, оскільки передбачають та взаємозу-
мовлюють одне одного, а саме: свобода 
реалізується через відповідальність, а від-
повідальність – через свободу. І, як відомо, 
свобода без відповідальності – це анархія, 

а відповідальність без свободи перетворю-
ється у рабство.

Відповідальність медичного працівни-
ка – це, насамперед, відповідальність за 
стан здоров’я пацієнта, як фізичного, так 
і психологічного, за моральну атмосферу 
в лікувальних закладах, а також у колек-
тиві. Натомість основною метою сестрин-
ської справи є навчання пацієнтів навичкам 
збереження та відновлення здоров’я, за-
лучення та спонукання їх до планування, 
організації й аналізу результатів процесу 
реабілітації. У зв’язку з цим медична се-
стра повинна не тільки усвідомлювати, але 
і вміти переконливо довести пацієнтові не-
обхідність тих чи інших маніпуляцій, обсте-
жень, методів лікування; бути чуйною, ви-
триманою, терплячою, скромною, охайною, 
здатною до розради, спроможною створити 
затишну атмосферу в лікувальному закладі.

Вищезазначені вимоги не можуть бути 
практично реалізованими без врахуван-
ня ролі і значення формування духовних 
цінностей. Чим вищою є духовно-ціннісна 
планка медичної сестри, тим вищий рівень 
організації сестринського процесу, якість 
догляду за пацієнтом та ефективність лі-
кування. Це зумовлює потребу розвитку 
у майбутніх медичних сестер самостійності, 
вимогливості до власного вигляду, відпо-
відної культури поведінки та спілкування, 
навичок життя та праці у колективі.

Водночас психологічний аспект се-
стринської справи у ставленні до пацієнта 
включає такі вагомі особистісні якості, як 
піклування, чуйність, уважність, вміння слу-
хати, терпимість, толерантність, такт тощо. 
Втім, головною психологічною властиві-
стю медичної сестри вважається емпатія – 
здатність посередництвом уяви та інтуїції 
входити в становище пацієнта, емоційна 
чуйність.

Емпатія проявляється у двох формах: 
співпереживання, тобто входження в емо-
ційний стан, у якому перебуває пацієнт; 
співчуття – особиста емоційна реакція на 
події, відчуття та почуття пацієнта. Думки 
вчених і дослідників щодо генезису емпа-
тії розходяться. Так, О.В. Боровець ствер-
джує, що здатність до емпатії розвивається 
зі здобуттям життєвого досвіду та зале-
жить від статевої належності, а рівень про-
яву емпатії служить «критерієм визначення 
типу спрямованості особистості» [3, с. 92]. 
О. Юдіна вважає, що рівень емпатійності 
підвищується шляхом цілеспрямованості 
виховної роботи, орієнтованої на розвиток 
емоційно-чуттєвої сфери [14].

На наш погляд, виховання якостей, не-
обхідних для генерації емпатійних здат-
ностей майбутньої медичної сестри, є не-
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від’ємною частиною навчальної програми, 
а подальший розвиток емпатії – процесом 
безперервним, що триває протягом усієї 
практичної діяльності, позаяк рівень його 
сформованості прямо пропорційний нако-
пиченому життєвому досвіду.

Важливо, що у педагогічному процесі 
формування емпатійних здатностей вар-
то реалізовувати за двома головними на-
прямками: як виховання якості особисто-
сті (емоційна чуйність) та як спроможність 
особистості до емпатійної синергії (спів-
чуття), що виступає основою розвитку усіх 
елементів емпатії, першочергово – рефлек-
сивно-особистісних.

Водночас чільне місце серед духовних 
цінностей, що входять до складу категорії 
«світоглядна культура медичної сестри», 
займає розрада пацієнта, яку іноді помил-
ково ототожнюють з емпатією. Емпатія – 
лише ґрунт для формування означеної ду-
ховної цінності. Також не менш актуальною 
в психологічному сегменті світогляду май-
бутніх медичних працівників є сенситив-
ність – якість особистості, що проявляється 
в міжособистісній комунікації, моделюванні 
проблемних ситуацій, пошуку виходу з них 
та організації ефективних взаємодій.

Зокрема, О. Юдіна пропонує програ-
му тренінгу сенситивності для студентів- 
медиків, обґрунтовуючи його цілі та зада-
чі: розвиток у студентів емоційності, сен-
ситивності, здатності до рефлексії тощо; 
спрямованості, яка лежить в основі співчут-
тя; формування у студентів ділової позиції 
у взаєминах із пацієнтами, загальної пози-
тивної орієнтації, відкритості, довіри у вза-
єминах із хворими; розвиток актуалізації 
готовності до емпатійної дії, усвідомлен-
ня цієї актуалізації; закріплення здатності 
володіти та керувати власними емоціями 
в критичних ситуаціях та уміння запобігати 
виникненню у пацієнтів стресового стану 
[15, с. 18].

Втім, наявність сенситивності як такої 
не є ознакою світоглядної зрілості чи про-
фесійної компетентності. Адже більш важ-
ливим показником готовності медичної се-
стри до фахової діяльності є спрямованість 
особистості. Саме піднята С. Рубінштейном 
проблема направленості особистості ста-
ла об’єктом досліджень для Б. Ананьєва, 
А. Бодальова, Л. Божович, О. Боровець, 
В. Мясищева та ін. Згідно з поглядами 
зазначених вчених, спрямованість особи-
стості – це поєднання уставлених мотивів, 
які визначають вектор дій особистості та 
не залежать від ситуацій, що склалися.

У цьому контексті мотив (від лат. movere – 
рухати, штовхати) – це комплекс внутрішніх 
і зовнішніх факторів, які спонукають суб’єкт 

до певних дій і вчинків. Спрямованість осо-
бистості та поведінкову активність зумов-
лює мотивація – «сукупність спонукальних 
факторів, які визначають активність особи-
стості, це усі потреби, стимули, ситуативні 
чинники, які спонукають поведінку людини» 
[3, с. 90].

Домінуючі мотиви, що визначають осно-
вну лінію поведінки людини як прерогатив-
ні та перманентні, є актуальними. І менш 
значущими, що не впливають на прийнят-
тя відповідальних рішень, виступають по-
тенційні мотиви. Вони можуть не визивати 
ніяких дій, але за певних збігів обставин 
можуть активізуватися. У цьому контексті 
направленість особистості визначається 
змістом домінуючих актуальних мотивів і 
реалізується через інтереси, схильності, 
смаки, переконання, позиції, ідеали, скла-
дові частини світогляду особистості.

Зокрема, Т. Дем’янюк стверджує: «Го-
ловна методологічна позиція педагога по-
лягає в тому, щоб перетворити зовнішні 
соціально-ціннісні спонукання особистості 
учня у внутрішні мотиви його поведінки»  
[4, с. 138]. Тобто, такі зально-людські цін-
ності, як людяність, доброта, милосердя, 
чуйність, порядність, справедливість, чес-
ність, патріотизм, креативність тощо в зрізі 
виховного процесу повинні прищеплювати-
ся як ключові якості особистості майбутньо-
го спеціаліста. Завдання педагога в частині 
актуалізації соціально-позитивних мотивів 
молоді, яка навчається, полягає у генерації 
гуманістичних переконань.

Процес виховання гуманності у майбут-
ніх медичних сестер передбачає дотриман-
ня трьох умов: усвідомлення дотримання 
норм поведінки; гуманне ставлення до ото-
чуючих; підвищення рівня гуманістичних 
знань. Остання реалізується впроваджен-
ням у структуру практичних занять мето-
дики соціально-гуманістичного впливу як 
форм синергії педагога та студентів у ході 
навчання, які забезпечують підвищення 
рівня гуманістичного виховання.

Саме тому І.В. Тимощук наполягає на не-
обхідності організації позаурочної виховної 
роботи у вищих навчальних закладах, наво-
дячи аргументи включення молодих людей 
«у якісно нове мікросередовище, в іншу си-
стему міжособистісних відносин, що при-
зводить до зміни поглядів на життя, пове-
дінку та ціннісні орієнтації» [14, с. 2]. Адже 
вихід з-під батьківської опіки, контролю та 
керівництва, відсутність життєвого досвіду, 
прояви цинізму, нігілізму, жорстокості се-
ред оточуючих, друзів призводить до про-
фанації моральних і духовних цінностей.

В окресленій площині властиве підліт-
ковому періоду прагнення до самоствер-



140 Педагогічні науки

Випуск LXXХII. Том 1. 2018

дження, самореалізації, пошуку ідеалів 
стимулює інтерес до пізнання навколиш-
ньої дійсності й особистого внутрішнього 
світу, що в синтезі з аналізом своїх дій і 
поведінки є базисом для формування гума-
ністичних цінностей майбутніх спеціалістів, 
зокрема медичних сетер.

Водночас І.В. Тимощук пропонує низку 
педагогічних умов, які сприяють підняттю 
рівня ефективності формування у майбут-
ніх медичних працівників гуманістичних 
цінностей: розуміння студентами значення 
цих цінностей на особистісному та загаль-
но-соціальному рівні; емоціональне схва-
лення гуманістичних цінностей; залучення 
студентів до активної культурно-творчої 
та духовної діяльності, яка сприяє мораль-
ній саморегуляції.

Серед соціально-педагогічних умови 
набуття здатності самооцінки особистих 
моральних якостей майбутніх медичних 
працівників значну роль відіграють цінніс-
ні орієнтації, що постають інтегративним 
утворенням, яке «демонструє цілісність 
особистості, характеризує ціннісне став-
лення особистості до соціально-мораль-
них явищ, що свідчить про усвідомлення 
та переживання нею об’єктивних цінностей 
як потреб, які мотивують її сьогоднішню 
та майбутню поведінку» [9, с. 8].

Досягненню спроможності самооці-
нювання студентами власних моральних 
якостей сприяють такі соціально-педаго-
гічні умови: взаємозалежність процесів 
утворення здатності самооцінки, особи-
стісних моральних якостей і системи мо-
рально-ціннісних орієнтацій; суб’єктивне 
ставлення індивіда до власного морально-
го стану; виховання навичок самоаналізу та 
соціальної орієнтації; підготовка викладача 
до здійснення педагогічної діагностики сту-
пенів розвитку системи морально-ціннісних 
та особистих якостей студента [9, с. 11].

З метою забезпечення адекватного 
сприйняття хворими медичної сестри вона 
повинна здійснювати догляд свідомо, до-
бре знаючи та контролюючи себе та свої 
дії. У зв’язку з цим вагомим чинником сві-
тоглядної культури медичної сестри має 
виступати довіра та віра в одужання. Дові-
ра до медичної сестри та лікуючого лікаря 
породжує у хворого почуття безпеки, спо-
кою, впевненості у тому, що він має усе не-
обхідне для одужання.

Важливим фактором психологічного ком-
форту пацієнта В. Павлюк вважає прояв до 
нього поваги. Хворий повинен бачити, що 
медична сестра розуміє значення хвороби 
для пацієнта, реакцію на її прояви, чинники 
й умови, які спонукають до правильної по-
ведінки під час лікування [11].

Потрапивши до лікарні, хвора люди-
на почувається чужою в новій обстановці, 
тому особливого значення набирає необ-
хідність налагодження контакту, успішність 
якого залежить від уміння медичної сестри 
вислухати пацієнта, намагатися знайти ті 
слова та вказівки, які б хотів почути хворий. 
Саме тому завданням педагога є навчити 
майбутнього медичного працівника слуха-
ти пацієнта, уважно, адекватно реагувати  
на почуте, чітко розповідати про вказівки 
лікаря.

Аналізуючи особливості психолого-мо-
рального аспекту догляду за невиліковно 
хворими в умовах хосписів, Я.О. Овсянні-
кова доходить думки, що не останнє міс-
це в становленні контакту між медичним 
робітником і хворим займає гумор. Емоції, 
викликані коректним і делікатним жартом, 
здатні регенерувати ряд фізіологічних і пси-
хологічних процесів, позитивно впливаючи 
на загальний стан здоров’я – покращує ге-
модинаміку та вентиляцію легень, зменшує 
гіпертонус м’язів, понижує артеріальний 
тиск, активізує роботу ендокринної сис-
теми. Гумор підвищує комунікабельність, 
знімає напругу, понижує роздратованість, 
тривожність, невпевненість, інтенсифікує 
думки та творчість [10]. Але гумор повинен 
бути доречним – недопустимий як надмір-
ний оптимізм, так і «чорний гумор».

Британські вчені в складі експертної ко-
місії NHS Commissioning Board у співпраці з 
керівником медсестринства в Англії та ди-
ректором медсестринства Департамен-
ту Здоров’я виділили шість основних цін-
ностей, які є необхідними для здійснення 
сестринської справи («6-С»): піклування, 
співчуття, мужність, комунікація, компетент-
ність, зобов’язання. Ці цінності являються 
безумовними, одночасно будучи компо-
нентами трьох сфер комунікативної куль-
тури медичної сестри: мотиваційно-цін-
нісна (піклування, зобов’язання, співчуття, 
мужність); інформаційно-когнітивна (ком-
петентність); діяльнісна (комунікація) [6]. 
Тобто, сестринська справа передбачає 
ймовірність цілої низки нестандартних, 
несподіваних і непередбачених ситуацій, 
розв’язання яких вимагає чітких дій на по-
передження. Здатність до швидкого аналі-
зу, оцінки обставин, корекції та регуляції 
своїх дій, особливо за наявності невідклад-
них станів, досягається підвищенням рівня 
інноваційного мислення, компетентності.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Відтак у запропонованому дослідженні 
здійснено експлікацію особливості станов-
лення особистісної культури молодшого 
медичного персоналу крізь призму таких 
феноменів світоглядної культури, як сво-
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бода і відповідальність, емпатія і сенситив-
ність, гуманність і довіра. Розкрито роль 
і  місце духовних цінностей у контексті пси-
хологічного аспекту професійної діяльності 
працівників медичної сфери.

Показано, що властивості формування 
світоглядної культури майбутніх медичних 
сестер можна розглядати в когнітивно- 
інтелектуальній сфері – як накопичення гу-
маністичних знань, підвищення рівня ком-
петентності; в емоціонально-мотиваційній 
сфері – як розвиток емпатії і сенситивності; 
в діяльнісній сфері – як підвищення профе-
сійної кваліфікації, орієнтування професій-
них функцій на основні світоглядні цінності, 
аналіз робочих ситуацій, своїх дій, самоа-
наліз і самоконтроль.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Андрійчук О. Виховання гуманності у студентів 

медичного коледжу в процесі фахової підготовки: авто-
реф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07; Нац. Пед. універ-
ситет ім. М.П. Драгоманова. К., 2003. 19 с.

2. Бабич М. Вивчення професійної відповідально-
сті молодшого медичного спеціаліста. Проблеми су-
часної психології: Збірник наукових праць Кам’янець 
Подільського національного університету імені Івана 
Огієнка. Вип. 10. Кам’янець Подільський: Аксіома,  
2010. С. 3–11.

3. Боровець О.В. До проблеми спрямованості 
особистості. Нова педагогічна думка. 2005. № 2.  
С. 90–93.

4. Дем’янюк Т. Формування духовно-моральних 
рис особистості в навчально-виховному процесі. Нова 
педагогічна думка. 2005. № 3. С. 138–144.

5. Дуб Н. Новітні концепції реформування 
державного управління медсестринством. Ефек-

тивність державного управління. 2013. Вип. 35.  
С. 135–140.

6. Гребенник Ю. Зміст формування комунікативної 
культури майбутніх медичних працівників у медичних 
коледжах Великої Британії. Педагогічні науки. 2015.  
№ 63. С. 89–95.

7. Ісаєв І.Ф. Професійно-педагогічна культура 
як предмет наукового дослідження. Теоретичні пи-
тання культури, освіти та виховання. № 42. 2010.  
С. 143–147.

8. Муздыбаев К. Психология ответственности. Л.: 
Наука, 1983. 240 с.

9. Нарійчук М.Д. Соціально-педагогічні умови ста-
новлення самооцінки особистісних моральних якостей 
студентів медучилища у поза навчальній діяльності: 
автореф. ... канд. пед. наук: 13.00.05. Нац. пед. ун-т 
ім. М.П. Драгоманова. К., 2003. 20 с.

10. Овсянникова П.О. Психологічна допомога не-
виліковно хворим в умовах хоспісу. Проблеми екс-
тремальної та кризової психології. Вип. 12. Ч. ІІ. Х.:  
НУЦЗУ, 2012. С. 18–24.

11. Павлюк В. Психологія обходження з хвори-
ми: діагностика професійного типу медичних сестер. 
Практична психологія та соціальна робота. 2006.  
№ 2. С. 75–78.

12. Примачок Л.Л. Особливості виховання особи-
стості студента-медика. Психолого-педагогічні науки. 
2014. № 1. С. 59–65.

13. Сабадишин Р.О. Процес реформування мед ко-
леджів в інститути сестринської освіти має бути посту-
повим. Медичний вісник. 2008. URL: medvisnyk.org.ua/
content/view/1614/33.

14. Тимощук І.В. Педагогічні умови виховання  
у студентів медичного технікуму гуманістичних цін-
ностей: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07; Тер-
ноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Т., 2005. 20 с.

15. Юдіна О. Програма тренінгу сенситивності сту-
дентів-медиків. Практична психологія та соціальна ро-
бота. 2004. № 2. С. 18–26.



142 Педагогічні науки

Випуск LXXХII. Том 1. 2018

УДК 37:347.191.11(73) 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ  
У СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

Лавриш Ю.Е., к. пед. н., доцент,
завідувач кафедри англійської мови технічного спрямування № 2

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Литовченко І.М., к. пед. н., доцент,
доцент кафедри англійської мови технічного спрямування № 2

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

У статті проаналізовано організаційні моделі корпоративних університетів у Сполучених Штатах 
Америки, визначено способи їх управління та підпорядкування, форми організації й основні завдання.

Ключові слова: організаційна модель, корпоративний університет, корпоративна освіта, компа-
нія, Сполучені Штати Америки.

В статье проанализированы организационные модели корпоративных университетов в Соединен-
ных Штатах Америки, определены способы их управления и подчинения, формы организации и основ-
ные задачи.

Ключевые слова: организационная модель, корпоративный университет, корпоративное образова-
ние, компания, Соединенные Штаты Америки.

Lavrysh Yu.E., Lytovchenko I.M. ORGANIZATIONAL MODELS OF CORPORATE UNIVERSITIES  
IN THE UNITED STATES OF AMERICA

The article analyzes the organizational models of corporate universities in the United States of America, 
defines the ways of their management and subordination, forms of organization and main tasks.

Key words: organizational model, corporate university, corporate education, company, United States  
of America.

Постановка проблеми. В умовах гло-
балізованої інформаційної економіки, коли 
в корпоративному світі приходить усвідом-
лення того, що навчання працівників – це 
не витрати, а капіталовкладення, завдя-
ки яким компанії можуть приваблювати 
й утримувати найкращі кадри, перед під-
приємствами особливо гостро постає про-
блема пошуку нових ефективних форм ор-
ганізації корпоративного навчання. Однією 
з них є корпоративний університет, який 
дає змогу об’єднати та централізувати всі 
види навчальної діяльності в організації, 
забезпечити високі стандарти якості осві-
ти, узгодити її із завданнями стратегічного 
розвитку підприємства. У цьому контексті 
особливо актуальним є вивчення й аналіз 
прогресивного досвіду Сполучених Шта-
тів Америки, де корпоративні університети 
з’явилися вперше, набули високого ступе-
ня розвитку та значного поширення в кор-
поративному середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Вивченню різних аспектів діяльності 
корпоративних університетів присвячено 
праці низки вчених: М. Аллена, К. Аргі-
ріса, С. Бабушко, Л. Лук’янової, Н. Нич-

кало, О. Огієнко, Т. Радаєва, Н. Пазюри, 
Р. Пейтона, Г. Пітерса, П. Сенжа, Д. Сто-
рі,С. Тейлора, К. Уіллера, Е. Клега та ін. 
Однак проблема особливостей організації 
корпоративних університетів у США потре-
бує подальшого дослідження.

Постановка завдання. З огляду на це, 
метою нашої статті є аналіз організацій-
них моделей корпоративних університетів 
у Сполучених Штатах, досягнення якої пе-
редбачає розв’язання таких завдань: ви-
значення способів управління, форм орга-
нізації й основних завдань корпоративних 
університетів.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. З огляду на відмінності концепцій 
розвитку та стратегічних завдань і потреб 
організацій, особливостей їхньої корпора-
тивної культури й обсягів ресурсів, що ви-
діляються ними на навчання, корпоративні 
університети різних компаній у США відріз-
няються за призначенням, поставленими 
завданнями, структурними особливостями, 
методами навчання. Кожен корпоративний 
університет унікальний настільки, наскіль-
ки унікальна його материнська компанія, 
а призначення і структурно-функціональна 
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характеристика кожного корпоративного 
університету визначається виділеними на 
нього ресурсами, поставленими перед ним 
завданнями та культурою організації [4].

Форма, в якій існує корпоративний уні-
верситет, насамперед залежить від того, 
в чиєму управлінні він перебуває. М. Аллен 
(M. Allen) виокремлює три способи управ-
ління корпоративним університетом в орга-
нізації, яке може здійснюватися: 1) вищим 
керівництвом компанії, 2) департаментом 
управління людськими ресурсами, 3) під-
розділом компанії або дочірньою компанією. 
Вчений наголошує, що, відповідно до того, 
яка з цих структур його створила, залежить, 
наскільки швидкою, комплексною і всебіч-
ною буде підтримка університету з боку 
компанії. Науковець також стверджує, що 
найбільшу підтримку отримує університет, 
створений з ініціативи вищого керівництва 
компанії. Такі університети підзвітні безпо-
середньо старшій посадовій особі з питань 
навчання (Chief Learning Officer), яка віді-
грає провідну роль у визначенні напрямів 
навчальної діяльності, інтеграції навчання 
в процес стратегічного розвитку компанії. 
З огляду на їх стратегічне місце в органі-
зації, такі університети мають найбільший 
вплив на неї. Вище керівництво швидко ре-
агує на фінансові, організаційні та будь-які 
інші потреби цього закладу. Проте, незва-
жаючи на позитивні аспекти, існують певні 
проблеми, пов’язані з тим, що, оскільки іні-
ціатива створення такого закладу походить 
«згори», від керівництва, працівники мо-
жуть бути недостатньо зацікавлені та вну-
трішньо вмотивовані до навчання в ньому. 
Тому такий вид управління корпоративним 
університетом найбільш доцільний тоді, 
коли керівництво компанії має тісний зв’я-
зок із працівниками, користується їхньою 
повагою й довірою, коли бачення організа-
ційного розвитку управлінським апаратом 
поділяється всіма підлеглими [2].

Найбільш поширеною практикою в аме-
риканських компаніях є підпорядкування 
корпоративного університету департамен-
ту управління людськими ресурсами. У цьо-
му разі корпоративний університет підзвіт-
ний керівнику цього департаменту, який не 
має таких повноважень, як топ-менеджери, 
тому для успішного функціонування уні-
верситет мусить обов’язково заручитися 
підтримкою вищого керівництва. Як пока-
зує практика, така підтримка, хоч і вимагає 
певних зусиль, є не менш дієвою, ніж за 
першого виду управління. Також важливою 
є підтримка університету іншими підрозді-
лами компанії, що значною мірою залежить 
від репутації департаменту управління люд-
ськими ресурсами, зокрема навчального 

відділу, який перебував у його управлінні 
до створення корпоративного університе-
ту. За словами М. Аллена [2], якщо репута-
ція незадовільна, то департамент повинен 
переконливо продемонструвати всім під-
розділам, яку користь принесе їм корпо-
ративний університет у найближчому май-
бутньому. Незважаючи на переваги такого 
способу управління, він не є ефективним 
тоді, коли підрозділи організації настільки 
автономні, що функціонують як мінікомпанії 
всередині підприємства.

Третьою структурою, в чиєму управлінні 
може перебувати корпоративний універ-
ситет, є підрозділ компанії або дочірня 
компанія. У цьому разі університет підзвіт-
ний директору чи менеджеру підрозділу і 
здійснює навчання лише тих працівників, 
які в ньому працюють. Зазвичай такі кор-
поративні університети створюються тоді, 
коли вище керівництво не вважає своїм 
найбільшим пріоритетом розвиток пер-
соналу або коли департамент управління 
людськими ресурсами не може забезпе-
чити навчальні потреби кожного окремо-
го підрозділу компанії. За такого способу 
управління, так само, як і за підпорядку-
вання департаменту управління людськими 
ресурсами, університет повинен докласти 
зусиль, щоб отримати підтримку від керів-
ництва компанії. Для цього підрозділ пови-
нен показати керівництву, яким чином їхні 
навчальні програми допоможуть покращи-
ти їхню роботу. Навчальні потреби праців-
ників визначаються керівниками підрозді-
лів, оскільки вони найкраще знають, яких 
знань і вмінь не вистачає працівникам для 
усунення недоліків у роботі. Як зазначає 
М. Аллен [2], слабкими сторонами уні-
верситетів з таким способом управління 
є недостатня ефективність використання 
коштів, які компанія вкладає в навчання, 
оскільки нерідко в підрозділі недостат-
ньо працівників, щоб заповнити всі місця 
в традиційній навчальній аудиторії чи оку-
пити електронні ресурси, за які заплатила 
компанія. Вирішення проблеми шукають 
у  партнерстві між двома підрозділами, 
які мають подібні потреби в навчанні. Ще 
одним недоліком такого університету є те, 
що менеджери недостатньо компетентні 
в питаннях методики викладання, отже, 
якщо вони по-справжньому віддані справі 
навчання персоналу, то мусять, крім своєї 
основної роботи, опановувати й цю науку.

Некмі Гюрсакал та Айсан Сентюрк (Necmi 
Gürsakal and Aysan Şentürk) [3], визначаючи 
форми організації корпоративних універси-
тетів, виокремлюють такі, що:

– перебувають у повному управлінні кор-
порації;
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– функціонують у формі партнерської 
співпраці з традиційними університета-
ми або бізнес-школами, наприклад, Sun 
University (корпорації Sun Microsystems) та 
Каліфорнійським університетом, Daimler 
Chrysler University з Гарвардським універ-
ситетом. Близько 2/3 корпоративних уні-
верситетів мають такі партнерські зв’язки;

– перебувають під керівництвом консал-
тингових компаній, наприклад, Corporate 
University Enterprise, CyberU;

– функціонують у формі підрозділу тра-
диційного університету. Наприклад, Boston 
University Corporate Education Center, який 
зараз називається Corporate Education 
Group (CEG) і був заснований у Бостон-
ському університеті, є провайдером кор-
поративного навчання і консультативних 
послуг з управління проектами, бізнес-ана-
лізу, управління бізнес-процесами, лідер-
ства та менеджменту;

– функціонують як консорціум кіль-
кох компаній, наприклад, Talent Alliance 
(об’єднання корпорацій AT&T, DuPont, GTE, 
Johnson&Johnson) та Learn Share (об’єднан-
ня General Motors, Owens Corning та 3M).

Кожна форма корпоративного універ-
ситету є ефективною і може забезпечити 
потрібний результат залежно від потреб 
організації та ступеня розвитку системи 
внутрішньофірмового навчання.

Аналіз наукових джерел дає підстави 
стверджувати, що зазвичай корпоративний 
університет не можна назвати академічним 
навчальним закладом [1; 5]. Переважно 
це – інституціоналізований процес непе-
рервної професійної підготовки. Корпора-
тивний університет не має повноцінних на-
укових підрозділів, а його викладацький 
склад – це не лише штатні, а й позаштат-
ні викладачі. Найчастіше штатні працівни-
ки – це лише адміністративний і керівний 
персонал університету, а також розроб-
ники програм, тоді як до викладання мо-
жуть бути залучені і зовнішні провайдери, 
і штатні викладачі, відповідно до поточних 
потреб і фінансових можливостей компанії.

Кевін Уіллер та Ейлін Клеґґ (Kevin Wheeler 
та Eileen Clegg) [7] розрізняють три струк-
турні моделі корпоративних університетів: 
централізовану, децентралізовану та фе-
деральну. За централізованої моделі кор-
поративний університет підзвітний лише 
одній особі. Ця модель дуже ефективна 
тоді, коли організація невелика за розміра-
ми і має потребу в активному просуванні 
навчальних програм. Великі компанії ча-
сто використовують цю модель на почат-
ковій стадії організації університету, але 
згодом переходять до використання інших 
моделей, які передбачають ширшу місце-

ву автономію. Для того, щоб така модель 
успішно функціонувала, особа, яка очолює 
корпоративний університет, повинна кори-
стуватися високим ступенем довіри, мати 
чітке бачення стратегії розвитку закладу, 
бути здатною активно залучати до роботи 
викладацький склад університету й компа-
нію, якій він належить. Ця модель характер-
на для організацій зі штатом працівників 
у межах двох тисяч осіб і єдиним централь-
ним офісом. Така модель забезпечує мож-
ливості для ефективного ухвалення рішень, 
дає змогу легко простежувати обіг коштів, 
контролювати роботу закладу. Універси-
тети складаються з маленьких навчальних 
підрозділів, де працюють один-два штатних 
працівники, які залучають зовнішні ресурси 
для розробки програм і викладання курсів. 
Крупні компанії також використовують цю 
модель, коли перед університетом постав-
лене завдання сприяти швидким змінам 
в організації, але не вистачає часу на ухва-
лення колегіальних рішень. Наприклад, Ін-
ститут лідерства (Leadership Institute) ком-
панії General Electric підзвітний головному 
виконавчому директору корпорації, який 
здійснює ретельний контроль і надає допо-
могу в розробці програми з лідерства.

У децентралізованій моделі відсутнє 
централізоване керівництво університетом. 
Різні його підрозділи мають повну свободу 
в питаннях розробки програм, курикулумів, 
викладання курсів, їх змісту, тривалості й 
вартості. Ця модель показує високу ефек-
тивність, особливо коли йдеться про між-
народні компанії, які мають філіали в різ-
них країнах, оскільки вона допомагає таким 
організаціям вирішувати питання, пов’язані 
з культурними особливостями та специфі-
кою роботи в різних частинах світу. Пере-
вагою децентралізованої моделі є гнучкість 
програм, їх своєчасність, швидке реагуван-
ня на потреби організації. Проте вона не є 
найбільш ефективною з погляду економіки 
та в аспекті узгодженості змісту програм. 
Цю модель часто використовують серед-
ні за розміром і великі організації, а також 
конгломерати незалежних компаній.

Федеральна модель, як зазначають 
К. Уіллер та Е. Клеґґ [7], передбачає існу-
вання центрального підрозділу, який здійс-
нює керівництво, координацію та зв’язок 
усіх підрозділів університету на місцях. 
Проте місцеві підрозділи мають певну сво-
боду дій, зокрема кожен із них може сам 
обирати, які функції доцільно передавати 
в центральне управління заради досяг-
нення узгодженості змісту й ефективності 
навчання. Центральна структура, зі зго-
ди підрозділів, займається виробленням 
спільної стратегії, визначенням основ ку-
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рикулумів, інформаційною підтримкою, фі-
нансуванням основних програм. Однак під-
розділи мають значну автономію на місцях 
і можуть самостійно здійснювати розробку 
курсів відповідно до потреб на місцях, не 
питаючи дозволу центрального підрозділу. 
Ця модель дає змогу підрозділам швидко 
реагувати на потреби філіалів компанії на 
місцях, є рентабельною, забезпечує спіль-
ну основу навчання, яка сприяє досягнен-
ню успіху компанією. Вона ідеально підхо-
дить для великих міжнародних компаній чи 
будь-яких організацій із філіалами досить 
великих розмірів (зазвичай, понад тисячу 
працівників). Прикладом такого університе-
ту є National Semiconductor University, який 
допомагає своїй материнській компанії 
National Semiconductor у виробленні спіль-
них стандартів навчання та розробленні 
спільного курикулуму.

Роберт Пейтон (Robert Paton) та ін. [6] 
виокремлюють три сфери, які мають прі-
оритетне значення у плануванні структур-
но-організаційних особливостей майбут-
нього корпоративного університету:

– функціональні особливості майбут-
нього закладу, зокрема його роль і внесок 
у розвиток материнської компанії;

– форма організації, зокрема визначен-
ня того, наскільки «реальним» чи «вірту-
альним» він може бути, який обсяг послуг 
може надаватися своїми силами, а який – 
із залученням зовнішніх провайдерів;

– фінансування й управління, зокрема 
те, яким чином він може бути ефективно 
інтегрований в інші, більш широкі системи, 
які він повинен обслуговувати.

Функціональні особливості корпора-
тивного університету доцільно розглядати 
в контексті його основних завдань, які ви-
значаються стратегічною метою організації. 
Р. Пейтон та ін. визначає основні завдання 
корпоративного університету у таких трьох 
площинах [6]:

– обсяг навчальних послуг: обмежуються 
вони певною вузькою спрямованістю (на-
приклад, зосереджені на проблемах лідер-
ства) чи мають на меті охоплення набагато 
ширшої проблематики. Прикладом пер-
шого підходу може бути Центр лідерства 
компанії Боїнг (Boeing Leadership Centre) 
та Інститут аерокосмічного лідерства цієї 
компанії (Institute for Aerospace Leadership). 
Прикладом другого підходу є Віртуальний 
університет компанії BAE SYSTEMS (BAE 
SYSTEMS Virtual University), який пропонує 
ширше коло дисциплін, включаючи техніч-
не навчання;

– коло слухачів: навчання може надава-
тися дуже обмеженому, обраному контин-
генту або може охоплювати дещо ширше 

коло слухачів. Деякі університети забезпе-
чують навчання всього персоналу організа-
ції разом із працівниками організацій-по-
стачальників. Для прикладу, корпоративний 
університет банку ABN Amro на прохання 
клієнтів постійно надає освітні послуги клі-
єнтам у таких галузях, як світові фінансові 
ринки, кредитні продукти тощо. З одного 
боку, це дозволяє зміцнювати партнерські 
зв’язки між банком і клієнтами, з іншого – 
забезпечує прибутковість і певну фінансову 
незалежність корпоративного університе-
ту, таким чином підвищуючи його самоо-
купність і прибутковість для компанії. Крім 
навчання працівників і клієнтів, певні уні-
верситети також здійснюють навчання по-
тенційних працівників з метою покращення 
кадрового забезпечення компанії;

– специфіка навчальної діяльності: в од-
них випадках корпоративні університети 
забезпечують лише розвиток конкретних 
знань і вмінь, необхідних для виконання 
функціональних обов’язків. В інших випад-
ках основне завдання університету полягає 
в забезпеченні навчальної інфраструктури 
в тій чи іншій формі. Це може бути, напри-
клад, навчання певним технологіям для під-
готовки працівників до електронного нав-
чання або попередня підготовка всіх груп 
працівників компанії до вивчення програм 
розвитку персоналу, незалежно від їхньо-
го профілю роботи та місцезнаходження. 
Університет також може залучати зовніш-
ніх провайдерів, здійснювати оцінку їхньої 
роботи та навчальних ресурсів, які вони 
пропонують, займатися питаннями акреди-
тації.

Відповідно до цих основних завдань ви-
значається, в якій формі функціонувати-
ме майбутній корпоративний університет. 
Значна їх частина є тією чи іншою мірою 
«віртуальними». Наприклад, корпоративний 
університет компанії Intel (Intel University) 
не має чіткої організаційної структури чи 
конкретного центра управління. Але біль-
шість із його 50 підрозділів існують не вір-
туально, а реально, і є досить звичними 
організаційними одиницями, розташовани-
ми на території корпорації. Вони забезпе-
чують програми та послуги, які знаходяться 
на сайтах або мають свої окремі кампуси. 
Віртуальний університет Intel займається 
координацією всіх підрозділів, розповсю-
дженням та уніфікацією технологій, мето-
дів, прийомів навчання персоналу відповід-
но до вимог виробництва.

Інші університети мають більш звичну 
організаційну форму як окремі структур-
ні одиниці та існують реально, а не вірту-
ально, і є підзвітними органам управління 
персоналом чи керівництву компанії. Вони 
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також визначаються з тим, наскільки інтен-
сивно компанія використовуватиме зовніш-
ніх провайдерів і наскільки активно готува-
тиме й використовуватиме своїх штатних 
тренерів і навчальні послуги, які надаються 
топ-менеджерами та висококваліфіковани-
ми працівниками компанії.

На основі аналізу наукової літератури 
з досліджуваної проблеми можемо ви-
значити основні організаційні особли-
вості корпоративного університету (див. 
табл. 1).

Висновки з проведеного досліджен-
ня. За результатами здійсненого нами 
дослідження можемо зробити висновок, 
що сучасні корпоративні університети є 
механізмом професійного розвитку, який 
виконує, з одного боку, функцію розвитку 
можливостей організації, спрямовану на 
забезпечення її конкурентоспроможності, 
а з іншого боку – функцію розвитку мож-
ливостей індивіда та мотивування його 
до неперервного професійного розвитку, 
що є основою його особистої конкуренто-
спроможності. Таким чином, його можна 
розглядати як сполучну ланку між сталим 
розвитком компанії та індивідуальним не-
перервним професійним розвитком пра-
цівників.

Здійснене дослідження не вичерпує за-
значеної проблеми. Особливо перспек-
тивним може бути вивчення особливос-
тей розвитку корпоративного університету 
в країнах Європи.
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Таблиця 1
Організаційні особливості корпоративного університету

Цільове призна-
чення програм

Цільове призначення програм варіюється в широкому діапазоні: від розвит-
ку керівників найвищого рангу до розвитку й підвищення кваліфікації кожно-
го працівника, до різнопрофільної підготовки всього виробничо-збутового 
ланцюга компанії, в т. ч. її поставників і покупців її товарів та послуг.

Форма  
заснування

Корпоративний університет може функціонувати у формі структурного 
підрозділу (відділу, департаменту тощо) організації або у формі дочірнього 
підприємства, окремої юридичної особи. Це також може бути програма, 
створена на базі академічного закладу.

Управління
Корпоративний університет може перебувати в управлінні корпорації, зо-
крема підпорядковуватися департаменту управління персоналом організа-
ції, або мати свої органи управління.

Фінансування Корпоративний університет може фінансуватися з бюджету корпорації або 
за рахунок своєї підприємницької діяльності. 

Форма  
функціонування

Корпоративний університет може функціонувати з використанням матері-
альних ресурсів і майна, яке забезпечує їхню діяльність (навчальних примі-
щень, кампусів, устаткування) або існувати у віртуальному вигляді з вико-
ристанням електронних засобів навчання.

Форма навчання
Корпоративний університет може використовувати очну форму навчання  
з викладачем або дистанційну чи використовувати т. зв. «змішане навчан-
ня», яке є поєднанням першої та другої форм.

Узгодження  
зі стратегією  
організації

Зв’язок зі стратегією організації може здійснюватися по вертикалі зверху 
до низу або навпаки, знизу до верху. У першому випадку стратегічна мета 
корпорації втілюється у навчальних програмах університету. У другому ви-
падку результати наукових досліджень і навчальної діяльності університету 
знаходять відображення у стратегії розвитку організації.

Звітність

Університет може звітувати перед корпорацією у різних формах: від про-
стого надання інформації щодо навчальних послуг, наданих університетом, 
до оцінювання впливу навчання на показники ефективності та запроваджен-
ня інновацій в організації.
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МЕТОДИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ «УКРАЇНСЬКА МОВА  
(ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» ЕЛЕКТРОННИМИ  

ОСВІТНІМИ РЕСУРСАМИ

Лисак Л.К., к. філол. н.,
доцент кафедри гуманітарної підготовки

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

У статті описано досвід методичного забезпечення електронними освітніми ресурсами навчальної 
дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», яка викладається у Донбаській наці-
ональній академії будівництва і архітектури для студентів І курсу всіх спеціальностей. Зазначено, що 
електронні ресурси є невід’ємною складовою частиною навчального процесу сучасного вишу. Їх засто-
сування дозволяє перевести процес навчання на вищий щабель, забезпечити рівний доступ учасників 
навчання до якісних навчальних і методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання та форми 
навчання.

Ключові слова: електронні освітні ресурси, навчальний процес, Інтернет, електронна комунікація, 
методичне забезпечення.

В статье описан опыт методического обеспечения электронными образовательными ресурсами 
учебной дисциплины «Украинский язык (по профессиональному направлению)», которая преподается 
в Донбасской национальной академии строительства и архитектуры для студентов I курса всех спе-
циальностей. Отмечено, что электронные ресурсы являются неотъемлемой составляющей учебного 
процесса современного вуза. Их применение позволяет перевести процесс обучения на более высокую 
ступень, обеспечить равный доступ участников обучения к качественным учебным и методическим 
материалам независимо от места их проживания и формы обучения.

Ключевые слова: электронные образовательные ресурсы, учебный процесс, Интернет, электро-
нная коммуникация, методическое обеспечение.

Lysak L.K. METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE COURSE “UKRAINIAN LANGUAGE  
(IN A PROFESSIONAL FIELD)” WITH ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES

The article describes the experience of providing methodological support with electronic educational 
resources for the academic subject “Ukrainian Language (in a Professional Field)”, which is taught at the 
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture during the first year of study for the students 
of all the specialties. It has been noted that electronic resources are an integral part of the educational process 
in a present-day university. Their usage makes it possible to transfer the learning process to a higher level, to 
ensure equal access to quality educational and methodological materials for all participants in the educational 
process, regardless of their place of residence and form of education.

Key words: electronic educational resources, educational process, Internet, electronic communication, 
methodological support.

Постановка проблеми. Однією із ха-
рактерних ознак ХХІ ст. є насичення інфор-
маційно-комунікаційними технологіями всіх 
сфер життєдіяльності людини. Модерніза-
ція освіти, змістове наповнення освітнього 
простору також неможливе без застосуван-
ня новітніх освітніх технологій. Електронні 
ресурси є невід’ємною складовою части-
ною навчального процесу сучасного вишу. 
Їх застосування дозволяє перевести про-
цес навчання на вищий щабель, забезпе-
чити рівний доступ учасників навчання до 
якісних навчальних і методичних матеріалів 
незалежно від місця їх проживання та фор-
ми навчання.

Електронні освітні ресурси (далі – 
ЕОР) – це навчальні, наукові, інформацій-
ні, довідкові матеріали [1], упровадження 
яких до навчального процесу затверджено 

наказом Міністерства освіти і науки, моло-
ді та спорту України № 1060 від 01 жовтня 
2012 р. (редакція від 07 жовтня 2016 р.). 
Про важливість електронних освітніх ре-
сурсів у навчанні наголошується в зако-
нодавчо-нормативних документах МОН 
України, зокрема таких: «Про заходи щодо 
впровадження електронного навчального 
контенту» (2011), «Положення про електро-
нні освітні ресурси» (2012), «Про система-
тизацію досвіду використання електронних 
освітніх ресурсів» (2016) та ін.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Електронні засоби навчання, їх класи-
фікація і види, впровадження до освітнього 
процесу є основою розвідок багатьох нау-
ковців, а саме: О. Башмакової, Д. Черни-
левського, А. Єршова, В. Монахова, О. Ху-
торського та ін.
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Вивченню особливостей застосування 
ЕОР у викладанні мови присвячені окремі 
праці науковців О. Брацлавської, В. Во-
робцової, О. Пшеничникова, І. Радченко, 
Д. Рождественської, Н. Сороко, В. Уліщен-
ко та ін. Але питання використання елек-
тронних засобів навчання під час викладан-
ня навчальної дисципліни «Українська мова 
(за професійним спрямуванням)» є й сьо-
годні актуальним і потребує дослідження.

Постановка завдання. Мета розвід-
ки – проаналізувати особливості методич-
ного забезпечення навчальної дисципліни 
«Українська мова (за професійним спряму-
ванням)» ЕОР.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Переваги навчання із застосуван-
ням ЕОР висвітлюється в наукових працях 
В.П. Андрющенка, І.А. Зязюна, М.Ф. Степ-
ка, П.С. Яременка та ін.

На думку О.Л. Капінус, «нові умови нав-
чання за допомогою нових інформаційних 
технологій характеризуються гнучкістю, 
відкритістю, доступністю і дають студенту 
можливість вільного вибору місця, часу, 
змісту та форм навчання, розвивають його 
пізнавальний інтерес, творче мислен-
ня, формують уміння працювати в умовах 
комп’ютеризованого середовища» [2, c. 17].

Широке застосування комп’ютерних на-
вчальних програм за умови їх правильно-
го вибору на основі врахування системних 
критеріїв відкриває безліч можливостей 
для вдосконалення навчально-виховного 
процесу, оскільки насичення змісту додат-
ковою корисною та цікавою інформацією 
розвиває в студентів ерудованість і розши-
рює їх світогляд [3, с. 20–24].

Засоби електронної комунікації, вірту-
альні середовища є цінними для навчання 
українській мові (за професійним спряму-
ванням), адже вони:

– розширюють можливості спілкування 
і вносять до навчального процесу реальну 
комунікацію;

– активізують пізнавальний інтерес;
– сприяють розвитку дослідницьких, ко-

мунікативних і творчих навичок студентів.
У Донбаській національній академії бу-

дівництва і архітектури (м. Краматорськ) 
навчальна дисципліна «Українська мова 
(за професійним спрямуванням») виклада-
ється на І курсі для студентів усіх спеціаль-
ностей денної та заочної форм навчання.

За типом використання ЕОР поділяємо 
на такі, що впроваджуються під час лекцій, 
практичних занять, самостійної роботи, ви-
конання домашніх завдань.

Досвід засвідчує, що лекційний матеріал 
краще засвоюється за допомогою презен-
таційного матеріалу, уривків науково-до-

кументальних фільмів, відеоуроків провід-
них фахівців, електронних таблиць тощо.  
Наприклад:

– під час лекцій «Стилі сучасної укра-
їнської літературної мови у професійному 
мовленні» пропонуємо студентам перегля-
нути уривки фільмів різних жанрів для ви-
значення стилю мовлення і сфери викори-
стання мовлення;

– «Літературна мова та її норми у профе-
сійному мовленні» – уривки художніх і на-
уково-популярних фільмів для визначення 
соціальних і територіальних діалектів, нор-
мативності вимови тощо;

– «Морфологічні норми сучасної укра-
їнської літературної мови у професійному 
мовленні» – відеоуроки Олександра Ав-
раменка про нормативність використання 
частин мови, презентації слайдів із рекла-
мами, в яких допущені помилки вживання 
частин мови тощо.

На практичних заняттях для перевірки 
контролю знань, на наш погляд, ефективно 
використовувати:

– тестові технології;
– тексти для редагування, розміщені 

на слайдах;
– комп’ютерні тренажери, основною ме-

тою яких є створення умов для відпрацю-
вання навичок із вивченої теми («Орфогра-
фічні п’ятихвилинки», «Орфографічні дуелі», 
«Мовознавче меню», «Знайди помилку», 
«Вікторина»);

– кросворди для закріплення опрацьова-
ної теми, зокрема стосовно основ діловод-
ства.

Незмінним помічником для студен-
тів і порадником під час виконання будь-
яких вправ на практичних заняттях і під 
час виконання домашніх завдань є лекси-
кографічна система «Словники України» 
(http://lcorp.ulif.org.ua/dictua), яка допома-
гає шліфувати мовлення, підвищувати гра-
мотність і мовну культуру.

Електронні освітні технології є активни-
ми на практичних заняттях і під час групо-
вих ігрових технологій. Так, наприклад, під 
час опрацювання теми «Синтаксичні нор-
ми професійного спрямування» студентам 
пропонується гра «Знайди помилку». Сту-
денти діляться на підгрупи: одна підгрупа 
виконує завдання «Зредагуй словосполу-
чення», а інша перевіряє правильність ви-
конання завдання, використовуючи елек-
тронні помічники:

– електронний варіант словника 
Л.Г. Савченко «Російсько-український слов-
ник словосполучень. Труднощі перекла-
ду» (К.: Національний книжковий проект,  
2010. URL: https://studfiles.net/ preview/ 
5858032/);
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– сайт «Мова – ДНК нації»  
(https://ukr-mova.in.ua/library/orfografiya/ 
do-rechi).

Самостійна робота студентів передба-
чає не лише опрацювання додаткового 
матеріалу за навчальними електронними 
і паперовими посібниками, а й підготов-
ку за цими напрацюваннями доповідей 
на практичне заняття з презентаціями 
в редакторі PowerPoint. Найрезультатив-
нішою, на нашу думку, є форма самостій-
ної роботи, що базується на перегляді 
студентами фрагментів навчальних і ху-
дожніх фільмів професійного спрямуван-
ня, які дібрані викладачем відповідно до 
тематики аудиторних занять. Наприклад, 
під час опрацювання теми «Лексичні нор-
ми професійного спрямування» для май-
бутніх будівельників пропонується пе-
реглянути уривок художнього фільму, 
в якому зображено спілкування будівель-
ників на будівельному майданчику, і вико-
нати такі завдання:

– перекласти мовлення будівельників 
з  російської українською мовою відповідно 
до норм літературної мови;

– визначити термінологічну лексику і 
професіоналізми;

– дібрати синоніми й антоніми до імен-
ників;

– урізноманітнити мовлення героїв філь-
му фразеологічними сполуками тощо.

Закріплення граматичного матеріалу 
вдома за допомогою тестових тренажерів 
сприймається студентами як цікава гра. 
Щоб уникнути списування, пропонуємо на 
одну і ту ж тему різні варіанти тестів: за-
криті й відкриті, завдання на встановлен-
ня відповідності, правильної послідовності 
дій тощо. Для студентів це є одна із форм 
самопідготовки, яка стимулює до якісно-
го опрацювання програмного матеріалу. 
Тестовий контроль є засобом діагностики 
труднощів матеріалу, мірилом визначення 
навченості студента, способом прогнозу-
вання успішності чи неуспішності навчання 
в цілому [4, с. 150]. Тестування, підкреслює 
Л. Дрібна, забезпечує оптимальну ефек-
тивність і надійність оцінки навчальних до-
сягнень студентів [5].

Для підвищення рівня грамотності про-
понуємо студентам користуватися персо-
нальними консультаційними сайтами Олек-
сандра Пономарева (http://www.bbc.com); 
Олександри Глазової (http://www.glazova.
org.ua//); Івана Ющука (https://ushchuk.
wordpress.com/); Олени Семеног (sspu.
edu.ua/semenog/); «Камертон філолога: 
відлуння» Галини Корицької та ін.

Для студентів денного і заочного від-
ділення Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури в системі елек-
тронне навчання Мoodle в категорії кур-
сів розміщено навчальні посібники з дис-
ципліни для опрацювання теоретичного 
матеріалу, методичні вказівки до само-
стійної роботи, тестові завдання до прак-
тичних занять, посилання на консульта-
ційні сайти тощо. На цьому освітньому 
порталі зареєстровано навчальний курс, 
розміщено списки груп, графік виконан-
ня контрольних робіт, додаткові матеріа-
ли для вивчення курсу і корисні посилан-
ня на довідкові електронні ресурси, такі 
як: сайт «Словопедія», «Як ми говоримо» 
онлайн-словник Lingvo, портал україн-
ської мови і культури та ін.

Студенти, зареєструвавшись на цьо-
му порталі, мають можливість працювати 
зі всіма навчальними матеріалами, розмі-
щувати виконані завдання і власні комен-
тарі, отримувати коментарі від викладача 
й інших учасників групи, надсилати осо-
бисті повідомлення, додавати теми для 
обговорень і т. ін. Доступність і зручність 
цієї програми дозволяють структурувати 
роботу на належному рівні і цілеспрямо-
вано керувати навчальною діяльністю сту-
дентів.

Для підготовки до занять з курсу «Укра-
їнська мова (за професійним спрямуван-
ням)» найчастіше використовуємо такі 
інтернет-ресурси: Simpoll – зручний кон-
структор опитувань і форм зворотного 
зв’язку (http://simpoll.ru/); ВікіОсвіта – 
мережеве об’єднання учасників навчаль-
но-виховного процесу (http://eduwiki.uran.
net.ua); Вікіпедія (http://uk.wikipedia.org); 
Український портал для вчителів і викла-
дачів. Розробки уроків і сценаріїв до свят. 
Методичні матеріали. Наочність до уроків  
(http://www.teacher.in.ua); Освітянська 
мережа України (www.ednu.kiev.ua); Єв-
ропейський освітній портал (www.eu-edu.
org) та ін.

На жаль, спеціалізованого кабінету 
для використання комп’ютерних техно-
логій під час вивчення української мови 
(за професійним спрямуванням) у нашій 
академії немає, адже це переміщений 
виш, і комп’ютерний клас призначений 
лише для викладачів інформаційних тех-
нологій. Але в усіх аудиторіях є мережа 
Інтернет, тому студенти використовують  
для роботи на заняттях власні мобільні 
пристрої і ноутбуки, що допомагає за-
ощадити час і правильно розподілити ау-
диторну роботу.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Таким чином, ЕОР дають можливість 
цікаво, творчо й ефективно викладати 
навчальну дисципліну «Українська мова 
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(за професійним спрямуванням)», підви-
щуючи професійний рівень викладача, 
окреслюючи нові вимоги до професійної 
майстерності викладання, вимагаючи чіткої 
організації роботи з кожним студентом під 
час навчального процесу.

Чітко організована і правильно сплано-
вана робота з ЕОР активізує мислення су-
часного студента, сприяє розвитку твор-
чих, креативних, дослідницьких здібностей 
студентів, підвищує мотивацію навчання 
тощо.

Запропонована методика забезпечен-
ня навчальної дисципліни ЕОР допомагає 
урізноманітнити й увиразнити навчальний 
процес відповідно до вимог кредитно-мо-
дульної системи навчання. Тема статті є 
перспективною і потребує подальших до-
сліджень.
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У статті порушено проблему пошуку інноваційних засобів формування підприємницької компе-
тентності молоді. Здійснено спробу аналізу чинників молодіжного підприємництва в країнах із різним 
рівнем розвитку економіки. Встановлена тенденція зменшення мотивації молоді до підприємництва зі 
збільшенням стабільності економіки та рівня соціального життя в країні. Представлено досвід міжна-
родної неприбуткової організації Enactus щодо використання сили підприємницької дії для покращення 
якості життя та життєвих стандартів людей із різними потребами. Обґрунтовується доцільність засто-
сування методу проектів як інструменту формування підприємницької компетентності молоді.

Ключові слова: молодіжне підприємництво, підприємницька компетентність, чинники мотивації 
до підприємництва, індекс підприємницьких намірів, структура підприємницької компетентності мо-
лоді.

В статье затронута проблема поиска инновационных средств формирования предпринимательской 
компетентности молодежи. Предпринята попытка анализа факторов молодежного предприниматель-
ства в странах с разным уровнем развития экономики. Установлена тенденция уменьшения мотивации 
молодежи к предпринимательству с увеличением стабильности экономики и уровня социальной жизни 
в стране. Представлен опыт международной неприбыльной организации Enactus по использованию 
силы предпринимательского действия для улучшения качества жизни и жизненных стандартов людей 
с различными потребностями. Обосновывается целесообразность применения метода проектов как ин-
струмента формирования предпринимательской компетентности молодежи.

Ключевые слова: молодежное предпринимательство, предпринимательская компетентность, 
факторы мотивации к предпринимательству, индекс предпринимательских намерений, структура 
предпринимательской компетентности молодежи.

Maikovska V.I. WORLD THEORY AND PRACTICE OF FORMATION THE ENTREPRENEURIAL 
COMPETENCE OF YOUNG PEOPLE

The article deals with the problem of finding innovative means of forming the entrepreneurial competence of 
young people. An attempt has been made to analyze the factors of young people entrepreneurship in countries 
with different levels of economic development. It has been established the tendency to reduce the young people 
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motivation to entrepreneurship activity with an increase in the stability of the economy and the level of social 
life in the country. The experience of the international nonprofit organization Enactus on using the power of 
entrepreneurial action to improve the quality of life and living standards of people with different needs is 
presented. The expediency of using the method of projects as an instrument for forming the entrepreneurial 
competence of young people is substantiated.

Key words: young people entrepreneurship, entrepreneurial competence, factors of motivation for 
entrepreneurship, index of entrepreneurial intentions, structure of entrepreneurial competence of young people.

Introduction. Modern society is charac-
terized by typical for transformational soci-
ety rapid changes in all spheres of life that 
depend on global migration processes, drive 
the economics and industry, and influence 
the development of the culture of interethnic 
relations and information space. These trans-
formational processes relate to the educa-
tional sphere as the fundamental component 
of the formation of the outlook of the individ-
ual [1, p. 5]. At the same time, entrepreneur-
ship is a natural component of an economy 
oriented towards market forms and manage-
ment practices. In a transformational society 
of the twenty-first century, it is considered as 
the most productive form of management. 
For the young generation it is the main or sec-
ondary form of employment. That is why the 
problem of forming the entrepreneurial com-
petence of young people isan actual problem 
in the world [2, p. 70].

The analysis of recent researches and 
publications made it clear that the prob-
lems of training of young people to the life 
in a transformational society are at the cen-
ter of researchers’ attention. The trends of 
the interaction between higher education and 
the labor market in the European Union were 
studied by N. Mospan, the theory and prac-
tice of intra-firm training of production staff 
in Japan and South Korea were studied by 
N. Pazura. Theoretical and methodical prin-
ciples of professional training of specialists 
in the field of tourism and hotel manage-
ment in educational institutions of the USA 
and Canada were studied by N. Gornyak and 
S. Babushko, in educational institutions of 
France – by O. Palamarchuk, in education-
al institutions of New Zealand – by L. Ermak, 
in educational institutions of Mexico – by 
L. Balahadze, in educational institutions of 
Turkey – by M. Malysheva. The preparation of 
specialists of economic profile in higher edu-
cational institutions (universities) in the USA 
became the object of attention of G. Voronka, 
O. Nauholnikova and L. Ohnivko, in Great Brit-
ain – A. Naidonova and L. Panasenko, in Ger-
many – G. Spasenko, in Poland – G. Sorokun 
and A. Zagorodnaya. The professional prep-
aration of specialists in international relations 
and international business specialists at the 
universities of the USA was discovered by 
O. Tarasova and M. Veluschak. Pedagogical 

technologies of the formation of the profes-
sional competence: ща future managers at 
USA universities were studied by S. Sokolov-
sky; of future managers at universities of the 
agrarian profile of Poland Republic – V. Kar-
ichkovsky; of future specialists in personnel 
management at universities of Great Brit-
ain – A. Rozlach; of future medical marketers 
at German universities – H Belousova. The 
research of world experience and Ukrainian 
perspectives of implementation competent 
approach in modern education were con-
ducted by N. Bibik, O. Lokshina, O. Ovcharuk, 
L. Parashchenko, O. Pometun, O. Savchenko, 
S. Trubachev and others. Unfortunately, the 
results of the scientific search did not allow 
finding publications in which the object of the 
study was the experience of world theory and 
practice of forming the entrepreneurial com-
petence of young people.

Aim of the study. The purpose of the 
paper is to identify factors of the formation 
the enterprise competence of young people 
and to identify tools that are effective in the 
conditions of foreign experience and which 
are appropriate in Ukrainian education real-
ities.

Presentation of the main material of re-
search. The entrepreneurial competence is 
classified by A. Khutorsky as social and labor 
competence, by I. Ermakov – as a vital com-
petence [1, p. 47]. According to the docu-
ments of Council of Europe, it is determined 
as the key competence [3, p. 114]. Modern 
employers in the most countries usually do not 
have any pretenses to the level of knowledge 
of higher educational institutions’ graduates, 
at the same time they mark young special-
ists’ insecurity and lack of experience in the 
process of making professional and socially 
meaningful decisions as a defect of their pro-
fessional preparation [1, p. 17].

The concept “entrepreneurial compe-
tence”, in the most cases, is understood by 
scientists as the behavior model which is a 
complex of personal or business qualities, 
the formation of which helps to solve certain 
business tasks successfully. An absence in 
the structure of this complex one of its com-
ponents reduces the general competence of 
the individual in business activities. The great-
er the number of components formed in the 
structure of the entrepreneurial competence 
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of the young person, the more likely the per-
son will solve business tasks [3, p. 115].

The study of the entrepreneurial compe-
tence structure and factors of its formation 
is the leading goal of the GUESSS project 
(Global University Entrepreneurial Spirit Stu-
dents Survey). Established in 2003 on the in-
itiative of the Swiss Research Institute of Small 
and Medium Business and Entrepreneurship 
at the University of St. Gallen (KMU-HSG), 
it is one of the largest in the world research 
ofthe youth entrepreneurship. Researches of 
2003, 2004, 2006, 2008, 2011, 2013/2014 
and 2016 years are based on the study of the 
role of universities and their training programs 
in formation the entrepreneurial competence 
of young people [4].

The first wave of data collection was con-
ducted in 2003 among the students of the 
University of St. Gallen. The second wave in 
2004 provided the involvement of 5 000 stu-
dents from the European Business School 
(EBS) to study the career ambitions of young 
people in Switzerland and Germany and was 
called “ISCE” (International Review of Uni-
versity Entrepreneurship). The third wave in 
2006 covered 37 thousand students from 
14 countries. In 2008, the study attracted 
63 000 students in 19 countries and it was 
named GUESSS. Information on the fifth, sixth 
and seventh wave of data collection is given 
in Table 1 [5, p. 10]. The eighth wave of the 
study is scheduled for 2018.

In the study of GUESSS, the influence 
of individual characteristics (age, sex, level 
and education, family status, social origin) 
and the influence of society on the first 
steps of young people in business are stud-
ied. The information is collected through 
an on-line student survey. The materials 
of the questionnaire are prepared by the 
international team of coordinators from the 
Swiss Research Institute of Small Business 
and Entrepreneurship and the Family Busi-
ness Center at St. Gallen University, and by 
the Department of Management and Entre-
preneurship of the University of Bern. Since 
2006, one copy of the on-line questionnaire 
is sent to official national teams that distrib-
ute it among the students of their country. 
The information is collected and processed 

by the national coordinators’ teams of the 
research country.

The results of the study are published in 
the Guesss International Reports and GUESSS 
National Reports according to the information 
of each country, and as academic articles 
in the International Academic Journal Publi-
cations and in the official publication of the 
University of Bailor (Texas, USA) “Practition-
er-oriented Studies” [5, p. 11].

In a study of 2016, among the post-Soviet 
countries, 15 universities of Belarus, 30 high-
er educational establishments in Kazakhstan 
and 31 universities in Russia participated [4]. 
Ukraine has never participated in this project 
on its own. Through the intermediary of the 
Belarusian Trade and Economic University of 
Consumer Cooperatives, 73 Ukrainian stu-
dents from the Kharkiv Trade and Economic 
Institute of KNTEU, Kharkiv State University 
of Food and Trade and the Poltava University 
of Economics and Trade (which prepared the 
presentation of their teams at the VIII Inter-
national Youth Championship and entrepre-
neurship – 2016 in Gomel) took part in the 
on-line survey.

The results of the 2016 study indicate that 
the largest percentage of those wishing to be-
come entrepreneurs immediately after gradu-
ation showed Belarusian students – 26,9%. 
In the Kazakhstan Republic, immediately after 
graduation students want to be middle busi-
nesses workers (18%), big businesses work-
ers (27%) or small businesses workers (10%). 
Almost 11% of Russian students immediately 
after graduation plan to work on themselves 
and become entrepreneurs (for comparison – 
the average world figure in this area is 8,77%).

Five years after graduating from the uni-
versity, approximately 52,4% of young people 
in the Kazakhstan Republic represent them-
selves as business owners, what is 14% high-
er than the international indicator (38,2%). In 
the Belarus Republic, five years after gradu-
ation, 56,8% of students plan to become 
founders of their own business, while in Rus-
sia – 51,28%. The main goal of entrepreneur-
ial initiatives for 75% of young people in Kaz-
akhstan is to improve their financial status. In 
the Belarus Republic, the desire to create a 
business is dominant for 75% of medical stu-

Table 1
Scale of the last three studies of GUESSS [5, p. 10]

Study period
Number of countries, 

who participated in the 
survey

Number of universities 
participating in the 

study

Number of students who 
participated in the study

2011 year 26 500 93 000
2013 year 34 759 109 026
2016 year 50 1 000 122 000
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dents, 60% – among students of legal and 
economic area. 71% of Russian students are 
positive about entrepreneurship as a way to 
improve their own financial status. Unfortu-
nately, the absence of the Ukrainian National 
Report – 2016 does not provide relevant sta-
tistics for comparison. Consequently, young 
people in post-Soviet space have merely mer-
cantile motives for entrepreneurship.

An important indicator of the availability of 
entrepreneurial competence is the index of 
entrepreneurial (business) intentions, which 
is evaluated on a scale from 1 (corresponds 
to the statement “I find myself thinking about 
entrepreneurship”) to 7 (corresponds to the 
statement “Ready to be an entrepreneur”). 
For Russian students it is 4,45; for Byelorus-
sian – 4,57; for the Kazakhs – 5,04; for the 
Ukrainians – 5,25 (the average in the world is 
4,33). At the same time, this indicator for stu-
dents from Poland is 4,08; USA – 3,72; Great 
Britain – 3,71; Finland – 3,26; Austria – 2,88; 
Germany – 2,82; Norway – 2,73; Sweden – 
2,7; Japan – 2,44 [4]. These figures suggest 
a tendency to reduce the motivation to entre-
preneurship with an increase in the stability 
of the economy and social life in the country.

Enactus, an international nonprofit organ-
ization, has significant practical experience 
in formation the entrepreneurial competence 
of young people. It brings together students, 
lecturers and businessmen around the world 
who use the power of entrepreneurial action to 
improve the quality of life and living standards 
of people with different needs [6]. Annual En-
actus regional and national competitions are 
an opportunity for business representatives to 
evaluate the results of business activity of the 
higher education institutes teams. The nation-
al competitions winner gets the right to rep-
resent his country at the Enactus World Cup. 

Leadership and career initiatives of young 
people create at the Enactus environments 
significant opportunities for learning and 
sharing experiences, help to meet potential 
employers, and allow representing universi-
ties abroad.

As of 01.01.2018, Enactus members have 
70 500 students enrolled in 1 700 universi-
ties from 36 countries and 440 corporate 
partners. Students have created 4 900 pro-
jects and have spent on their implementation 
5 850 000 hours. Unlike the GUESSS project, 
Ukraine is an active participant of Enactus, 
and Enactus centers in the country are Kyiv, 
Kharkiv, Odessa and Lviv (Table 2).

Students from Enactus countries have dif-
ferent geography and level of socio-economic 
development, but they have the same values 
(Table 3). Values of Enactus are components 
in the structure of entrepreneurial compe-
tence of young people [3, p. 116].

The international organization Enactus has 
been developing since 1975 and is currently 
the largest nonprofit organization that contrib-
utes to the quality of life of millions of people 
through learning the principles and values of 
a market economy. The mission of Enactus is 
absolutely in line with the challenges of the 
twenty-first century: to achieve global prog-
ress through entrepreneurial action. Enactus, 
like other non-profit organizations around the 
world, co-operates with the United Nations: 
an Enactus headquarter has signed a memo-
randum with the UN headquarter for cooper-
ation on the joint achievement of the Sustain-
able Development Goals.

Enactus general management is provided 
by members of the Enactus Headquarters 
Board of Directors, members of the countries 
Board of Directors, as well as members of the 
National Advisory Councils. Each country has 

Table 2
Enactus Centers in Ukraine [6]

City Institution where an Enactus command was created

Kiev

Vadym Hetman KNEU
Kiev National University of Technology and Design
National University of State Tax Service of Ukraine
National University of Food Technology

Kharkiv

National Technical University “KhPI”
Ukrainian Engineering and Pedagogical Academy
Kharkiv Institute of Finance and Kharkiv Trade and Economics Institute of KNTEU
S. Kuznets KNUU
A.M. Beketov Kharkiv National University of Municipal Economy
Kharkiv National University of Radio Electronics
V.N. Karazin KNU

Odessa
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture
Odessa National Academy of Communications Odessa National Polytechnic University
I.I. Mechnikov ONU

Lviv
Ivan Franko LNU
National University “Lviv Polytechnic”
Ukrainian Catholic University



154 Педагогічні науки

Випуск LXXХII. Том 1. 2018

Table 3
Values of Enactus [6]

Values of Enactus The essence of Enactus values

Imagination
Each crisis creates opportunities, each test gives a chance to upgrade and to 
improve. Everything we do is born from the ability to see the potential where 
others do not see.

Courage
The willingness to try, to fail, and to learn to create something new is as 
important as the passion for success. The desire to lead you can’t be replaced, 
especially when what you do is something new and the result is not obvious.

Determination
Significant changes are not easy. This requires the ability to overcome 
seemingly insurmountable obstacles and to solve serious problems. We have 
the perseverance to do everything we need until we achieve the results we seek.

Partnership There is no greater force for change than the team of people who personally 
give themselves to each other and the lives of the people we want to help.

Responsibility
Each initiative or project we take on ourselves is judged by the only significant 
measure: how efficiently we create a substantial progress in the lives of those 
whom we serve.

Curiosity
We are delighted with the search for new perspectives and denial of outdated 
assumptions because we know effective leadership requires continuous 
learning.

Table 4
Examples of Enactus projects [6]

Title  
of the project

The higher 
education 
institution

The essence of the project

Ukraine

“Children  
of rain”

S. Kuznets 
HNEU

A project for assisting parents and rehabilitation centers in conducting 
training sessions for children with autism. Development of a special 
computer program, which includes 4 modules, including 3D human 
imitation, animated video with elementary rules of conduct, the only 
PECS card bank and developing mini-games.

“iLearn”
Vadim 

Getman 
KNEU

Development of an online platform for the preparation of children 
from children’s homes and boarding schools for external independent 
assessment using modern educational and IT technologies.

“Enactus 
pillows” HIF KNTEU

A project to help women-seamstresses in organizing their own 
business. The project takes into account the problem of recycling 
garbage.

“Andreev’kas 
Beaver” KhTEI KNTEU

A project to help unemployed people in rural areas in the organization 
fur farms. The project takes into account the problem of efficient use 
of resources.

“Ecobag” ZhNU
A project to create a sewing factory in Zhytomyr region based on 
the shelter for women who have suffered from domestic violence. 
Students taught six unemployed women to make and sell eco-bags.

“Upper Saltov” UEPA

Project on increasing incomes of the historic and archaeological 
reserve “Upper Saltov” in the Kharkiv region. The Enactus team of 
UEPA taught its employees the skills of advertising and promoting the 
nature reserve on the Internet to increase the number of tourists from 
the city.

Kyrgyzstan
“Medicall” KNMU A project to create an online site for choosing medical services

“Fancyart” AUTsA A project to get acquainted artists with relevant knowledge about the 
market and methods for promoting their own production

“Crazy hands” КTU Manas A project to provide familiarization of single mothers with topical 
knowledge on the sale of handmade products

“Freelife” КNLA A project to assist prisoners in obtaining income from sales of 
products created in places of deprivation of liberty

“IBordo” OshNU A project to support rural residents in organizing a profitable tourist 
facility

“Kinder club” KRSU Project on the women training to create an alternative model for a 
kindergarten
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Enactus representatives, which are contact 
persons for teams. The Head of Enactus or 
the Program Manager can be the coordinator. 
Each individual higher education institution 
can have only one Enactus command. Also, 
not only students of the economic branch can 
participate in Enactus: the university team 
should make efforts to involve students from 
different fields of study.

Enactus team members devote their tal-
ents to projects that improve people’s lives. 
By increasing the opportunities of people and 
improving their lives, students increase the 
success of entrepreneurs, transfer their skills 
to the unemployed, help with employment, 
teach families the basics of financial security, 
create a base for strengthening the economic 
situation of the needy, etc. Examples of pro-
jects created by students of Ukrainian teams 
in comparison with the projects of teams from 
Kyrgyzstan are presented in Table 4.

Creating projects allows students to de-
velop their business and leadership qualities, 
sense of responsibility and service to soci-
ety. Participation in Enactus forms students 
understanding of the possibilities of creative 
contribution of business in the social, eco-
nomic and environmental spheres of society, 
emphasizing their potential as business lead-
ers of the future. Employers view Enactus as 
the main source of socially responsible busi-
ness talents.

Enactus brings together business and 
higher education and it is a top-notch inter-
national instrument for formation leadership 
and entrepreneurial competencies of young 
people. Involving students in the non-profit 
activities of Enactus allows at the international 
level to implement socially-based and behav-
ioral approaches to organizing young people 
professional training and is a way of modern-
izing the career development process and 
socio-economic adaptation of youth in the 
society of 21 century.

Conclusions of the research. From the 
mentioned above, it is possible to make the 
following conclusions: the transition to a com-
petent approach means reorientation from the 
process to the result of education in the activ-
ity dimension, as well as consideration of this 
result in terms of ensuring the ability of the 

graduate to meet the new labor market de-
mands and to have the appropriate potential 
for practical solutions of problems in social 
and professional life. The analysis of the con-
text of the use the concept “entrepreneurial 
competence” allows us to understand it as a 
socially established educational result. The 
results of the GUESSS project in 2016 show 
that potentially young people from the post-
Soviet countries are more focused on this 
result than in other countries. This suggests 
the existence of prerequisites for the forma-
tion the entrepreneurial competence of young 
people, which should be reflected in the pro-
cess of professional training. The results of 
the Enactus organization activity prove the 
effectiveness of the method of the projects 
as an instrument for forming entrepreneurial 
competence of young people. At the same 
time, it is not possible to disclose all aspects 
of this problem in the article. So, further sci-
entific researches are associated with the de-
velopment of a system of tools for implemen-
tation the experience of  Enactus organization 
in the process of professional training for the 
providing a high level of the index of entrepre-
neurial intentions of young people.
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OF VOCATIONAL TRAINING OF STUDENTS

Perminova V.A., Candidate of Pedagogical Sciences, 
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The article addresses the problem of contextual education and the issue of self-education as a necessary 
condition for successful professional activity and further self-development of specialists. Context learning 
provides transition, transformation of cognitive activity into a professional with the corresponding change 
in needs and motives, goals, actions, means, subjects and results. Such training provides the integrity, sys-
tematic organization and personal content of the acquired knowledge. The training of a future specialists for 
self-improvement after graduation is based on the ability of a future specialist to carry out the whole complex 
of self-acting activities – setting goals, planning, self-organization, self-education and self-education inde-
pendently and creatively.

Key words: context learning, planning, self-organization, self-education, content of training.

У статті порушено проблему контекстного навчання та питання самовиховання як необхідної умови 
успішної професійної діяльності та подальшого саморозвитку фахівців. Контекстне навчання забез-
печує перехід, трансформацію пізнавальної діяльності в професійну з відповідною зміною потреб і 
мотивів, цілей, дій, засобів, предметів і результатів. Таке навчання надає цілісності, системної органі-
зованості й особистого змісту знанням, що засвоюються. Підготовка майбутнього фахівця до самовдо-
сконалення після закінчення вищого навчального закладу полягає в його здатності самостійно і творчо 
виконувати весь комплекс самовиховних дій – постановку мети, планування, самоорганізацію, самос-
тимулювання та самоосвіту. 

Ключові слова: контекстне навчання, планування, самоорганізація, самостимулювання, самоосві-
та, зміст навчання.

Перминова В.А. КОНТЕКСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕ КАК ОСНОВНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

В статье исследуются проблема контекстного обучения и вопросы самовоспитания как необходи-
мого условия успешной профессиональной деятельности и дальнейшего саморазвития специалистов. 
Контекстное обучение обеспечивает переход, трансформацию познавательной деятельности в профес-
сиональную с соответствующим изменением потребностей и мотивов, целей, действий, средств, пред-
метов и результатов. Такое обучение придает целостность, системную организованность и содержа-
ние знаниям. Подготовка будущего специалиста к самосовершенствованию после окончания высшего 
учебного заведения заключается в его способности самостоятельно и творчески выполнять комплекс 
действий по самообразованию – постановку целей, планирование, самоорганизацию, самостимулиро-
вание и самообразование.

Ключевые слова: контекстное обучение, планирование, самоорганизация, самостимулирования, са-
мообразование, содержание обучения.

Introduction of elements of context learn-
ing is aimed at mastering knowledge, devel-
oping professional skills, gaining professional 
experience and professional qualities as the 
basis for successful transformation of stu-
dents’ educational activities into professional 
activities of a specialist.

An important aspect of improving the train-
ing of future specialists is the objective mod-
ernization of the learning process with the ac-
tive use in the process of training of students 
advanced means and methods of teaching, 
strengthening the connection of the educa-
tional process with practice. It is necessary 
that the student does not only possess a cer-
tain amount of knowledge, but also is able to 
apply this knowledge in practice. One of the 
directions of solving these problems is the de-

velopment and introduction of new pedagogi-
cal techniques, the main feature of which can 
be considered as the degree of adaptability of 
all elements of the pedagogical system.

The analysis of scientific research and 
publications, in which initiated the solution of 
this problem, testifies to the need for detailed 
consideration of the aspects of the concept of 
context-based learning in connection with its 
productivity in the training of future special-
ists researched by A. Verbytskyi, M. Burhin, 
T. Dubovyitska, M. Klarin, N. Lavrentiev.

Issues of the development of the education 
system in Ukraine as a whole, and in particu-
lar changes in the system of higher education, 
are devoted to the work of such scholars as  
A. Aleksiuk, V. Andrushchenko, I Boliubash, 
S. Vitvytska, M. Zhurovsky, V. Kremen and others.
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Context learning provides transition, trans-
formation of cognitive activity into a pro-
fessional with the corresponding change in 
needs and motives, goals, actions, means, 
subjects and results. Such training provides 
the integrity, systematic organization and per-
sonal content of the acquired knowledge.

The word “context” can have broad mean-
ing: it can be called a physical action, an 
act, a replica, a system of motives. The word 
“context” (from Latin syntextus – connection, 
communication) is a relatively complete pas-
sage of the written or oral language (text), 
within which the most value of the separate 
words in its composition, expressions etc are 
included accurately.

Thus, the context is a system of internal 
and external conditions of life and human ac-
tivity that affects the perception, understand-
ing and transformation of a particular situation 
by giving the meaning and significance of the 
situation as a whole and its components.

 Contexts can be social, behavioral, emo-
tional, historical, cultural, activity.

In the aspect of our study, the concept of 
“context” is a content-generating category in 
the theory of symbolic-context learning, and 
the corresponding technology provides the 
level of personal inclusion of the learner in the 
process of knowledge and mastery of profes-
sional activity.

Particular attention is paid to the imple-
mentation of the phased transition of students 
to the basic forms of higher-ranking activities. 
Thus, the basic forms include: academic ac-
tivity of an academic type (actual educational 
activities – lectures, seminars, independent 
work); quasi-professional activity (business 
and didactic games, gaming classes); educa-
tional-professional activity (research work, in-
dustrial practice, internship, diploma design). 
As a transition from one basic form to anoth-
er, act as: laboratory and practical classes; 
simulation; analysis of specific production sit-
uations; role-plays; special courses and spe-
cial seminars, etc. [1].

The main purpose of contextual education 
is the formation within the student’s educa-
tional activity of its integral, internally-moti-
vated professional preparedness as a future 
specialist. We proceed from the assumption 
that this training is based on the needs of 
those who are studying and is considered 
as an effective means of obtaining additional 
knowledge about the chosen specialty, stim-
ulating the development of cognitive interests 
and needs, formation of stable positive mo-
tives of education and awareness of the goals 
of mastering the profession.

The main function of the context-based ap-
proach to learning is to create conditions for 

the transformation of educational and cogni-
tive activity into a professional, thus, mode-
ling the educational environment, which is 
as close as possible to the form and content 
to the professional. Contextual learning is a 
study in which the subject and social content 
of the future professional activity of students 
is consistently modeled in the language of 
science and with the help of the whole system 
of forms, methods, means of learning (tradi-
tional and new) [2].

It is based the following principles:
1) psychological and pedagogical support 

for the inclusion of students in educational 
activities; 2) sequential simulation of the inte-
grative content of students’ learning activities, 
forms and conditions of professional activity 
of specialists; 3) the problem content of the 
training and the process of its deployment in 
the educational process; 4) the adequacy of 
the forms of organization of educational ac-
tivities of students for the purposes and con-
tent of education; 5) the main role of joint 
activity, interpersonal interaction and dialog-
ical communication between subjects of the 
educational process (teacher and students, 
students among themselves); 6) methodically 
grounded combination of new and traditional 
pedagogical technologies; 7) taking into ac-
count the individual psychological character-
istics and the cross-cultural (family, national, 
religious, geographical, etc.) contexts of each 
student [3].

In the process of implementing contextual 
education, the primary task of the teacher is 
to analyze information about the initial level 
of professional and cognitive interests of stu-
dents towards the future profession, the mo-
tives for its choice.

In contextual learning, the modeling of 
professional activity, which is acquired by 
students, takes place through three types of 
interrelated models: semiotic, simulation, so-
cial, through which the formation of not only 
substantive, but also social preparedness of a 
specialist [4].

Teaching of general subjects is proposed 
to be interpreted in the context of profession-
al activity, going away from this from the aca-
demic presentation of scientific material. As a 
means of implementing theoretical approach-
es in contextual education, it is proposed to 
fully use the methods of active learning. At 
the same time, it is noted that it is necessary 
to use the approach of various forms, meth-
ods and means of active training in an organic 
combination with traditional methods compre-
hensively.

A characteristic feature of contextual learn-
ing technology is the creation of subject and 
social contexts of professional activity, which 
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adds a number of new aspects to the learning 
process: the spatial-temporal context “past – 
present – future”; systematic and interdisci-
plinary knowledge; the ability to dynamically 
expand the content of training, which is usu-
ally given in statics; the scenario plan of the 
specialists in accordance with the production 
technology; office functions and responsibil-
ities; official and personal interests of future 
specialists.

In the context study, a dynamic model of 
educational activity is projected in its three 
basic forms, academic activity of an academic 
type (own educational activity) with a leading 
role of a lecture, a seminar, an independent 
work of a student with a book or a comput-
er program; quasi-professional activity (vari-
ous types of simulation games, abstracts and 
term papers), educational and professional 
activities (research work of students, indus-
trial practice, thesis), as well as intermediate 
forms which can be performed by any who 
meet the goals and the specifics of the con-
tent of education. The purpose of a higher 
educational establishment is to teach a stu-
dent to perform the activities that they apply 
throughout the period of study at university 
professionally.

The construction of the model of the pro-
cess of training future professionais on the 
basis of the technology of contextual educa-
tion gives an opportunity to bring the content 
and process of students’ educational activities 
closer to their future profession. Consequent-
ly, the creation of appropriate pedagogical 
conditions for the dynamic movement of the 
student’s activity from the educational to the 
professional with the corresponding change 
in the needs and motives, goals, actions (ac-
tions), means, subjects and results on the 
application of context-based learning in the 
process of training future specialists has sig-
nificant potential in improving the quality of 
preparation specialists.

Thus, the content of contextual education 
is selected on the basis of two logic: the logic 
of science and the logic of professional activ-
ity, which is assimilated. Thus, they ask: the 
parameters of the past (the basis of science), 
the present (the activity that is actual) and 
the future (professional situations that will be 
in the future). This seriously affects the stu-
dent’s personal meaning. Appear: systematic 
and profound ideas about professional activ-
ity, its scenario-plot channel, the role of the 
official and role, the possibilities of commu-
nication and interaction of students in situa-
tions of joint professional activity, which are 
modeled.

Consequently, context-based learning pos-
itively influences the increase of active cogni-

tive activity, the development of creative initi-
ative, reflexive processes, content formation, 
internal motives of educational and profes-
sional activity, professional self-determination 
and in this way affects the formation of the 
student’s personality as a subject of activity.

The theoretical basis of contextual educa-
tion is: the activity theory of the assimilation of 
social experience; technological approach to 
the organization of the educational process; 
content-creating category “context”.

A characteristic feature of contextual learn-
ing technology is the creation of subject and 
social contexts of professional activity, which 
adds to the learning process:

– spatial temporal context “past – pres-
ent – future”;

– systematic and interdisciplinary knowl-
edge;

– official functions and duties, interests of 
future specialists. [5]

Consequently, in the context of our re-
search, context-based learning serves not 
only as a substantive aspect of professional 
activity, which is provided through a system 
of training tasks, models, situations, but also 
as its socio-cultural aspect, reproduced by 
various forms of joint activity and communica-
tion; as a form of active training designed for 
use in higher education, focused on the pro-
fessional training of students, specialists and 
implemented through systematic use of the 
professional context, based on the study of 
professionally oriented disciplines, the grad-
ual saturation of the educational process with 
elements of professional activity.

Involvement of students in professional 
self-education is aimed at self-realization of 
personality of a future specialist.

Improving the conditions for the effective-
ness of self-education is one of the priority 
directions in the development of modern ped-
agogical science. This is due to democrat-
ic transformations that enhance the human 
need in the pursuit of freedom, self-determi-
nation, humanity, self-regulated behavior. It 
is these factors of professional and personal 
development that are key to the training of fu-
ture specialists , capable of addressing their 
profession thoroughly and creatively.

The training of students to self-improve-
ment after graduation is based on the ability 
of a future specialist to carry out the whole 
complex of self-acting activities – setting 
goals, planning, self-organization, self-edu-
cation independently and creatively.

The involvement of student in the pro-
cess of professional self-education is in di-
rect dependence on professional orientation, 
motivational principles; level of development 
of self-consciousness; the need for progres-
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sive development; self-regulation behavior; 
self-improvement experience. The indicated 
factors of the student’s personality develop-
ment are psychological conditions of profes-
sional self-education [6].

Successful possession of specialist today 
means not only the availability of professional 
knowledge and skills, but also a special per-
sonal dimension of a future specialist. Con-
siderable attention in the process of training 
students should be given to the problem of 
the formation and development of a future 
specialist oriented towards success. Self-ed-
ucation is a conscious self-altering person-
ality.

Self-education should be considered as 
self-development, in which, in accordance with 
the requirements of society, universal human, 
national and moral values, goals and interests 
of the person himself, the forces and abili-
ties projected by them are creatively formed 
and constantly developed. The motives for 
self-education are the vital aspirations of the 
student, the need to act in accordance with 
the norms of universal morality and profes-
sional requirements, the understanding of the 
need to overcome the difficulties of personal 
and professional formation, etc.

The main stages of the process of self-ed-
ucation are: student’s awareness of require-
ments for their activities; self-knowledge, criti-
cal self-esteem of htheir activity and behavior; 
planning work independently , developing a 
program and rules of conduct; practical imple-
mentation of the self-education program, by 
taking into account the complexity of the next 
revision of the defined positions; self-control, 
self-assessment and self-regulation of ac-
tions and behavior.

The most important internal prerequisites 
that determine the effectiveness of self-edu-
cation:

– persuasion, self-awareness and self-crit-
icism;

– needs and motives, life guidance;
– self-esteem and courage;
– skills and abilities of self-control and vo-

litional self-regulation;
– knowledge of the theoretical foundations 

of self-education and possession of the meth-
od of self-improvement;

– a conscious guidance on harmonious 
and versatile self-education;

– psychological readiness for active, pur-
poseful and systematic independent work.

Methods of self-education are a set of 
techniques and methods of pedagogical im-
pact of the student used in order to form and 
develop the desired and necessary personal 
qualities and the ability to eliminate the neg-
ative results.

The methods of self-education should be 
considered as a partial influence of the stu-
dent himself as a certain single act in each 
particular case and method.

The basic principles of self-education in-
clude the following:

1) natural conformities of self-education;
2) the democratization of self-education, 

the upbringing of a stable social position and 
humanistic morals;

3) systematic, purposeful, value orientation 
of education and self-education;

4) consistency, continuity and systematic-
ity;

5) the unity of self-education and scientific 
worldview;

6) formation of active life position and pos-
itive direction of self-education;

7) the relationship of education and self-ed-
ucation and professional activities.

The quality of self-education depends on 
the orientation of the consciousness of the 
student’s personality on him as a profession-
al, self-consciousness.

The most effective ways and methods of 
self-education are: 

1) self-discipline – the development of new 
guidelines;

2) self-belief – a process of logical proof 
of the need for the development of individ-
ual features and qualities that are needed to 
achieve the goal and success in professional 
activities;

4) self-command – an internal command to 
an action that is mandatory;

5) self-gratification, self-promotion – ex-
pression of satisfaction from achieving suc-
cess and rewarding oneself.

Self-education occurs in case when the 
student’s educational and professional activi-
ties acquire for him a personal meaning, a vital 
sense. Only under such conditions, attempts 
to acquire a profession will cause activity in 
the growth of them as a person successfully.

The effectiveness of studying at a high-
er educational establishment is the result of 
merging into a single process of two activi-
ties – the activity of a teacher of higher edu-
cation in the direction of creating conditions 
for students to master the content of voca-
tional education and the activity of students, 
aimed at mastering professional knowledge, 
skills of different functional belongings, moral 
and other qualities. The corresponding activ-
ity of the future specialist is derived from the 
assimilation of it at the level of self-knowledge 
of the basics of the theory and technology of 
professional self-education.

Professional self-education – is a branch 
of educational pedagogy, which studies laws, 
principles and methods of mastering the con-
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tent of vocational education at the level of 
self-esteem.

Professional self-education is aimed at 
preparing a student for professional activity, 
which still performs the function of the gener-
al condition of its self-actualization as a pro-
fessional. The components of this system of 
education are psychological and practical ori-
entation towards self-improvement after the 
graduation of a higher education institution.

The organization of professional self-edu-
cation is a process of pedagogical stimulation 
of self-learning activity of students on the so-
cio-personal, semantic and content and hier-
archical levels.

One of the most important tasks of pro-
fessional self-education is the development of 
professional self-consciousness, an adequate 
ratio of oneself and specific professional re-
quirements, filling future professional activi-
ties with a personal meaning, which makes it 
important and necessary for success in life.

Thus, professional self-education is a sys-
tematic and conscious activity of students, 
aimed at acquiring desirable qualities and 
positive traits, the will of nature and charac-
ter, and the elimination of negative habits.

The way of professional self-education is 
managing their feelings, thoughts, behavior, 
and the result is self-improvement. The need 
for such work arises in educational activi-
ties, when a certain level of self-knowledge 
is achieved, an ability to self-examination and 
self-esteem is created, when the necessity of 
the correspondence of personal qualities with 
the goal set and the achievement of the de-
sired result is realized.

Teachers’ task is to identify and develop 
potential abilities of students while mastering 
their knowledge, skills using information pur-
posefully.

Pedagogical leadership of self-education is 
carried out on several stages:

1) preparatory stage: the student’s belief 
in the need to be prepaired to self-education 
and the ability to achieve the desired results; 
formation of needs, motives and motivation 
for self-education; setting of the main goals 
and tasks of self-education;

2) the main stage: the set of the content 
of self-education; help in choosing methods, 
methods, forms and methods of self-edu-
cation; assistance in developing a self-edu-

cation program; assistance in implementing 
the self-education program; organization of 
control over the course of self-education and 
making necessary corrections to it;

3) final stage: assistance in self-control and 
at vocational training of students; stimulation; 
summing up the achieved results and defining 
new guidelines for self-improvement; adjust-
ing and adding new content to the self-edu-
cation program, etc.

Therefore, the vocational training of stu-
dents to future activity at a higher education-
al establishment should be aimed at helping 
a future specialist to find a place in life, see 
his own self-worth, his purpose, and stimulate 
the desire for self-improvement. There is also 
a need for a conscious and emotional approv-
al of the chosen profession, which gives more 
pleasure and makes sense and happiness of 
his life; understanding of the creative nature 
of professional activity, which requires huge 
neuro-psychological expenses, constant work 
on oneself. Such an approach in the learn-
ing process helps the future specialist in 
self-organization and self-assertion, in search 
of factors for constant personal growth, to 
create conditions for active search not only 
the meaning of his life, but also the personal 
meaning of professional activity.
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СПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ 
ЛЮДИНИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Повстин О.В., к. е. н., доцент,
завідувач кафедри права та менеджменту у сфері цивільного захисту

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

У статті розроблено й обґрунтовано специфічні принципи професійної підготовки фахівців у га-
лузі безпеки людини до управлінської діяльності з урахуванням основоположних дидактичних за-
кономірностей і загальних принципів навчання, а також провідних принципів професійної, зокрема 
вищої, освіти. Розкрито зміст таких принципів професійної освіти, як: фундаменталізація, профе-
сійна спрямованість, наступність, технологізація, інформатизація. Також проаналізовано найбільш 
вагомі принципи управління: принцип мети; правової захищеності управлінських рішень; оптимі-
зації управління; дотримання норми керованості; найменшого впливу; делегування повноважень; 
відповідності; автоматичного заміщення відсутнього; першого керівника; одноразового введення ін-
формації; підвищення кваліфікації. Доведено, що вдосконалення системи підготовки курсантів і сту-
дентів закладів вищої освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій до управлінської 
діяльності базується на взаємозв’язку принципів, які враховують специфіку напряму підготовки, ін-
дивідуальні особливості контингенту, тенденції розвитку вищої школи України на засадах сучасної 
парадигми освіти.

Ключові слова: управлінська компетентність, управлінська діяльність, принципи управління, прин-
ципи професійної підготовки, принципи професійної освіти, специфічні принципи професійної підго-
товки.

В статье разработаны и обоснованы специфические принципы профессиональной подготовки специ-
алистов в области безопасности человека к управленческой деятельности с учетом основных дидакти-
ческих закономерностей и общих принципов обучения, а также ведущих принципов профессиональ-
ного, в том числе высшего, образования. Раскрыто содержание таких принципов профессионального 
образования, как: фундаментализация, профессиональная направленность, преемственность, техноло-
гизация, информатизация. Также проанализированы наиболее значимые принципы управления: прин-
цип цели; правовой защищенности управленческих решений; оптимизации управления; соблюдения 
нормы управляемости; малейшего влияния; делегирования полномочий; соответствия; автоматическо-
го замещения отсутствующего; первого руководителя; однократного ввода информации; повышения 
квалификации. Доказано, что совершенствование системы подготовки курсантов и студентов высших 
учебных заведений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям к управленческой 
деятельности базируется на взаимосвязи принципов, учитывающих специфику направления подготов-
ки, индивидуальные особенности контингента, тенденции развития высшей школы Украины в рамках 
современной парадигмы образования.

Ключевые слова: управленческая компетентность, управленческая деятельность, принципы управ-
ления, принципы профессиональной подготовки, принципы профессионального образования, специфи-
ческие принципы профессиональной подготовки.

Povstyn O.V. THE SPECIFIC PRINCIPLES FOR TRAINING PROFESSIONALS IN THE FIELD  
OF HUMAN SECURITY TO MANAGEMENT ACTIVITIES

The article develops and substantiates the specific principles of professional training of specialists in the 
field of human security in the field of management activities, taking into account the fundamental didactic 
laws and general principles of education, as well as the guiding principles of professional, including higher 
education. The content of such principles of vocational education is revealed: fundamentalization; professional 
orientation; succession; technologicalization; informatization. Also it is analyzed the most important principles 
of the management: the purpose of the goal; legal protection of managerial decisions; management optimiza-
tion; observance of the norm of controllability; least impact; delegation of authority; conformity; automatic 
replacement missing; first manager; one-time input of information; certification training. It is proved that the 
improvement of the system of training of students and students of the State Social Insurance Institution for 
management activities is based on the interrelation of the principles that take into account the specifics of the 
direction of training, the individual characteristics of the contingent, the tendencies of the development of the 
higher school of Ukraine on the basis of the modern paradigm of education

Key words: management competence, management activity, management principles, principles of profes-
sional training, principles of vocational education, specific principles of professional training.
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Постановка проблеми. Управлінська 
компетентність розвивається під час про-
фесійної підготовки курсантів і студен-
тів до управлінської діяльності в закладах 
вищої освіти Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС) і 
проявляється насамперед в управлінських 
здібностях, знаннях, уміннях і навичках, які 
фахівці в галузі безпеки життєдіяльності за-
стосовують у своїй подальшій роботі. Така 
професійна підготовка має здійснюватися з 
урахуванням визначених педагогічних умов 
і особливостей управлінської діяльності, 
базуватися на основоположних дидактич-
них закономірностях і загальних принци-
пах навчання, а також провідних принципах 
професійної, зокрема вищої, освіти.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Науковці визначили чималу кількість 
принципів управління і по-різному підхо-
дят до їх трактування, групування та кла-
сифікації. Насамперед назвемо традиційно 
утверджені у вітчизняній практиці управлін-
ня принципи: науковості; демократичного 
централізму; плановості; єдності розпо-
ряджень; відбору, підбору та розстановки 
кадрів; сполучення єдиноначальності та 
колегіальності; централізації та децентра-
лізації; лінійного, функціонального та ці-
льового управління; контролю виконання 
рішень. Провідні закордонні (американські, 
японські) корпорації застосовують також 
такі принципи управління персоналом: до-
вічний найм; контроль виконання завдань, 
заснований на довірі; поєднання контролю 
з корпоративною культурою; консенсусне 
ухвалення рішень [1].

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає в розробленні й обґрунтуванні спе-
цифічних принципів професійної підготовки 
фахівців у галузі безпеки людини до управ-
лінської діяльності з урахуванням осново-
положних дидактичних закономірностей 
і загальних принципів навчання, а також 
провідних принципів професійної, зокрема 
вищої, освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Процес професійної підготовки 
фахівців у галузі безпеки людини доцільно 
охарактеризувати як складний, багаторів-
невий і багатоаспектний, що відзначається 
низкою суттєвих проблем і суперечностей. 
На різні аспекти й елементи цього процесу 
впливають розмаїті внутрішні та зовнішні, 
об’єктивні та суб’єктивні чинники, серед 
них такі, що тривають перманентно та по-
декуди (ситуативні). З огляду на це, різного 
рівня закономірності, зокрема дидактичні, 
які виявляються в професійній підготовці 
стосовно пізнавального розвитку та фор-
мування особистості курсантів і студентів, 

становлення та розвитку науково-педа-
гогічного колективу, створення інформа-
ційно-освітнього середовища тощо, діють 
у закладах вищої освіти (далі – ЗВО) ДСНС 
комплексно та своєрідно [2, с. 27].

Вважаємо доцільним зважати на реалії 
функціонування ЗВО ДСНС, рівень науки 
і техніки в галузі безпеки людини, психо-
логічні особливості цивільного захисту та, 
зокрема, подолання наслідків надзвичай-
них ситуацій, а також індивідуальні потреби 
і запити майбутніх фахівців. 

Принципи навчання (дидактичні прин-
ципи) – це сформульовані на основі освіт-
ньої практики вихідні положення, покладе-
ні в основу змісту, планування, організації 
та безпосередньої реалізації процесу нав-
чання [3, с. 206–233]; це система дидак-
тичних вимог до різних сторін педагогічно-
го процесу, дотримання яких забезпечує 
ефективність навчання [4, с. 161–176]. 

Загальнодидактичні принципи поділя-
ють на ті, що забезпечують добір змісту 
навчання, що стосуються діяльності педа-
гога, методики викладання та контроль-
но-оцінювальних функцій. Передусім це 
такі принципи: свідомісті й активності нав-
чання; наочності; систематичності та по-
слідовності; науковості процесу навчання, 
міцності засвоювання знань, формування 
вмінь і навичок; науковості; доступності ви-
кладання; зв’язку теорії із практикою; спря-
мованості на виконання взаємопов’язаних 
завдань освіти, виховання і розвитку тощо  
[5, с. 159–162].

Для навчання фахівців галузі безпеки 
людини важливим є врахування вимог су-
часних закономірностей діяльності профе-
сійної школи, які відображені в принципах 
професійної освіти [6, с. 6]. До них зазвичай 
відносять такі: принцип мотивації навчання 
та трудової діяльності; професійної спрямо-
ваності навчання; міжпредметно-міжцикло-
вого зв’язку; політехнізму; системності; єд-
ності навчання та виховання тощо [7, с. 37]. 

Науковці виокремлюють також принципи 
вищої освіти: наукового характеру навчан-
ня; інтеграції з наукою та виробництвом; 
взаємозв’язку освітніх систем різних кра-
їн; гнучкості та прогностичності, єдності 
та наступності освітнього процесу; безпе-
рервності та варіативності вищої освіти; 
поєднання державного управління та гро-
мадського самоврядування; регіоналізації 
та децентралізації тощо [8, с. 92]. Педагоги 
неперервно розробляють нові принципи, 
спрямовані на модернізацію педагогічної 
теорії та практики підготовки фахівців у ви-
щій і професійно-технічній школі.

Як і інші дослідники, вважаємо, що прин-
ципи навчання забезпечують суттєве вдо-
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сконалення освітнього процесу лише в разі 
їх продуманого поєднання та взаємоуз-
годження, що приводить до ефективної 
взаємодії та інтегрованого впливу на різні 
складники навчання та виховання майбутніх 
фахівців. Ґрунтуючись на цьому, для вирі-
шення проблеми вдосконалення підготовки 
фахівців у галузі безпеки людини до управ-
лінської діяльності важливими вважаємо 
такі принципи професійної освіти: фунда-
менталізації; професійної спрямованості; 
наступності; технологізації; інформатизації.

Фундаменталізаціє вищої освіти ми ро-
зуміємо як системне збагачення суб’єктів 
освітнього процесу стрижневими знаннями 
і методами мислення, виробленими фунда-
ментальними науками. Професійна спря-
мованість підготовки курсантів і студентів 
ЗВО ДСНС передбачає не просто профе-
сійно значущий матеріал, що включений 
у зміст загальнонаукових і загальнопрофе-
сійних дисциплін, а й навчальну діяльність, 
спрямовану на опанування таких розумо-
вих операцій, аналоги яких будуть викону-
ватися фахівцями в подальшій навчальній 
і практичній діяльності [9]. Забезпечення 
наступності професійної освіти полягає 
в організації та здійсненні неперервного 
навчання курсантів і студентів, підготовки їх 
до професійної діяльності та продовження 
освіти; у всебічному поступально-висхідно-
му розвитку на основі поєднання навчання 
із продуктивною практикою; у координації 
педагогічних дій викладачів; у діловій співп-
раці колективів закладів освіти; у цілісному 
підході до раціональної послідовності роз-
ташування в навчальних планах дисциплін 
усіх блоків; у невпинній інтеграції знань у 
процесі формування наукових понять та їх 
систем у навчальному пізнанні [10, с. 18–19].  
Принцип технологічності відображає орієн-
тацію ЗВО ДСНС України на концептуаль-
не обґрунтування, планування та поетап-
ність освітнього процесу, прогнозування 
результатів на кожному етапі підготовки 
фахівців. Його реалізація забезпечує фор-
мування та розвиток у курсантів і студентів 
навчально-практичних навичок, творчого 
технічного мислення та самостійності, які 
визначають рівень кваліфікації випускників. 
Принцип інформатизації навчання сприяє 
вирішенню задач модернізації вищої освіти 
використанням високопродуктивних інфор-
маційно-комунікаційних технологій. Доціль-
ним є поєднане та взаємоузгоджене враху-
вання вимог принципів професійної освіти. 
Наприклад, дієвим способом підвищення 
якості підготовки фахівців технічного про-
філю є метод наскрізного проектування, що 
дозволяє організувати навчальний процес 
так, що забезпечується його системність 

(цілісність), фундаментальність, професій-
на спрямованість і технологічність.

Щоб обґрунтувати специфічні принципи 
підготовки фахівців у галузі безпеки люди-
ни до управлінської діяльності, вважаємо 
доречним розглянути і врахувати основні 
принципи управління – правила, положен-
ня і норми, яких мають дотримуватися ке-
рівники і фахівці в процесі управління пер-
соналом. Зокрема, «принципи управління 
професійною підготовкою» у ЗВО ДСНС 
розуміють як правила, якими керуються ад-
міністрація, викладачі, а також командири 
в практичній освітній діяльності. Сутність 
цього поняття відображає вимоги до ор-
ганізації процесу професійної підготовки 
[11].

Основними принципами управління 
персоналом нині вважають такі: об’єктив-
не врахування умов виробництва; керівна 
роль представницьких органів влади, су-
спільних організацій і трудових колективів 
в обґрунтуванні ефективних способів, ви-
борі найкращих форм участі та впливу на 
ухвалення глобальних рішень; гуманістична 
постановка та формулювання глобальних 
цілей; вибір головного напряму діяльності 
(ранжування цілей і завдань) у середовищі 
дезорганізованих чинників і постійно змін-
них обмежень; повнота постановки та єдно-
сті цілей (дотримання системних постула-
тів) у сполученні з найбільш сприятливими 
способами їх досягнення; підпорядкування 
організаційної форми цілям і завданням 
системи; забезпечення узгоджених дій ви-
робничих сил, партнерів, клієнтів; неодмін-
на участь і врахування побажань працівни-
ків із метою мобілізації їхньої соціальної 
активності; сполучення колегіальності в ух-
валенні рішень щодо загальних (системних) 
питань з індивідуальною відповідальністю 
за їх реалізацію; підпорядкування допо-
міжних і обслуговуючих елементів ритмам 
функціонування основних елементів систе-
ми; діалектичне співвідношення предмет-
но-цільової, функціональної, інформаційної 
та морфологічної структур; забезпечення 
процесу самоорганізації системи (нала-
годження зворотного зв’язку) [1].

Відомий у царині наукового менеджмен-
ту дослідник В. Кноррінг до найбільш ва-
гомих принципів управління цілком обґрун-
товано відносить: принцип мети; правової 
захищеності управлінських рішень; оптимі-
зації управління; дотримання норми керо-
ваності; найменшого впливу; делегування 
повноважень; відповідності; автоматичного 
заміщення відсутнього; першого керівника; 
одноразового введення інформації; підви-
щення кваліфікації [12]. Як і інші дослідни-
ки в царині цивільного захисту, вважаємо ці 
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принципи надзвичайно важливими в служ-
бовій діяльності фахівців (передусім, керів-
ників) у галузі безпеки людини. Розглянемо 
деякі з них.

Прийняття за керівну основу функціону-
вання державних структур України, зокре-
ма органів ДСНС, положення щодо єдино-
начальності на правовій основі спонукає 
керівників усіх рангів до ухвалення управ-
лінських рішень з урахуванням принципу 
правової захищеності. Це вимагає знання 
та дотримання нормативно-правової та 
законодавчої бази, що регламентує діяль-
ність з ухвалення та виконання управлін-
ських рішень лише на основі їх відповідно-
сті чинному законодавству. 

Реформування ДСНС, підвищення ви-
мог до виконання фахівцями їхніх функцій, 
пошук найкращих варіантів організаційних 
структур органів і підрозділів служби захи-
сту актуалізує вимоги принципу оптимізації 
управління. Цей принцип передбачає праг-
нення до належного (оптимального) поєд-
нання всіх елементів управлінської системи 
відповідно до їхніх кількості, призначення 
та взаємодії на всіх рівнях і в усіх ланках 
управління. 

Принцип найменшого впливу допомагає 
керівникам з’ясувати, які владні обов’язки 
цілком або частково сконцентрувати у своїх 
руках, а які – делегувати своїм підлеглим. 
Кожен керівник повинен відчувати тонку 
межу між централізацією і децентралізаці-
єю управлінського впливу, завжди розумно 
сполучати їх – у цьому полягає мистецтво 
управляти людьми. 

Принцип делегування повноважень тіс-
но пов’язаний із попереднім принципом. 
Його суть полягає в переданні керівником 
підрозділу частини покладених на нього 
повноважень своїм підлеглим. Практична 
значущість цього правила полягає в тому, 
що керівник звільняє свій час від відносно 
простих повсякденних справ і може скон-
центрувати зусилля на вирішенні стратегіч-
них завдань. 

Реалізація вельми важливого в управ-
лінській діяльності принципу відповідності 
передбачає вміння керівника визначити 
рівень підготовленості кожного підлегло-
го та його здатність виконувати конкретні 
завдання відповідно до займаної посади. 

Дотримання принципу автоматичного 
заміщення відсутнього забезпечує стійкість 
управлінського впливу в певному професій-
ному колективі. Заміщення відсутніх пра-
цівників має відбуватися в автоматичному 
режимі на основі посадових інструкцій і ре-
гулюватися офіційно. 

Принцип першого керівника: під час ор-
ганізації виконання важливого завдання 

контроль за переьігом робіт залишається 
за першим керівником організації, оскільки 
лише він має право і можливість вирішу-
вати або доручати вирішення будь-якого 
питання, що може виникнути. У складних 
обставинах керувати роботами повинен 
тільки той, хто може охопити всю пробле-
му, що стоїть перед колективом, глибоко 
знає цілі та завдання, «вузькі місця» тощо, 
тобто перший керівник [12]. Зокрема, за-
значене стосується безпосереднього виїз-
ду на ліквідацію надзвичайної ситуації спів-
робітників ДСНС.

Безперечно, майбутні фахівці у га-
лузі безпеки людини під час підготовки 
до управлінської діяльності у ЗВО ДСНС, 
а також їхні викладачі мають вивчити та ціл-
ком усвідомити розглянуті принципи управ-
ління. Окрім того, вони повинні розрізняти 
і розуміти принципи побудови системи 
управління персоналом – норми, правила 
та положення, яких дотримуються керівни-
ки і працівники підрозділів під час форму-
вання системи управління персоналом ор-
ганізації.

Після критичного аналізу й оцінювання 
можливої ефективності ми загалом бра-
ли до уваги вказані вище принципи під 
час розвитку системи підготовки курсантів 
і  студентів ЗВО ДСНС України до управ-
лінської діяльності. Однак на ефективність 
професійної підготовки майбутніх фахівців 
у галузі безпеки людини впливає значна 
кількість об’єктивних і суб’єктивних чин-
ників, сукупність різнопланових зовнішніх і 
внутрішніх передумов та умов. 

Специфічні принципи підготовки фахів-
ців у галузі безпеки людини до управлін-
ської діяльності ми розробляли з урахуван-
ням особливостей галузі безпеки людини. 
Також ми взяли до уваги вимоги часткових 
принципів підготовки курсантів і студентів 
в освітньому процесі ЗВО ДСНС, принципи 
підготовки офіцерів, розроблені військови-
ми педагогами [13] і, деякою мірою, прин-
ципи оптимізації навчання інженерно-тех-
нічних працівників [14, с. 98–99], оскільки 
діяльність фахівців у галузі безпеки людини 
пов’язана з технічними й інженерними за-
вданнями.

Розглянемо специфічні принципи, необ-
хідні для оптимальної організації та діяль-
ності системи підготовки курсантів і сту-
дентів ЗВО ДСНС України до управлінської 
діяльності. 

Неперервність формування управлін-
ської компетентності. Цей принцип перед-
бачає: поєднання та чергування освіти та 
самоосвіти курсантів і студентів як єди-
ного процесу підготовки до управлінської 
діяльності; безперервність і наступність 
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навчання та самопідготовки, саморозвитку 
майбутніх фахівців; оптимальне поєднання 
кожного компонента освітнього процесу, 
загальнонаукових, загальнопрофесійних і 
професійно орієнтованих дисциплін, їхню 
узгодженість і взаємозв’язок, що визнача-
ють ефективність навчання та якість про-
фесійної, зокрема управлінської, підготов-
ки у ЗВО ДСНС.

Спрямованість навчання на розвиток 
управлінських якостей майбутніх фахів-
ців. Цей принцип передбачає: формуван-
ня в курсантів і студентів управлінських 
якостей (професійно значущих, організа-
ційно-управлінських, лідерських, психо-
лого-педагогічних, соціально значущих), 
необхідних для виконання керівних ролей 
(адміністратора, організатора, провідного 
фахівця, координатора, дослідника, про-
гнозиста, вихователя, комунікатора, кон-
сультанта, психолога, новатора, лідера, 
громадського діяча тощо). 

Зорієнтованість освітнього процесу на 
вироблення творчого управлінського спо-
собу мислення курсантів і студентів. Цей 
принцип передбачає: пріоритет розвитку 
інтелектуальних управлінських знань, умінь 
і навичок; формування в майбутніх фахів-
ців цілісного наукового світогляду, усвідом-
леної перспективи діяльності,становлення 
власної позиції; розвиток креативності, мо-
більності, нестандартного мислення, усві-
домлення близьких, середньострокових 
і віддалених перспектив і тенденцій профе-
сійної діяльності. 

Психологічної комфортності та психо-
логічної підтримки навчання. Цей принцип 
відображає: завдання вдосконалення де-
мократичних засад та психологічного су-
проводу організації професійної підготовки 
у ЗВО фахівців у галузі безпеки людини; 
налагодження в закладі освіти і кожній 
групі відносин, що стимулюють творчу ді-
яльність усіх учасників освітнього процесу; 
залежність навчально-пізнавальної актив-
ності курсантів і студентів у професійній 
підготовці та формуванні управлінської 
компетентності від якості створеного у ЗВО 
ДСНС освітнього середовища; взаємозв’я-
зок управлінських і лідерських якостей кур-
сантів і студентів та їхньої активної участі 
в роботі курсантського і студентського са-
моврядування та в позааудиторній роботі.

Налагодження прямого та зворотного 
зв’язків ЗВО ДСНС із замовниками кадрів. 
Цей принцип відображає: завдання підго-
товки фахівців, освітньо-кваліфікаційний 
рівень яких спроможний задовольнити 
вимоги роботодавців, передусім підрозді-
лів ДСНС; орієнтацію освітнього процесу 
щодо управлінської підготовки фахівців 

на регіональні потреби галузі; актуаль-
ність розвитку соціального партнерства 
ЗВО з усіма організаціями й установами, 
зацікавленими в підвищенні якості підго-
товки фахівців у галузі безпеки людини. 
Це потребує: формування змісту управ-
лінського компонента професійної освіти 
фахівців у галузі безпеки людини шляхом 
узгодження й оновлення вимог стандар-
тів освіти і галузевих потреб; створення 
дієвої системи безперервного моніторин-
гу якості професійної освіти випускників 
щодо їхньої управлінської компетентності, 
сформованої в процесі навчання у ЗВО 
ДСНС; відстеження працевлаштування ви-
пускників і визначення напрямів підготов-
ки і спеціалізацій, які мають сталий попит, 
і перспективних у галузі безпеки людини і 
на ринку праці загалом; налагодження вза-
ємодії та співпраці із замовниками кадрів, 
регіональними і муніципальними органами 
ДСНС та іншими службами із залученням 
до вдосконалення змісту та методів підго-
товки фахівців.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Як бачимо, кожен принцип навчання 
конкретизується в сукупності певних пра-
вил, що розкривають його сутність і відо-
бражають дії, які потрібно реалізовувати 
у визначеній педагогічній ситуації. У під-
сумку зауважимо, що вдосконалення сис-
теми підготовки курсантів і студентів ЗВО 
ДСНС до управлінської діяльності базуєть-
ся на взаємозв’язку принципів, які врахову-
ють специфіку напряму підготовки, індиві-
дуальні особливості контингенту, тенденції 
розвитку вищої школи України на засадах 
сучасної парадигми освіти. Розглянуті та 
проаналізовані нами принципи за умови 
їх належного застосування сприятимуть 
ефективній співпраці викладачів, коман-
дирів, курсантів і студентів, підготовці іні-
ціативних фахівців у галузі безпеки люди-
ни з лідерським креативним мисленням, 
сформованою управлінською компетентні-
стю, спроможних вирішувати складні про-
блеми професійного характеру в межах 
своїх повноважень і посадових обов’язків із 
застосуванням інноваційних управлінських 
рішень в неординарних обставинах ліквіда-
ції надзвичайних ситуацій високого ступеня 
складності, а також здатних розвивати і ви-
ховувати своїх підлеглих, ефективно вико-
ристовувати їхній потенціал. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ  

НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Ребуха Л.З., к. психол. н., доцент,
доцент кафедри психології та соціальної роботи

Тернопільський національний економічний університет 

У статті актуалізовано наукове дослідження та представлені результати дослідницької зацікавлено-
сті науковців фундаменталізацією професійної освіти. Зазначені концептуальні основи фундаменталь-
ної освіти в історичному аспекті. Акцентовано увагу на концептуальних основах фундаменталізації 
професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, в яких велике значення надається іннова-
ційним освітнім технологіям, що спрямовані на чітке усвідомлення студентами природи системного 
наукового пізнання. Розглянуто освітню фундаменталізацію як професійно зорієнтований та складний 
інтеграційно-технологічний процес, який сприяє якісній заміні змістового наповнення навчальних дис-
циплін, трансформуванню особистісних навчальних мотивів у професійні та формуванню ціннісних 
фахових орієнтацій.

Ключові слова: фундаменталізація професійної підготовки, інтеграція інноваційних технологій, 
майбутній фахівець, соціальний працівник, концептуальні основи фундаменталізації освіти. 

В статье актуализированы научные исследования и представлены результаты исследовательского 
интереса ученых к фундаментализации профессионального образования. Указаны концептуальные 
основания фундаментального образования в историческом аспекте. Акцентировано внимание на кон-
цептуальных основаниях фундаментализации профессиональной подготовки будущих социальных 
работников, в которых большое значение придается инновационным образовательным технологиям, 
направленным на осознание студентами природы системного научного познания. Рассмотрена фун-
даментализация как профессионально ориентированный и сложный интеграционный технологичес-
кий процесс, способствующий качественной замене содержательного наполнения учебных дисциплин, 
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трансформации личностных учебных мотивов в профессиональные и формированию ценностных 
ориентаций.

Ключевые слова: фундаментализация профессиональной подготовки, интеграция инновационных 
технологий, будущий специалист, социальный работник, концептуальные основания фундаментали-
зации образования.

Rebukha L.Z. CONCEPTUAL BASIS OF FUNDAMENTALIZATION OF PROFESSIONAL  
TRAININGOF FUTURE SOCIAL WORKERS ON THE BASIS OF INTEGRATION OF INNOVATION 
TECHNOLOGIES

The scientific research and presented results of the research interest of scholars to the fundamentalization 
of professional education is actualized in this article. The conceptual foundations of fundamental education 
are established in the historical aspect. The emphasis is done on the conceptual foundations of the fundamen-
talization of the professional training of future social workers, in which the essential importance is given to 
innovative educational technologies, which are directed at a clear understanding of the nature of systemic 
scientific knowledge by students The educational fundamentalism is considered as a professionally-oriented 
and complex integrative-technological process directed at qualitative replacement of the contents of educa-
tional disciplines, transforming personal training motifs into professional and formation of professional value 
orientations.

Key words: fundamentalization of professional training, integration of innovative technologies, future spe-
cialist, social worker, conceptual foundations of fundamentalization of education.

Постановка проблеми. За традиційної 
освіти студенту певною мірою непросто 
оволодіти новітніми науковими надбання-
ми людства, тому потреба в фундаменталі-
зації вищої професійної освіти зумовлена 
швидким зростанням обсягу знань, зміною 
вимог до професійної підготовки фахівців, 
ідеєю сталого розвитку сучасного укра-
їнського суспільства. Фундаменталізація 
як провідний напрям функціонування ви-
щої професійної освіти здатна забезпе-
чити результативні умови підготовки фа-
хівців із високим рівнем інтелектуального 
потенціалу, наукової культури мислення 
й творчої діяльності для того, щоб завж-
ди залишатися соціально захищеними та 
конкурентоспроможними на ринку праці. 
Вирішити окреслену комплексну проблему 
покликана фундаменталізація освітнього 
процесу на засадах інтеграції інноваційних 
технологій, які спрямовані на самостійне 
оволодіння знаннями й швидку адаптацію 
майбутніх фахівців до соціальних обста-
вин професійної діяльності, що постійно 
змінюються. Аналіз концептуальних основ 
системи фундаменталізації професійної 
підготовки майбутніх соціальних праців-
ників на засадах інтеграції інноваційних 
технологій, що включають творчу універ-
салізацію загальнометодологічних знань, 
вмінь і навичок студентів, дозволяє вчасно 
структурувати отримані знання про значні 
світові наукові здобутки для гармонійного 
включення майбутніх фахівців впродовж 
активного професійного життя в усі соціо-
гуманітарні сфери суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Для розв’язання окресленої про-
блеми здійснено аналіз наукових праць, в 
яких досліджувалося професійне спряму-

вання освіти на засадах фундаменталізації 
навчального процесу за університетського 
навчання.

Вивченню філософських основ фунда-
менталізації професійної освіти фахівців 
різних спеціальностей присвячені роботи 
О. Бондаренка, С. Гончаренка, Б. Камін-
ського, С. Клепко, Т. Кобильника, Я. Фрук-
тової. Розробляли педагогічні аспекти 
зазначеної проблеми М. Жалдак, І. Коз-
ловська, С. Сисоєва, О. Школа. Описували 
фундаменталізацію професійної підготов-
ки у вимірі європейського освітнього про-
стору М. Дмитриченко, O. Русановський, 
Г. Терещук. Визначали цілісність навчаль-
ного процесу як основну характеристику 
фундаменталізації навчання Н. Глушенок, 
Б. Хорошун, О. Язвінська. Виокремлювали 
універсальні, базові знання й окреслювали 
ключові основи фундаменталізації С. Се-
меріков, А. Коломієць. Вивчали фундамен-
талізацію як один із провідних принципів 
сучасної багаторівневої освіти Г. Дудка, 
М. Ковтонюк, А. Кочнєв, А. Субетто. 

Дослідницьке зацікавлення фундамен-
талізацією професійної освіти науковці 
пов’язують зі створенням нею передумов 
для особистісного розвитку та фахово-
го зростання студенів, які за допомогою 
внутрішньої рефлексії критично оцінюють 
власну навчально-пізнавальну, науково-до-
слідн, а пізніше й професійно-творчу діяль-
ність [1, с. 109]. У наукових доробках до-
слідників зазначено, що фундаменталізація 
професійної підготовки сприяє розвитку 
високого рівня узагальнених універсальних 
знань і спрямована на набуття професійної 
гнучкості в будь-якому новому соціально-
му середовищі, бо продукує методологічно 
виважені знання, які й формують наукову 
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культуру мислення майбутнього фахівця 
[2,  с. 165–166].

Постановка завдання. Мета статті по-
лягає у визначенні концептуальних основ 
системи фундаменталізації професійної 
підготовки майбутніх соціальних працівни-
ків на засадах інтеграції інноваційних тех-
нологій.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Вперше концептуальні основи 
фундаментальної освіти найбільш повно 
були сформульовані в праці «Про внутріш-
ню та зовнішню організацію вищих науко-
вих закладів у Берліні» на початку XIX ст. 
В. Гумбольдтом [3, с. 25–33]. Згідно з його 
міркуваннями, предметом фундаменталь-
ної освіти є знання, які окреслює фунда-
ментальна наука, і які повинні, за потреби, 
«перерости» в наукові дослідження. Пізні-
ше в «Ідеї університету» (1852 р.) Дж. Нью-
мен передбачив появу фундаменталізації 
освіти, що дозволяє студенту зануритися 
в науку для розвитку та набуття «атмосфе-
ри інтелекту», витонченого розуму, шля-
хетних манер і професійного зацікавлен-
ня як природних якостей великого знання.  
Запропоновані моделі навчання реалізова-
ні в багатьох університетах світу, у резуль-
таті фундаменталізація освіти трансформу-
валася в самостійну і надзвичайно важливу 
галузь інтелектуальної діяльності людини 
[4, с. 282–285].

 Підвищення зацікавленості науковців до 
цієї проблеми в дев’яностих роках минуло-
го століття пояснюється динамічними пере-
мінами в освітніх технологіях й науці зага-
лом. Затребуваними стали такі професійні 
якості, які спроможні забезпечити фахівцю 
можливість гармонійного включення в усі 
соціально-економічні сфери громадянсько-
го суспільства впродовж його активного 
періоду життя. Не виправдала очікування 
вузька спеціалізація, навіть дуже якісна, 
оскільки не гарантувала постійної затре-
буваності фахівця. Це пов’язано із суб’єк-
тивними перемінами зацікавленості осо-
бистості до тієї чи іншої галузі професійної 
діяльності та з об’єктивними глобальними 
змінами в суспільстві й освітніх технологіях, 
що проявляються в переорієнтації особи-
стісних цінностей, зміні професійних вза-
ємовідносин, оновленні соціальних технік 
і глобалізації технологій. Тому утилітарна 
освіта поступається своїми позиціями фун-
даментальній, яка й стає основною цінні-
стю суспільства та кожної окремої особи-
стості [5]. 

Якщо спершу освіта сприймалася як 
міра передачі знань, то за новою освітньою 
концепцією ХХI ст. – це конструкція сталих 
iнтеграцiйно-технологічних процесів, в ос-

нові яких лежать індивідуальні потреби та 
можливості студента [6, с. 24]. За таких 
умов формується особистісно-компетент-
нісна зрілість майбутнього фахівця соціогу-
манітарної сфери, який після завершення 
навчання здатний самостійно вирішувати 
проблеми, пов’язані із самовдосконален-
ням, самовираженням, саморозкриттям 
власного професійного життя, та ефектив-
но й цілеспрямовано впливати на розвиток 
громадянського суспільства і людства за-
галом [7, с. 113]

Головним мотивом необхідності фунда-
менталізації професійної підготовки фахів-
ців є суперечність між високими темпами 
розвитку сучасного суспільства і соціаль-
ними технологіями та неодмінним відста-
ванням освітньої сфери [8, с. 9]. Пояснення 
цієї суперечності на основі закону проти-
лежностей дає право констатувати, що на-
явність невідповідності між рівнем наукових 
і соціальних технологій та ступенем підго-
товки фахівців у вищій школі є об’єктивно 
необхідним процесом в освіті, зокрема,  
в її фундаментальному складнику.

Концептуальні основи фундаменталіза-
ції професійної підготовки майбутніх соці-
альних працівників засновані на інтеграції 
гуманітарного та природничого знання, де 
важлива роль відводиться інноваційним 
освітнім технологіям, що утверджують на-
ступність зв’язків між навчальними дисци-
плінами й спрямовані на чітке усвідомлення 
студентами природи системного наукового 
пізнання [9, с. 26]. В основі аналізованої 
концепції лежить поглиблена підготовка 
фахівців за професійним напрямом «Соці-
альна робота». Однак отримані за універ-
ситетського навчання знання повинні бути 
професійно зорієнтованими, а не енцикло-
педичними, оскільки за сучасного обсягу 
знань їх всебічне накопичення студентами 
стало нині неможливим [10, с. 13]. Під час 
розгляду фундаменталізації на засадах ін-
теграції інноваційних технологій ми пропо-
нуємо означувати її як професійно зорієн-
тований процес, що спрямований на якісну 
зміну змісту навчальних дисциплін, а отже, 
і цілей навчання майбутніх соціальних пра-
цівників за університетської освіти.

Збереження практичного характеру про-
фесійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників не може обійтися без етапів 
технологічної компоненти моделі професій-
ної підготовки. Перший етап, інформаційно- 
актуалізований, передбачає спрямування 
інтеграції інноваційних технологій на вмо-
тивованість, поінформованість та адап-
тацію студентів до специфіки організації 
соціальної роботи в майбутньому. Другий 
етап, порівняльно-оцінювальний, перед-
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бачає внутрішньо-особистісне осмислення 
основних ідей, думок та концептуальних 
положень майбутньої професійної діяльно-
сті. Третій етап, дослідницько-прогностич-
ний, визначає цілеспрямоване включення 
студента в процес розв’язання проблемних 
ситуацій під керівництвом викладача в на-
вчальній аудиторії, а отже, і моделювання та 
проектування професійної поведінки фахів-
ця у вирішенні таких задач у майбутньому.

Для реалізації фундаменталізації про-
фесійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників важливо враховувати такі пе-
дагогічні умови, дотримання яких дозволяє 
досягати високого рівня сформованості 
всіх компонентів професійної готовності 
фахівця до роботи з людьми:

– відповідно до робочих програм усі на-
вчальні дисципліни, різні види практики та 
науково-дослідницька аудиторна та позаа-
удиторна робота студентів має спрямову-
ватися на компетентнісну професійну під-
готовку майбутніх фахівців;

– метою прогнозування та проектування 
навчальних дисциплін викладачем є ефек-
тивна організація дослідницької та соці-
ально-проектної діяльності студентів у на-
вчальній аудиторії;

– інтеграція інноваційно-освітніх техно-
логій передбачає професійно зорієнтова-
ний навчальний процес, який, відповідно 
до цілей фундаменталізації професійної 
підготовки, спрямовано на набуття фахо-
вих компетенцій, практичне розв’язання 
змодельованих проблем і використання ак-
тивних та інтерактивних форм проведення 
аудиторних занять.

Педагогічні умови реалізації фундамен-
талізації професійної підготовки розгля-
даються нами як цілісність зовнішніх і вну-
трішніх освітніх складників, упровадження 
яких у навчальний процес студентів за-
безпечує результативне формування в них 
знань, умінь, навичок та фахових якостей, 
які вкрай необхідні для майбутнього ви-
конання професійних функцій соціальним 
працівником. 

Під час розкриття фундаменталізації та-
кої підготовки майбутніх соціальних праців-
ників як складного інтеграційно-техноло-
гічного процесу варто зазначити, що його 
ефективність суттєво залежить від викла-
дача та студентів, а також від сприяння цій 
діяльності державних і недержавних соці-
альних інституцій. Саме останні структури 
дають оцінку особистості фахівця та визна-
чають його прийняття чи неприйняття соці-
умом відповідно до засвоєного студентом 
комплексу сучасних знань, умінь і навичок. 
Тому нині уможливленні певні рівні фунда-
менталізації освіти, що спрямовані на осо-

бистість фахівця й на суспільство загалом, 
а також на формування громадянського ін-
телекту у світових масштабах.

Відповідно до чинних в Україні стандар-
тів вищої освіти, фундаментальну підго-
товку майбутнього соціального працівника 
забезпечують дисципліни природничо-на-
укового та професійного циклів, змісто-
ве наповнення яких дозволяє викладачу 
сформувати в майбутнього фахівця цілісну 
світоглядно-наукову картину світу, взявши 
за основу сучасні методологічні уявлення 
про здобутки науки та її методи.

Концептуальні основи системи фунда-
менталізації професійної підготовки май-
бутніх соціальних працівників на засадах 
інтеграції інноваційних технологій фор-
муються відповідно до методичних прин-
ципів, які стосуються фахової підготовки: 
системності, спрямованості, цілісності, 
циклічності, безперервності, модульності, 
поступальності, самостійності, саморе-
алізаційності, поліфункціональності й ін. 
[11, с. 13]. Взаємозв’язок принципів фун-
даменталізації вищої освіти розкривається 
у сформованих у навчальній аудиторії, на 
основі нерозривної єдності теоретичних 
знань, практичних умінь і унормованих на-
вичок та отриманого практично зорієнто-
ваного досвіду, професійних компетенці-
ях. Це слугує підґрунтям того, що майбутні 
соціальні працівники мають усі можливості 
після завершення університетського нав-
чання успішно та самостійно орієнтуватися 
в складних фахових ситуаціях, правильно 
визначати конкретну професійну мету й ок-
реслювати реальні діяльнісні завдання. 

Варто також зазначити, що важлива 
роль у формуванні концептуальних основ 
фундаменталізації освіти відводиться інте-
грації освітніх та інформаційних технологій. 
Використання комп’ютерної та телекомуні-
каційної техніки, електронних навчальних 
посібників і підручників сприяє здобуванню 
студентом не лише теоретичних, але й про-
фесійних знань, формуванню умінь само-
стійно опрацьовувати навчальний матеріал 
та постійно перебувати у творчому пошуку 
на основі активного прагнення до самоос-
віти, рефлексії професіогенезу та профе-
сійного саморозвитку [12, с. 32–33].

Висновки із проведеного досліджен-
ня. У наукових доробках дослідників за-
значено важливу роль фундаменталізації 
освіти в процесі вивчення дисциплін та ін-
тегрованих курсів й обґрунтована доціль-
ність використання інтеграційно-інновацій-
них технологій у професійному становленні 
фахівця за університетського навчання.

За сучасних умов функціонування вищо-
го навчального закладу фундаменталізація 
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освітнього процесу спрямована на розв’я-
зання суперечностей між професійно зорі-
єнтованим навчанням і вузькопрактичною 
фаховою підготовкою. Впровадження фун-
даменталізації в змістове наповнення на-
вчальних дисциплін є виваженим та дієво 
необхідним інструментарієм для здобуван-
ня студентом фахових знань і способів про-
фесійних дій, які вкрай необхідні майбутнім 
соціальним працівникам для творчого й 
цілісного застосування їх під час власного 
професійного зростання. У процесі фунда-
менталізації навчального процесу акценту-
ється увага на аспекті духовного та куль-
турного розвитку майбутнього соціального 
працівника, а не тільки на формуванні в 
нього професійно значущих знань та прак-
тичних вмінь із відповідних навчальних дис-
циплін. Крім того, фундаменталізація освіти 
на основі інтеграції інноваційних технологій 
ефективно формує у свідомості студента 
логічне та чітке бачення місця майбутньої 
професії в системі загальнолюдських знань 
та міжнародної практики.

Концептуальні основи фундаменталіза-
ції професійної підготовки майбутніх со-
ціальних працівників на засадах інтегра-
ції інноваційних технологій забезпечують 
оптимальне поєднання як традиційних, так 
і затребуваних часом інноваційних техно-
логій навчання. Вони спрямовані на ви-
користання методів активного навчання 
в аудиторії, трансформування особистіс-
них навчальних мотивів у професійні та 
формування фахових ціннісних орієнта-
цій студентів. Засадничою основою фун-
даменталізації вищої освіти є практична 
спрямованість професійної підготовки май-
бутніх соціальних працівників. Зазначена 
орієнтація навчальних дисциплін актуалізує 
особистісний професійний досвід роботи, 
систематизує методичний супровід фун-
даменталізації навчального процесу, за-
кладає підґрунтя для збереження цілісності 
освіти, її безперервності впродовж життя, 
варіативності й інтегративності підготовки 
фахівців на засадах паритетної взаємодії 
викладача і студентів.

Перспективи подальших розвідок у да-
ному напрямі вбачаємо в науковому об-
ґрунтуванні освітньої моделі підготовки со-
ціальних працівників за фундаменталізації 
освіти на засадах інтеграції інноваційних 
технологій.
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КОМПЕТЕНТНОСТІ В ОБЛАСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАМОК 

КВАЛІФІКАЦІЙ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ
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У статті проаналізовано дескриптори комунікативної компетентності НРК окремих європейських 
країн для різних рівнів вищої освіти. Здійснено порівняння дескрипторів комунікативної компетентно-
сті НРК України з НРК Шотландії, Німеччини та Болгарії. Висвітлено спільні і відмінні риси в дескрип-
торах комунікативної компетентності НРК різних країн Європи. 

Ключові слова: Європейська рамка кваліфікацій, національні рамки кваліфікацій, дескриптори,  
комунікативна компетентність, результати навчання.

В статье проанализированы дескрипторы коммуникативной компетентности НРК отдельных ев-
ропейских стран для различных уровней высшего образования. Проведено сравнение дескрипторов 
коммуникативной компетентности НРК Украины и НРК Шотландии, Германии и Болгарии. Выявлены 
общие и отличительные черты в дескрипторах коммуникативной компетентности НРК разных стран 
Европы.

Ключевые слова: Европейская рамка квалификаций, национальные рамки квалификаций, дескрип-
торы, коммуникативная компетентность, результаты обучения.

Symonenko S.V. COMPARATIVE ANALYSIS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE DESCRIP-
TORS OF NATIONAL QUALIFICATIONS FRAMEWORKS OF UKRAINE AND EUROPEAN COUN-
TRIES FOR HIGHER EDUCATION LEVELS

The paper analyses communicative competence descriptors of the National Qualifications Framework 
of Ukraine and national qualifications frameworks of European countries for different levels of higher educa-
tion. The comparative analysis communicative competence descriptors of national qualifications frameworks 
of Scotland, Germany and Bulgaria is carried out. Certain similarities and differences in communicative com-
petence descriptors of different European countries are presented.

Key words: European qualifications framework, national qualifications frameworks, descriptors, commu-
nicative competence, learning outcomes.

Постановка проблеми. Сучасні сус-
пільно-економічні зміни в Україні, орієнта-
ція України на її входження до науково-ос-
вітнього та економічного простору Європи 
дають можливість здобувачам вищої освіти 
всіх рівнів та випускникам закладів вищої 
освіти України продовжити освіту або здо-
бути працевлаштування в Європейських 
країнах. 

Для кращого розуміння того, що претен-
дент на освіту або роботу має знати, вмі-
ти робити та розуміти, для сприяння нав-
чання протягом життя і мобільності ринку 
праці вбагатьох Європейських країнах 
було розроблено Європейську рамку квалі-
фікацій (European Qualifications Framework, 
EQF), а також національні рамки кваліфіка-
цій (НРК) країн Європи. 

НРК країн Європи та світу є достатньо 
різноманітними за структурою, кількістю 
рівнів, швидкістю впровадження в життя 
тощо. Особливий науковий та практичний 
інтерес представляють дескриптори кому-
нікативної компетентності як однієї з необ-
хідних компетентностей фахівця, а також їх 

порівняння і співставлення в межах різних 
рівнів вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Аналіз наукової літератури з теми 
дослідження засвідчив, що в Україні різні 
аспекти проблеми створення НРК дослід-
жують В. Луговий, Т. Морозова, Ю. Рашке-
вич, С. Сисоєва, О. Слюсаренко, Ж. Тала-
нова, Ю. Холін. Проте науковцями не було 
проведено порівняння і зіставлення де-
скрипторів комунікативної компетентності 
НРК України в області вищої освіти з На-
ціональними рамками європейських країн.

Постановка завдання. Відповідно, 
мета статті – порівняти дескриптори ко-
мунікативної компетентності НРК України 
з НРК європейських країн із перспективою 
подальшого застосування результатів по-
рівняльного аналізу у виробленні стратегії 
формування комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців різних спеціальностей.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Впровадження НРК європейських 
країн розпочалося з проекту НРК Шотлан-
дії у 2001 році. Європейська рамка ква-
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ліфікацій (ЄРК) для навчання впродовж 
життя (European Qualifications Framework 
for Lifelong Learning, EQF-LLL) була ініційо-
вана Європейською комісією та створена 
у 2006 р. Темпи розробки та впровадження 
НРК, як і структури НРК були неоднорідни-
ми. У 2013 році процес впровадження НРК 
закінчили 48 країн світу.

НРК європейських країн також відрізня-
ються кількістю рівнів у рамках. Так, у біль-
шості країн розроблено 8-рівневі рамки, 
також створено рамки з 5 (Франція), 7 (Іс-
ландія), 9 (Болгарія), 10 (Ірландія, Слове-
нія) та 12 (Шотландія) рівнями [2].

Як було вказано вище, структури НРК та-
кож є неоднорідними, відповідно, різнять-
ся і дескриптори. Дескриптори НРК євро-
пейських країн переважно представляють 
результати навчання (learning outcomes),  
які описують, що людина має знати, вмі-
ти робити та розуміти на кожному окремо-
му рівні. Дескриптори національних рамок 
кваліфікацій є концентрованим відобра-
женням національних пріоритетів і потреб 
кожної окремої країни щодо результатів 
навчання [2].

Предметом нашого наукового інтересу 
стали дескриптори комунікативної компе-
тентності. Аналіз нормативних актів країн 
Європи та сучасних наукових джерел щодо 
місця комунікативної компетентності серед 
інших ключових компетентностей показав, 
що комунікативна компетентність є одні-
єю з життєво та професійно необхідних.  
Так, ЄРК включає вісім ключових компе-
тентностей: 1) комунікація рідною мовою; 
2) комунікація іноземною мовою; 3) мате-
матична компетентність та базові компе-
тентності в науці та технологіях; 4) інфор-
маційна компетентність; 5) уміння вчитися; 
6) соціальні та громадянські компетентно-
сті; 8) почуття ініціативи та підприємництва; 
9) культурна обізнаність і вираження.

 У документі підкреслено, що всі компе-
тентності є рівнозначними, оскільки кожна 
з них робить внесок в успішне життя в су-
спільстві знань; компетентності можуть ча-
стково збігатися та з’єднуватися; багато 
тем можуть використовуватися в рамці, 
оскільки вони відіграють значну роль у клю-
чових компетентностях: критичне мислен-
ня, креативність, ініціатива, вирішення про-
блем, оцінювання ризиків, прийняття рішень 
і конструктивне управління емоціями [6].

Нами було проаналізовано НРК Шотлан-
дії, Німеччини та Болгарії та порівняно де-
скриптори комунікативної компетентності 
в області вищої освіти з НРК України.

НРК Шотландії (SCQF) вважається рам-
кою, яка була вперше розроблена в Євро-
пі, впроваджувалась найдовше, та є одні-

єю з найбільш успішних у світі. Д. Раффе 
характеризує її як «національну мову» для 
опису навчання в Шотландії [5]. Рамку було 
офіційно започатковано у 2001 році. Вона 
містить 12 рівнів, дескриптори яких опи-
сують п’ять аспектів у вигляді очікуваних 
результатів навчання (learning outcomes): 
знання та розуміння; практика (прикладні 
знання і розуміння); загальні когнітивні на-
вички; комунікація, ІКТ та арифметичні на-
вички; автономія, відповідальність та співп-
раця з іншими. Рівням вищої освіти в Рамці 
відповідають рівні 9-12. 

Дескриптори комунікативної компетент-
ності в Національній рамці кваліфікацій 
Шотландії входять до складу дескрипторів 
комунікації, ІКТ та арифметичних навичок. 
Дескриптори сформульовано як результа-
ти навчання, в результаті яких студент має 
використовувати ряд комунікативних вмінь, 
складність яких підвищується від рівня до 
рівня.

Національна рамка кваліфікацій Німеч-
чини (DQR) [7] містить вісім рівнів, де-
скриптори яких описують компетентності, 
які необхідні для отримання кваліфікації. 
Компетентності відображають здатність та 
готовність особистості використовувати 
знання та навички, а також особисті, соці-
альні та методологічні компетентності, ін-
дивідуальну та соціальну відповідальність. 

У рамці розрізнено дві категорії компе-
тентності: 1) професійна компетентність, 
яку розділено на знання та навички; 2) осо-
биста компетентність, яка складається із 
соціальної компетентності та автономії 
(«чотирикутна структура»). 

Дескриптори комунікативної компетент-
ності в Національній рамці кваліфікацій 
Німеччини входять до складу соціальної 
компетентності. Комунікація в рамці при 
цьому трактується як обмін інформацією, 
спрямованою на передачу взаєморозумін-
ня між людьми, в групах та в організаціях. 
Комунікативна компетентність трактується 
як здатність презентувати ідеї, аргументи, 
рішення тощо, а також вести дебати в про-
фесійній сфері.

Національна рамка кваліфікацій Болгарії 
(BQF) [2] охоплює 9 рівнів (всі рівні освіти 
і навчання в контексті навчання впродовж 
усього життя, включаючи дошкільну освіту, 
шкільну освіту, загальну освіту, професійну 
освіту та вищу освіту). Рамка містить під-
готовчий (нульовий) рівень, який характе-
ризує дошкільну освіту. Рівні 1-8 відповіда-
ють восьми рівням EQF. Три верхніх рівня 
Національної рамки кваліфікацій Болгарії 
від 6 до 8 відповідають трьом циклам Бо-
лонського процесу (ступінь бакалавра, ма-
гістра та доктора філософії).
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Очікувані результати навчання НРК – це 
загальні знання (теоретичні та практичні), 
пізнавальні навички (з використанням ло-
гічного, інтуїтивного і творчого мислення) 
і практичні навички (з використанням руч-
ної спритності і методів, матеріалів, інстру-
ментів та обладнання) та компетентності 
(особисті і професійні). Студенти повинні 
набути навички після завершення освітньо-
го процесу на відповідному рівні рамки ква-
ліфікацій. Результати навчання на певному 
рівні також є попередньою умовою для по-
дальшої освіти або навчання, спрямованих 
на отримання професійної кваліфікації. 

Компетентності в Національній рамці 
кваліфікацій Болгарії описуються з точки 
зору відповідальності та автономії і вста-
новлюються в чотирьох основних групах: 
відповідальність і автономія; навчальна 
компетентність; комунікативні та соціальні 
компетентності; професійні компетентно-
сті. Комунікативна компетентність входить 
до складу персональних та професійних 
компетентностей та включає здатність пре-
зентувати погляди та ефективно спілкува-
тись іноземними мовами [3].

НРК України представляє собою 10-рів-
неву рамку для визнання навчання про-
тягом життя від рівня дошкільної освіти 
до ступеня доктора наук [1]. Дескриптори 
рівнів НРК України включають узагальнений 
опис рівня (інтегральну компетентність), 
а також систему базових компетентностей 
(знання, вміння, комунікацію, автономність 
та відповідальність), відображаючи про-
грес навчальних досягнень від найнижчого 
до найвищого рівня:

1) інтегральна компетентність (здатність 
виконувати завдання, розв’язувати задачі і 
проблеми);

2) знання (глибина, характер, діапазон);
3) вміння (виконання завдань різно-

го типу, вирішення проблем, оцінюван-
ня діяльності, здійснення аналізу, синтезу 
тощо);

4) комунікація (взаємодія з людьми, ро-
бота в команді, донесення інформації);

5) автономність та відповідальність (сту-
пінь контролю під час виконання завдань, 
самостійність, відповідальність за власну 
роботу та роботу інших).

Представлена структура НРК України 
свідчить, що її відмінною особливістю є 
наявність дескрипторів для комунікативної 
компетентності з підвищенням складнос-
ті від рівня до рівня – від донесення ідей і 
проблем та здатності формувати ефектив-
ну комунікаційну стратегію на рівні 6 до лі-
дерства, вільного компетентного спілкуван-
ня в діалоговому режимі з широким колом 
фахівців, зокрема найвищої кваліфікації, 

та громадськістю в певній галузі наукової  
та/або професійної діяльності на рівні 9.

Треба відзначити, що наявність рівня 9 
неодноразово підпадала під критику єв-
ропейських країн як застаріле та ідеоло-
гічне явище, яке відсутнє в інших країнах  
світу [4].

У таб. 1 представлено дескриптори 
комунікативної компетентності в облас-
ті вищої освіти в Національній рамці ква-
ліфікацій України та національних рамках 
кваліфікацій європейських країн.

Таким чином, можна побачити, що де-
скриптори комунікативної компетентності 
включені до НРК України та ЄРК як само-
стійні. У НРК Шотландії вони є складовою 
комунікації, ІКТ та арифметичних нави-
чок, у НРК Німеччини – соціальної компе-
тентності, в НРК Болгарії – персональних 
та професійних компетентностей. Для кож-
ного рівня відображені очікувані результа-
ти навчання, складність яких підвищується 
від рівня до рівня.

Порівняльний аналіз дескрипторів кому-
нікативної компетентності ЄРК, НРК Украї-
ни, Шотландії, Німеччини та Болгарії в об-
ласті вищої освіти показує, що НРК України 
в аспекті комунікативної компетентності 
відповідає стандартам ЄРК та має бага-
то спільного з НРК Шотландії, Німеччини 
та Болгарії. Таб. 1 дозволяє простежити, 
що дескриптори комунікативної компетент-
ності в ЄРК та НРК України, Шотландії, Ні-
меччини та Болгарії є подібними, спосте-
рігається підвищення вимог до комунікації 
від рівня до рівня.

Таким чином, дескриптори комунікатив-
ної компетентності входять у рамки всіх 
країн, що було проаналізовано. Але де-
скриптори комунікативної компетентності 
НРК України не відображають міжнародний 
контекст, включаючи комунікацію європей-
ськими мовами, як це прописано в НРК Ні-
меччини та Болгарії. Включення очікуваних 
результатів навчання щодо володіння єв-
ропейськими мовами в НРК України було 
б доцільним, оскільки НРК усіх країн Євро-
пи та світу створювались для забезпечен-
ня прозорості та сприяння національному і 
міжнародному визнанню кваліфікацій.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Наше дослідження дозволяє застосо-
вувати результати порівняльного аналізу 
дескрипторів комунікативної компетент-
ності ЄРК, НРК України, Шотландії, Німеч-
чини та Болгарії в області вищої освіти у 
виробленні стратегії формування комуніка-
тивної компетентності майбутніх фахівців 
різних спеціальностей. Аналіз дескрипторів 
знань комунікативної компетентності по-
казав їх подібність із підвищенням вимог 
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до результатів навчання від рівня до рівня. 
Подібний прогрес спостерігається, не див-
лячись на їх різну приналежність до тієї чи 
іншої компетентності. 

До перспективних напрямів досліджень 
у даній сфері вважаємо за доцільне відне-
сти такі проблеми: подальший порівняль-
ний аналіз НРК України з НРК європейських 
країн із метою вдосконалення дескрипто-
рів рівнів вищої освіти; співвіднесення НРК 
України з ЄРК та можливим переглядом 
кількості рівнів, які не відповідають рівням 
європейських країн, з метою забезпечення 
кращого розуміння кваліфікацій європей-
ських країн та сприяння визнанню дипло-
мів українських закладів вищої освіти в Єв-
ропі та світі.
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ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКО-НАРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Струк А.В., к. пед. н., викладач
кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»

У статті розглянуто формування лексико-народознавчої компетентності в професійній підготовці 
майбутніх вчителів початкових класів, проаналізовано зміст лексико-народознавчої компетентності, її 
основні функції, визначено етапи її формування, окреслено основні методи, форми, засоби впрова-
дження в педагогічний процес народознавчої лексики.

Представлено різні підходи вчених до трактування ключових понять «народознавча лексика», «ком-
петентність», «лексико-народознавча компетентність». Уточнено, що «народознавча лексика» – це ге-
терогенна за походженням лексика, що є носієм семантики, яка відображає специфічні риси культури 
народу, від матеріальних реалій до багатозначних символів, і може займати різне місце в семантичному 
полі слова – від центрального до периферійного.

Народознавчими засадами вивчення словникового багатства рідної мови стали знання культурно- 
історичного розвитку і досвіду рідного народу, успадкування його духовних надбань і досягнень куль-
тури, формування в учнів як громадян України трудової, моральної, розумової, естетичної, правової, 
екологічної культури.

Народознавча лексика нерозривно пов’язана з національними традиціями, творами усної народної 
творчості, обрядовим календарем, символами, звичаями. Перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямку спрямовуватимемо на розроблення методичного забезпечення для формування лексико-наро-
дознавчої компетентності в професійній підготовці майбутніх вчителів початкових класів.

Ключові слова: компетентність, лексико-народознавча компетентність, професійна підготовка, 
майбутній вчитель початкової школи.

В статье рассмотрено формирование лексико-народоведческой компетентности в профессиональ-
ной подготовке будущих учителей начальных классов, проанализировано содержание лексико-на-
родоведческой компетентности, ее основные функции, определены этапы ее формирования, опре-
делены основные методы, формы, средства внедрения в педагогический процесс народоведческой 
лексики.

Представлены различные подходы ученых к трактовке ключевых понятий: «народоведческая лекси-
ка», «компетентность», «лексико-народоведческая компетентность». Уточнено, что «народоведческая 
лексика» – это гетерогенная по происхождению лексика, которая является носителем семантики, отра-
жающей специфические черты культуры народа, от материальных реалий до многозначных символов, 
и может занимать разное место в семантическом поле слова – от центрального до периферийного.

Народоведческими принципами изучения словарного богатства родного языка стали знания куль-
турно-исторического развития и опыта родного народа, наследования его духовных достижений  
и достижений культуры, формирование у учащихся как граждан Украины трудовой, нравственной, ум-
ственной, эстетической, правовой, экологической культуры.

Народоведческая лексика неразрывно связана с национальными традициями, произведениями уст-
ного народного творчества, обрядовым календарем, символами, обычаями. Перспективы дальнейших 
исследований в этом направлении направлены на разработку методического обеспечения формирова-
ния лексико-народоведческой компетентности в профессиональной подготовке будущих учителей на-
чальных классов.

Ключевые слова: компетентность, лексико-народоведческая компетентность, профессиональная 
подготовка, будущий учитель начальной школы.

Struk A.V. FORMATION OF LEXICO-FOLKLORE COMPETENCE IN PROFESSIONAL PREPARA-
TION OF THE FUTURE TEACHER AT THE ELEMENTARY SCHOOL

The article examines the formation of lexical-folklore competence in the training of future teachers at the 
elementary school, analyzes the content of lexical- folklore competence, its main functions, determines the 
stages of its formation, outlines the main methods, forms, means of introduction in the pedagogical process of 
ethnographic vocabulary.

Different approaches of scientists to the interpretation of key concepts «ethnographic vocabulary», «com-
petence», «lexical-folklore competence» are presented. It is specified that «ethnographic vocabulary» is heter-
ogeneous in the origin of the vocabulary that is the bearer of semantics, which reflects the specific features of 
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Постановка проблеми. Вимоги сучас-
ного суспільства, що висуваються до на-
вчально-виховного процесу вищої школи, 
передбачають підготовку висококваліфіко-
ваних професіоналів у галузі вітчизняної 
лінгводидактики. 

Лексико-народознавчої підготовка май-
бутнього вчителя початкових класів перед-
бачає формування в нього народознавчої, 
соціокультурної компетенції: вміння вико-
ристовувати особливості мовленнєвої по-
ведінки у відповідних ситуаціях спілкування, 
забезпечувати формування культури спіл-
кування, ознайомлення з нормами етикету, 
сформованість знань та умінь щодо правил 
ввічливості, вміння визначати акцент та ді-
алектні особливості мовлення, уміння скла-
дати й презентувати усні відгуки про поба-
чене, почуте, пережите тощо.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Дана проблема висвітлюється в до-
слідженнях багатьох науковців (Н. Голуб, 
Р. Дружененко, В. Загороднової, Л. Кожу-
ховської, Т. Левченко, Л. Лук’яник та ін.), 
але невирішеною частиною залишається 
впровадження лексико-народознавчого 
компоненту в педагогічний процес.

Поняття професійної компетентності 
педагога та його структуру розкривають 
у своїх дослідженнях В. Адольф, Н. Бібік, 
О. Біда, М. Євтух, В. Міжеріков, Л. Мітіна, 
О. Пометун, О. Савченко, Дж. Равен, Л. Ро-
манкова, В. Сластенін, А. Тряпіцина, Л. Хо-
мич та ін.

Постановка завдання. Метою статті є 
визначення основ формування лексико-на-
родознавчої компетентності в професійній 
підготовці майбутніх вчителів початкових 
класів.

Виклад основного матеріалу. Сьогод-
ні в системі вищої освіти України створено 
нові правові засади її існування, що пов’я-
зане з проведенням системних освітніх ре-
форм, які спрямовуються на формування 
особистості майбутнього вчителя, його ду-
ховної та професійної культури.

Розглядаючи та аналізуючи особливості 
формування лексико-народознавчої ком-
петентності в професійній підготовці, варто 

акцентувати увагу на професійній компе-
тентності майбутнього вчителя.

Упровадження компетентністного підхо-
ду в практику професійної освіти вже не є 
дискусійним. Виходячи з вимог ринку пра-
ці, випускник вишу повинен не лише воло-
діти знаннями та вміннями з фаху, а мати 
певний рівень професійної компетентно-
сті. Компетенції, що є складовими части-
нами компетентності педагога, визначають 
А. Воротникова, Л. Мітіна, В. Слободчиков, 
А. Тряпіцина. Шляхи підвищення професій-
ної компетентності педагога розглядають-
ся в працях Л. Маєвської, В. Сластьоніна, 
А. Щербакова.

У дослідженнях останніх років вели-
ка увага приділяється частковим видам 
професійно-педагогічної компетентності, 
в яких розглядається методична (І. Акулен-
ко, В. Бондар, А. Кузьминський, Т. Сясина 
та ін.) або дидактико-методична (Л. Ко-
валь, Т. Руденко) компетентність. 

Л. Коваль, досліджуючи розвиток про-
фесійної підготовки майбутніх учителів 
початкової школи, звертає увагу дослід-
ників на те, що компетентнісно орієнтова-
ну підготовку студентів варто розглядати 
у двох аспектах. По-перше, відбувається 
модернізація змісту професійної освіти, що 
передбачає його відбір і структурування 
з одночасним визначенням результативної 
складової освітнього процесу – набуття сту-
дентами компетентностей. По-друге, по-
стає потреба навчити майбутніх педагогів 
цілеспрямовано формувати в учнів міжпред-
метні та предметні компетенції [3, с. 32].

В. Бондар вважає, що в дослідженнях 
професійної компетентності майбутнього 
педагога доцільно виділити два поняття 
на рівні соціально- економічної категорії: 
конкурентоспроможність та конкурентоз-
датність. За переконаннями вченого, їх не 
можна вважати синонімічними. Конкурен-
тоспроможність визначається як кваліфі-
каційна готовність в умовах необхідності 
вступати в конкурентну боротьбу на ринку 
праці, сподіваючись на набуту професійну 
компетентність, зміст і формування якої за-
кладено в освітньо-професійну програму 

the culture of the people from material realities in multivalued symbols and may take up a different place in 
the semantic field of the word from the central to the peripheral.

The cognitive principles of studying the vocabulary of the mother tongue have become knowledge of the 
cultural and historical development and experience of the native people, the inheritance of its spiritual achieve-
ments and achievements of culture, the formation of labor and moral, mental, aesthetic, legal, ecological cul-
ture among students as students of Ukraine.

Cognitive vocabulary is inextricably linked with national traditions, works of oral folk art, ceremonial 
calendar, symbols, and customs. Prospects for further research in this direction will be directed towards the 
development of methodological support for the formation of lexical-nationalistic competence in the training 
of future primary school teachers.

Key words: competence, vocabulary competence, vocational training, future teacher of elementary school.
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як складову частину галузевого стандарту 
вищої освіти, а також на набуті професійні 
якості, що користуються попитом у спожи-
вачів освітніх послуг і передбачені змістом 
освітньо-кваліфікаційних характеристик. 
Конкурентоздатність доцільно розглядати 
як стійку особистісну властивість фахівця 
свідомо й творчо реалізувати професійну 
компетентність за достатнього рівня воло-
діння необхідними суспільно-комунікатив-
ними знаннями, вміннями та особистісни-
ми характеристиками [1, с. 22].

Проблеми мовної підготовки вчителя по-
чаткових класів перебувають у центрі ува-
ги українських науковців, таких як: Н. Ба-
бич, В. Кононенко, Л. Мацько, Л. Паламар,  
М. Пентилюк та ін. Окремі роботи були 
присвячені дослідженню проблеми мов-
леннєво-народознавчої підготовки студен-
тів до навчання української мови (Т. Котик); 
моделювання навчально-виховного проце-
су з народознавства в закладах освіти I і  
II рівнів акредитації (О. Макаренко).

Т. Симоненко розглядає лінгвокульту-
рологічний підхід до навчання мови, що 
вимагає від учителя неабиякої методичної 
компетенції, оскільки «за таких позицій і 
такого бачення проблеми він має навчити 
учнів сприймати українську мову не як суто 
теоретико-граматичний комплекс, а як ін-
тегративну систему, яка накопичувалась 
та вибудовувалася століттями на основі фі-
лософії, історії, етнографії, духовної куль-
тури, традицій, обрядовості, фольклору 
не одного покоління українців [6, с. 40]». 
Важливими лінгводидактичними завдан-
нями вчителя вчена виокремлює такі: за-
безпечити знання учнями базових понять 
лінгвокультурології; забезпечити розвиток 
когнітивної культури учнів; виховати в учнів 
культуру спілкування, мислення та поведін-
ки. Для вирішення завдань дослідниця про-
понує формувати в учнів такі уміння та на-
вички: лінгвокультурологічні знання (знання 
приказок, фразеології, художніх та краєз-
навчих текстів, національно маркованих 
слів, словосполучень та речень, знання іс-
торії рідного краю, його обрядовості, зви-
чаїв, побутового, культурного життя, знан-
ня про міфи, вірування, естетичні цінності, 
культуру поведінки відповідно до ситуації 
спілкування); лінгвокультурологічні вміння 
(аналіз і синтез лінгвокультурологічної ін-
формації, уміння переробляти культурну ін-
формацію, а також творчо використовувати 
її відповідно до потреб і запитів окремої 
соціальної групи суспільства). 

Професійно-мовлєннєва готовність май-
бутнього вчителя – цілісне новоутворення 
особистості педагога, що характеризуєть-
ся сукупністю лінгво-дидактичних знань, 

сформованістю мовленнєво-комунікатив-
них умінь і навичок, яка включає різні види 
мовленнєвих компетенцій, таких як: фо-
нетична, граматична, лексична, діалогіч-
на, монологічна, комунікативна та народо- 
знавча.

Лексична компетенція вчителя – це, 
перш за все, багатство активного й пасив-
ного словника, а також наявність лексики 
професійної спрямованості та адекватне 
її використання, наявність, влучність і точ-
ність уживання образних виразів експре-
сивно-забарвленої лексики, приказок і 
прислів’їв.

Дослідження народознавчої лекси-
ки представлені в працях науковців. Учені 
доводять, що з допомогою лексики наро-
дознавчого змісту людина прилучається до 
історії свого народу, його духовності, пі-
знає генетичний код своєї нації.

На наш погляд, лексико-народознавча 
компетентність – це так зване озброєння 
педагога знаннями про народні свята, зви-
чаї, обряди, обереги, символи та їх вико-
ристання як у навчально-мовленнєвій ді-
яльності, так і в повсякденному спілкуванні 
з дітьми.

Під лексико-народознавчою компетент-
ністю розуміється сукупність лінгвістичних, 
лінгводидактичних та народознавчих знань, 
умінь і навичок, що визначають професій-
ну спрямованість педагогічної діяльності; 
доречне використання малих жанрів фоль-
клору, народної лексики, образних виразів 
народознавчої спрямованості в навчаль-
но-мовленнєвій діяльності майбутніх вчите-
лів початкової школи [2, с. 9].

До структури такої діяльності відносять-
ся такі чинники: 1) лексичний (лексило-
гічна і лінгводидактична обізнаність сту-
дентів з методики словникової роботи); 
2) народознавчий (обізнаність студентів 
з українськими народними традиціями, 
з  програмно-методичним забезпеченням 
народознавчого аспекту навчально-вихов-
ної роботи з дітьми, багатство і розмаїття 
народознавчої лексики в мовленні студен-
тів); 3) прогностичний (вміння планувати 
лексико-народознавчу роботу з дітьми, 
вміння складати тематичні словнички наро-
дознавчої лексики та адекватно ними кори-
стуватись у процесі навчально-мовленнєвої 
діяльності, вміння складати сценарії україн-
ських народних свят); 4) оцінно-регулятив-
ний (вміння оцінювати та аналізувати кон-
спекти занять і плани навчально-виховної 
роботи, володіння діагностичними методи-
ками виявлення рівня розвитку словника 
дітей, вміння оцінювати і аналізувати сце-
нарії проведення національних свят у по-
чатковій школі) [2, с. 9].
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На думку Л. Маєвської, концептуаль-
ними основами підготовки майбутнього 
вчителя до професійної діяльності в лек-
сико-народозначому виховному просторі 
є: 1) відповідність підготовки спеціаліста 
у ВШ сучасним вимогам, що відображені 
в міжнародних та вітчизняних норматив-
но-правових актах і наукових дослідженнях; 
2) цілісність змісту професійної педагогіч-
ної підготовки завдяки органічній єдності 
структурних компонентів моделі підготов-
ки; 3) спрямованість технологій на розви-
ток креативного мислення майбутнього 
вчителя, його фахової мобільності та інших 
значущих умінь, необхідних для професій-
ної діяльності в етнокультурному виховно-
му просторі; 4) формування дослідницької 
культури фахівця як основи переходу від 
репродуктивного відтворення отриманих 
знань у типових ситуаціях до проблем-
но-пошукового способу знаходження не-
обхідної наукової інформації й активного 
використання її в нестандартних ситуаці-
ях; 5) взаємообумовленість процесу фор-
мування продуктивного етнокультурного 
досвіду молодших школярів з якістю про-
фесійної підготовки майбутнього вчителя 
в цьому напряму [5].

Від того, як педагоги зможуть вплинути 
на розвиток почуттів дитини, розкрити ді-
тям світ навколишнього життя, розвинути 
їхню фантазію, залежить виховання май-
бутніх громадян. Важливими компонентами 
в системі педагогічної підготовки майбутніх 
учителів початкових класів є народні зви-
чаї, традиції, обряди. Студенти на практич-
них заняттях мають можливість проводити 
міні-дослідження, з’ясовувати, здійснюва-
ти аналіз певних термінів, понять, уклада-
ти міні-словнички народознавчої лексики 
для учнів молодшого шкільного віку. Також 
студентам необхідно вивчити та уточнити 
зміст таких понять, як «народознавча лек-
сика», «лексико-народознавча компетент-
ність», оволодіти словами лексико-наро-
дознавчого змісту, що позначають назви 
предметів побуту, національного одягу, 

їжі, слова-символи українського народу та 
слова національно-мовленнєвого етикету.

Висновок. Підсумовуючи сказане, мож-
на зробити висновок, що формування 
лексико-народознавчої компетентності в 
професійній підготовці майбутніх вчителів 
початкових класів має займати чітке місце 
в навчальному процесі, носити системний 
характер і охоплювати всі етапи навчання. 

Готовність до ефективної професійної 
діяльності в лексико-народознавчому на-
вчально-виховному просторі є важливою 
передумовою професійної педагогічної 
освіти, що потребує організації цілеспря-
мованої підготовки студентів до педагогіч-
ної підтримки і формування суб’єктивної 
позиції носія культури, розвитку потреби 
взаємодії з ним у педагогічному просторі 
народу.
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
В УНІВЕРСИТЕТАХ КИТАЮ (НА ПРИКЛАДІ ХАНЧЖОУСЬКОГО  

ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

Тішкова О.Ф., викладач
кафедри іноземних мов факультету маркетингу

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

У статті представлено результати анкетування викладачів Ханчжоуського педагогічного універси-
тету (Китайська Народна Республіка) на тему: «Викладачі англійської мови в університетах Китаю: 
професійний розвиток», яке проводилось у червні 2015 р. Анкетування охоплює питання професій-
ного розвитку, методики викладання, освітньої кваліфікації, педагогічного навантаження, досвіду ви-
кладання, оцінювання викладацької діяльності, способів мотивації студентів до вивчення англійської 
мови, а також визначенню проблем, з якими викладачі стикаються під час викладання англійської мови,  
та проблем, з якими стикаються студенти під час її вивчення.

Ключові слова: англійська мова, методика викладання, професійний розвиток, анкетування викла-
дачів, Ханчжоуський педагогічний університет, Китай. 

В статье представлены результаты анкетирования преподавателей Ханчжоуского педагогического 
университета (Китайская Народная Республика) на тему: «Преподаватели английского языка в уни-
верситетах Китая: профессиональное развитие», которое проводилось в июне 2015 г. Анкетирование 
охватывает вопросы профессионального развития, методики преподавания, образовательной квалифи-
кации, педагогической нагрузки, опыта преподавания, оценки преподавательской деятельности, спо-
собов мотивации студентов к изучению английского языка, а также определения проблем, с которыми 
преподаватели сталкиваются во время преподавания английского язика, и проблем, с которыми сталки-
ваются студенты при его изучении.

Ключевые слова: английский язык, методика преподавания, профессиональное развитие, анкети-
рование преподавателей, Ханчжоуский педагогический университет, Китай.

Tishkova O.F. PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS AT CHI-
NESE UNIVERSITIES (ON THE EXAMPLE OF HANGZHOU NORMAL UNIVERSITY)

The article presents the results of questionnaire of English language teachers who work at Hangzhou Nor-
mal University (People’s Republic of China) on a topic: «English language teachers at the Chinese universities: 
professional development», which was conducted in June 2015. Questionnaire covers such topics as profes-
sional development, teaching methodology, educational qualification, teaching workload, teaching experience, 
assessment of teaching activities, ways to motivate students to learn English, it also identifys problems faced 
by teachers while teaching English to students and the problems faced by students while learning English.

Key words: English language, teaching methodology, professional development, questionnaires of teach-
ers, Hangzhou Normal University, China.

Постановка проблеми. Реформа на-
вчальної програми має намір змінити ролі 
викладачів у класі та знищити традиційне 
викладання. Інноваційна методика викла-
дання вимагає, щоб викладачі стали орга-
нізаторами, помічниками та інструкторами 
для навчання студентів, а не контролюючим 
органом, якими вони є в традиційному ви-
кладанні. Змінені ролі викладачів призвели 
до великих змін та викликів для виклада-
чів англійської мови, серед яких більшість 
дотримуються традиційних конфуціанських 
поглядів, в яких викладачі є авторитетом та 
взірцем у знаннях і вміннях. 

З огляду на зміну ролі вчителів у ви-
кладанні англійської мови для викладачів 
англійської мови рівня ВНЗ дуже важливо 
розвивати свій професіоналізм. Незважа-
ючи на те, що професійне вдосконалення 

викладачів було враховано Програмними 
вимогами 2007 р., важке викладацьке та 
наукове навантаження робить академічну і 
професійну творчу відпустку лише ілюзією 
для більшості викладачів англійської мови. 
Хоча останнім часом Стипендіальна рада 
Китаю (China Scholarship Council (CSC)) 
надала китайським викладачам можливо-
сті для навчання в зарубіжних країнах, але 
оскільки експертне оцінювання претенден-
тів Стипендіальної ради Китаю має суворі 
критерії для професійного звання та ре-
зультатів досліджень, лише дуже невелика 
кількість викладачів англійської мови були 
спонсоровані CSC для поїздки за кордон 
для подальшого навчання. Таким чином, 
найбільш важливим і звичним способом 
для викладачів англійської мови досягти 
професійного розвитку є навчання у своїй 
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країні та проходження тренінгів на різних 
рівнях [1, с. 6].

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання навчання англійської мови 
в Китаї досліджували багато зарубіжних 
науковців, зокрема: Цзе Тянь (Jie Tian) – 
практики щодо міжкультурної компетенції 
серед китайських викладачів англійської 
мови в китайському університеті; Спен-
сер-Оатей Х. та Сюн З. (Spencer-Oatey, H., 
& Xiong, Z.) – емпіричне дослідження щодо 
психологічної та соціокультурної адаптації 
китайських студентів до Великобританії; 
Чжан Дж. (Zhang, J.) – дослідження стра-
тегій вивчення англійської мови китайськи-
ми студентами; Ху Г. (Hu, G.) – викладан-
ня мови комунікативним методом в Китаї; 
Ху У. З. (Hu, W.Z.) – міжнародна комуніка-
ція для китайських студентів, які вивчають 
англійську мову; Лам А. (Lam, A.) – англій-
ська мова в освітній системі Китаю.

Постановка завдання. Мета статті – 
розглянути методику і особливості викла-
дання англійської мови, які використову-
ють викладачі Ханчжоуського педагогічного 
університету (КНР) для студентів мовного 
профілю бакалаврату та магістратури. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Нами було проведено анкетуван-
ня викладачів Ханчжоуського педагогічного 
університету на тему: «Викладачі англій-
ської мови в університетах Китаю: профе-
сійний розвиток», яке проводилось у червні 
2015 р. Питання в анкеті поділялись на три 
блоки: перший – питання щодо освітнього 
досвіду (№ 1-9); другий – питання про кон-
текст викладання (№ 10-23); третій – питан-
ня щодо професійного розвитку (№ 24-32). 

Наводимо нижче результати анкетування. 
В анкетуванні взяли участь 5 викладачів 

англійської мови – 4 жіночої статі та 1 чо-
ловічої. Трьом викладачам під час прове-
дення анкетування було від 36 до 40 років, 
двом викладачам було від 31 до 35 років. 
3 викладачі почали вивчати англійську мову 
в середній школі, 2 викладачі – в початко-
вій школі.

 Відповіді на питання «Які методи вико-
ристовувалися коли Вам викладали англій-

ську мову в університеті?» представлені 
у таблиці 1.

Отже, більшість відповідей були за «гра-
матико-перекладний метод» – 5 відповідей, 
2 відповіді – за «аудіолінгвальний метод», 
3 відповіді –»комунікативний метод». 

На питання «Де Ви навчались у Вашому 
дитинстві в Китаї?» 2 викладачі відповіли: 
«В сільських районах», 2 викладачі відпові-
ли: «В середніх містах», 1 викладач відпо-
вів: «У великих містах». 

Щодо питання «Якою є Ваша кваліфіка-
ція викладача англійської мови?», відповіді 
викладачів були наступними. Викладач Лі 
Цзяін зазначила, що в неї є ступінь магі-
стра з англійської мови та літератури. Мін 
Чхан зазначила, що в неї є диплом педа-
гогічного коледжу/інституту. Вень Сяохуа 
зазначила, що має ступінь бакалавра, та-
кож вона здавала тест для спеціалістів-фі-
лологів з англійської мови – Test for English 
Major, Band 8 (TEM-8), а також має ступінь 
магістра з англійської мови та літератури. 
Чжан Сюебінь зазначив, що має диплом 
педагогічного коледжу, а також має ступінь 
бакалавра та магістра. У викладача Чжао 
Цзінь є ступінь магістра. 

Серед п’ятьох викладачів четверо викла-
дають предмети для студентів-бакалаврів 
нефілологічного профілю та для студен-
тів-бакалаврів філологічного профілю, один 
викладач викладає курс предметів лише 
для студентів-бакалаврів філологічного 
профілю.

4 викладачі зазначили, що вони викла-
дають англійську мову 10-14 років, 1 викла-
дач викладає 5-9 років. 

Щодо питання «Чи були Ви коли-не-
будь закордоном?», 5 викладачів відповіли: 
«Так». Вони конкретизували, в яких саме 
країнах побували та з якою ціллю. 1-ий ви-
кладач: Австралія – навчання (1 місяць), 
Франція – відпустка (2 тижні), Італія – від-
пустка (2 тижні). 2-ий викладач: Австра-
лія – навчання, робота (2 поїздки, 2 місяці 
загалом), США – робота (2 роки), Канада, 
Мексика – відпустка. 3-ій викладач: Австра-
лія – навчання (4 тижні), В’єтнам – візит 
(1 день). 4-ий викладач: Сінгапур, Малай-

Таблиця 1
Методи викладання англійської мови під час Вашого навчання в університеті

Методи  
викладання

Викладачі
1  

Лі Цзяін
2  

Мін Чхан
3  

Вень Сяохуа
4  

Чжан Сюебінь
5  

Чжао Цзінь
граматико-перекладний 
метод √ √ √ √ √

аудіолінгвальний метод √ √
комунікативний метод √ √ √ 
інший



182 Педагогічні науки

Випуск LXXХII. Том 1. 2018

зія, Таїланд – туризм (10 днів), Австралія – 
програма підготовки до екзамену TESOL 
(1 місяць). 5-ий викладач: Франція – візит 
(13 днів), Греція – візит (19 днів), Німеччи-
на – візит (5 днів). 

На питання «Які офіційні кваліфікації ви-
магаються щоб викладати англійську мову 
у Вашому університеті?» 3 викладачі за-
значили, що необхідними є ступінь магі-
стра та ступінь доктора (PhD), 1 викладач 
зазначив, що необхідними є ступінь бака-
лавра, магістра та доктора (PhD), 1 викла-
дач зазначив, що вимагається лише сту-
пінь магістра. 

На питання «Скільки годин на тиждень 
Ви викладаєте?» 3 викладачі відповіли, що 
вони викладають 11-15 годин, 1 викладач 
викладає 16-20 годин, 1 викладач викладає 
5-10 годин на тиждень. 

На питання щодо середньої кількості сту-
дентів у групі викладач Мін Чхан відповіла, 
що має 21-30 студентів, викладач Лі Цзяін 
зазначила, що в неї 31-40 студентів, Вень 
Сяохуа має від 21-30 та від 31-40, Чжан 
Сюебінь зазначив, що в нього в середньо-
му 21-30 студентів у групі, а у викладача 
Чжао Цзінь – у середньому 41–50. 

На питання «Чи потрібно Вашим студен-
там здавати стандартизований тест місько-
го, провінційного чи національного рівня?» 
4 викладачі відповіли: «Так», 1 викладач 
відповів: «Ні». Вони зазначили, що студен-
ти мають здавати такі екзамени: College 
English Test Band 4 (CET-4), College English 
Test Band 6 (CET-6), Test for English Major 
Band 4 (TEM-4), Test for English Major Band 
8 (TEM-8). 

4 викладачі зазначили, що здача тес-
ту впливає на метод їхнього викладання,  
а 1 викладач відповів що не впливає. Ті ви-
кладачі, які відповіли «Так», конкретизували 
свої відповіді: 

1-ий викладач: «Я звик (звикла) виділя-
ти деякий час на занятті для інструктажу 
перед тестом CET, але коли нас попроси-
ли давати студентам персоналізований ін-
структаж, я давав (давала) декільком сту-
дентам інструктаж про тест тоді, коли вони 
просили». 

2-ий викладач: «Додаю деякі навчальні 
матеріали, які пов’язані з тестом». 

3-ій викладач: «Ми допомагаємо студен-
там готуватися до тестів». 

4-ий викладач: «Щоб упевнитися що 
більше студентів складуть тест, я повинна 
(повинен) акцентувати увагу на граматиці, 
яка буде у тесті.» 

На питання щодо обов’язків в універ-
ситеті відповіді викладачів були такими: 
викладання – 5 відповідей, розвиток на-
вчальної програми – 2 відповіді, розвиток 

матеріальної бази – 2 відповіді, досліджен-
ня – 4 відповіді, розміщення студентів – 
1 відповідь, тестування – 1 відповідь. 

На питання «Як часто Ви застосовує-
те такі види діяльності у Вашому повсяк-
денному викладанні?» відповіді викладачів 
були такими: 

1. Читання: часто – 3 відповіді, завжди – 
2 відповіді.

2. Аудіювання: іноді – 2 відповіді, часто – 
2 відповіді, завжди – 1 відповідь. 

3. Письмо: іноді – 4 відповіді, часто – 
1 відповідь. 

4. Говоріння: часто – 3 відповіді, завж-
ди – 2 відповіді. 

5. Практика граматики: рідко – 1 відпо-
відь, іноді – 1 відповідь, часто – 2 відповіді, 
завжди – 1 відповідь. 

6. Навчання лексики: іноді – 1 відповідь, 
часто – 2 відповіді, завжди – 2 відповіді. 

7. Проведення групової дискусії: часто – 
5 відповідей. 

8. Проведення мовних ігор: іноді – 2 від-
повіді, часто – 3 відповіді. 

9. Проведення умовних екзаменів: ніко-
ли – 1 відповідь, рідко – 1 відповідь, іноді – 
2 відповіді, часто – 1 відповідь. 

Відповіді викладачів на питання «Як оці-
нюється Ваша викладацька робота у Вашо-
му університеті?», наводимо нижче. 

1. Ваш самоаналіз власного викладан-
ня – 2 відповіді. 

2. Виконання Вашими студентами тестів 
та екзаменів – 1 відповідь. 

3. Загальна перевірка робіт студентів ва-
шим університетом – 1 відповідь. 

4. Загальне виконання змісту предме-
та – 1 відповідь. 

5. Студентське анонімне оцінювання – 
5 відповідей. 

6. Оцінювання деканом чи інспекторами 
з університету – 3 відповіді. 

На питання «Якими є фактори, що най-
більше впливають на Ваше викладання?», 
відповіді були такими: 

1. Професійна підготовка – 2 відповіді 
2. Досвід викладання та власні переко-

нання – 4 відповіді
3. Навчальні програми – 2 відповіді 
4. Попередній досвід у вивченні мови – 

3 відповіді 
5. Потреба отримати задоволення ви-

кладаючи – 1 відповідь 
6. Державні екзамени – 1 відповідь 
7. Очікування студентів – 4 відповіді
Ніхто з викладачів не обрав категорії 

«Наукові семінари чи воркшопи», «Підруч-
ники» та «Інше». 

На питання «Перерахуйте три голов-
ні проблеми, з якими Ви стикаєтесь у ви-
кладанні англійської мови в китайському 
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університеті» викладачі перерахували такі 
проблеми: 

1-ий викладач: «1. Відсутність мотивації 
до навчання у студентів. 2. Відсутність ін-
тересу у студентів до теми, яка пропону-
ється в підручнику. 3. Підготовка презента-
цій займає багато часу».

2-ий викладач: «1. Нерівна мовна ком-
петентність в класі. 2. Багато реформ, до 
яких я маю пристосовуватися. 3. Велика 
кількість відкритих онлайн курсів».

3-ій викладач: «1. Студенти, в яких спе-
ціальністю не є англійська мова, не пе-
реглядають підручник так, як потрібно. 
2. Студенти не розмовляють добровільно в 
класі, лише коли їм задано питання чи за-
пропоновано дискутувати. 3. Студенти від-
чувають себе розгублено на занятті».

4-ий викладач: «1. Контекст англійської 
мови як іноземної. 2. Недостатня профе-
сійна підготовка. 3. Невідповідний обмін 
та дискусія серед колег».

5-ий викладач: «1. Відсутність мотива-
ції в студентів. 2. Система підвищення по 
службі не є досить обгрунтованою. 3. Роз-
виток викладача – не те, що нам потрібно».

Щодо питання «Перерахуйте три про-
блеми, з якими стикаються Ваші студенти, 
вивчаючи англійську мову в китайському 
університеті?»,то викладачі перерахували 
такі проблеми: 

1. «1. Відсутність навчальної мотивації 
у  студентів. 2. Відсутність інтересу в сту-
дентів з тем, які пропонуються у підручнику. 
3. Студентам важко знайти носіїв англій-
ської мови, з якими вони можуть практику-
вати усну англійську мову». 

2. «1. У них немає достатньо впевненості 
в застосуванні англійської мови, наприклад, 
у спілкуванні з іноземцями. 2. Їхня граматика 
погіршилась після вступного тесту. 3. У них 
немає достатньо можливостей використо-
вувати англійську мову в реальному житті».

3. «1. Вони не наважуються виражати 
себе на занятті. 2. Вони не можуть скон-
центруватись на тому що говорить ви-
кладач через велику кількість нових слів.  
3. Вони відчувають себе розгубленими пе-
ред граматикою англійської мови». 

4. «1. Недостатньо амбіцій у вивченні 
англійської мови. 2. Недостатньо наполег-
ливої праці. 3. Недостатньо ентузіазму під 
час групової роботи».

5. «1. Лише декілька студентів можуть 
здати тест TEM-8. 2. Дуже важко знайти 
гарну роботу після закінчення університе-
ту. 3. Підтримувати баланс між навчанням, 
університетськими заходами та соціальним 
життям».

На питання «Які види діяльності Ви ви-
користовуєте, щоб мотивувати Ваших сту-

дентів вивчати англійську мову?» відповіді 
викладачів були такими: 

1. Проводити більше умовних екзаме-
нів – 2 відповіді 

2. Використовувати більше автентичних 
матеріалів – 3 відповіді

3. Організовувати мовні завдання, які 
пов’язані з реальним життям – 5 відповідей

4. Проводити більше цікавих мовних 
ігор – 4 відповіді

5. Давати студентам більше навчальної 
мотивації – 4 відповіді 

6. Створювати позитивне ставлення до 
вивчення мови – 4 відповіді 

7. Забезпечувати студентів ефективни-
ми стратегіями вивчення мови – 2 відповіді

8. Підтримує потрібну дисципліну в ау-
диторії – 3 відповіді 

Перший викладач конкретизував, що 
він/вона зазвичай використовує автентич-
ні матеріали, організовує мовні завдання, 
які пов’язані з реальним життям, прово-
дить більше цікавих мовних ігор, створює 
позитивне ставлення до вивчення мови, 
підтримує потрібну дисципліну в аудиторії.  
2-ий та 5-ий викладачі зазвичай організову-
ють мовні завдання, які пов’язані з реальним 
життям, 4-й викладач забезпечує студентів 
ефективними стратегіями вивчення мови, 
3-ій викладач не конкретизував, які види 
діяльності він/вона використовує зазвичай. 

На питання «Як часто Ви застосовує-
те наступні культуроорієнтовані практики 
у Вашому викладанні?», відповіді виклада-
чів були такими. 

1. Я пропоную студентам обговорювати 
способи, за допомогою яких англомовне 
населення сприймає китайців та китайську 
культуру: ніколи – 1 відповідь, іноді – 4 від-
повіді. 

2. Я пропоную студентам досліджувати 
коннотації та підтекст, який мається на ува-
зі в документах/фактах в англійській куль-
турі: іноді – 2 відповіді, часто – 2 відповіді, 
завжди – 1 відповідь. 

3. Я пропоную студентам розповісти, що 
вони виявили для себе захоплюючого чи 
дивного в англійській культурі: іноді – 1 від-
повідь, часто – 2 відповіді, завжди – 2 від-
повіді.

4. Я пропоную студентам досліджува-
ти різні точки зору, які можуть мати мов-
ці китайської та англійської мови на певну 
подію/явище: ніколи – 1 відповідь, іноді – 
1 відповідь, часто – 3 відповіді.

5. Я пропоную студентам досліджувати 
ситуації непорозумінь (неправильного ро-
зуміння) в комунікації між мовцями китай-
ської та англійської мови та пояснювати ці 
випадки: іноді – 2 відповіді, часто – 3 від-
повіді.
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6. Я пропоную студентам обговорювати 
як їхні власні цінності та переконання впли-
вають на метод сприйняття інших куль-
тур: іноді – 3 відповіді, часто – 1 відповідь, 
завжди – 1 відповідь.

7. Я пропоную студентам використову-
вати їхні культурні знання та навички щоб 
пояснювати документи/події з англійської 
культури: іноді – 3 відповіді, часто – 1 від-
повідь, завжди – 1 відповідь.

8. Я пропоную студентам досліджувати 
цінності, переконання та ідеологічні пер-
спективи, які маються на увазі в подіях/
документах з англійської культури: іноді – 
3 відповіді, часто – 1 відповідь, завжди – 
1 відповідь.

9. Я пропоную студентам обговорювати 
походження стереотипів, які мають китайці 
щодо англійської культури: ніколи – 1 від-
повідь, іноді – 2 відповіді, часто – 1 відпо-
відь, завжди – 1 відповідь.

10. Крім культур англомовних країн, я та-
кож розповідаю про культури інших кра-
їн: іноді – 3 відповіді, часто – 1 відповідь, 
завжди – 1 відповідь.

11. Я заохочую студентів досліджувати 
їхні власні цінності, переконання та пер-
спективи які сприймаються по-різному 
людьми інших культур: ніколи – 1 відповідь, 
іноді – 3 відповіді, завжди – 1 відповідь. 

На питання «Який метод Ви використо-
вуєте найчастіше у Вашому викладанні?» 
4 викладачі обрали комунікативний метод, 
1 викладач обрав 2 методи – аудіолінгваль-
ний та комунікативний. 

Щодо питання «Якими видами діяльності 
Ви займалися останні 5 років?» більшість 
відповідей було за варіант «навчальними 
матеріалами» (5 відповідей). Нижче наво-
димо відповіді викладачів:

1) навчальними планами чи програма-
ми – 3 відповіді; 

2) дослідницькими звітами – 2 відповіді; 
3) навчальними матеріалами – 5 відпо-

віді; 
4) розробкою тестів – 3 відповіді; 
5) підготовкою тестів – 4 відповіді; 
6) організацією позанавчальних видів 

діяльності англійською мовою – 3 відпо-
віді. 

Щодо питання «Якими видами діяльності 
професійного розвитку Ви займалися ос-
танні 5 років?» більшість викладачів обра-
ли «воркшопи» (4 відповіді) та «відвідуван-
ня занять інших викладачів» – 4 відповіді. 
Нижче ми наводимо відповіді викладачів: 

1) конференції – 2 відповіді; 
2) літні курси – 1 відповідь; 
3) воркшопи – 4 відповіді; 
4) відвідування інших університетів – 

1 відповідь; 

5) відвідування занять інших виклада-
чів – 4 відповіді;

6) інше – 1 відповідь: відвідування лек-
цій. 

Щодо питання «Які інші види навчання є 
у Вашому професійному розвитку?» відпо-
віді викладачів були такими: 

1) участь у професійній асоціації викла-
дачів мови – 3 відповіді; 

2) інтернет ресурси (участь у серверній 
розсилці) – 3 відповіді; 

3) співпраця з іншими викладачами у Ва-
шому університеті – 3 відповіді; 

4) написання рефлективних статей про 
Ваше викладання – 1 відповідь;

5) інше неформальне навчання – ніхто 
з викладачів не обрав цю категорію. 

На питання «Чи є у Вас доступ до журна-
лів, довідників та Інтернет ресурсів з теми 
викладання англійської мови?» викладачі 
назвали такі ресурси: 1) www.kekenet.com; 
2) coursera, the freedictionary; 3) Foreign 
Language Teaching Theories and Practice; 
4) Applied linguistics; 5) 21st century, Times, 
Yahoo і т.д. 

На питання «Що б Ви хотіли дізнатися 
більше про викладання англійської мови?» 
викладачі обрали варіант «викладання мови 
комунікативним методом» (4 відповіді). 
 Їхні відповіді: 

1) викладання мови комунікативним ме-
тодом – 4 відповіді; 

2) розробка матеріалів – 2 відповіді; 
3) управління в групі – 2 відповіді; 
4) тестування та оцінювання – 1 відпо-

відь; 
5) планування теми, заняття, навчальної 

програми – 1 відповідь; 
6) викладання та навчання на основі 

та за допомогою комп’ютерів – 3 відповіді;
7) інше – ніхто з викладачів не обрав цю 

категорію. 
На питання «Яким чином Ви хотіли б по-

кращити Ваше викладання мови?» відповіді 
викладачів були такими: 

1) можливості формального навчання, 
такі як наукова ступінь (зазначте ступінь, 
яку бажаєте отримати) – 1 відповідь; 

2) курси і/або програми формальної 
дистанційної освіти (навчання вдома) – 
2  відповіді;

3) воркшопи чи літні курси (зазначте 
тему або теми) – 3 відповіді; 

4) робота з досвідченим наставником – 
2 відповіді; 

5) щоб інші провели спостереження за 
моєю роботою та отримати від них відгук – 
1 відповідь. 

Один викладач зазначив тему воркшопу 
чи літніх курсів – «Міжкультурна комуніка-
ція». Ніхто з викладачів не обрав категорії 
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«працювати з іншими викладачами Вашого 
рівня» та «інше». 

На питання «Чому Ви вирішили стати 
викладачем англійської мови (перерахуй-
те три причини, які мотивували Вас обрати 
цю професію)?» відповіді викладачів були 
такими: 

1. «1. Мені подобається викладання. 
2. Мені подобається спілкуватися з інши-
ми. 3. Мені подобається англійська літера-
тура».

2. «1. Любов до англійської мови. 2. Ба-
гато вільного часу, чим я насолоджуюсь. 
3. У середовищі з молоддю».

3. «1. Мені подобається англійська мова. 
2. Викладання – це одна з форм поділу 
(знаннями). 3. У викладача є літні та зимові 
канікули».

4. «1. Мені подобається англійська мова. 
2. Моя спеціальність – це викладання анг-
лійської мови в коледжі. 3. Англійська мова 
застосовується все частіше в сучасному 
світі».

5. «1. Мені подобається викладання. 
2. Мені подобається працювати в універси-
тетах. 3. Обставини дуже прості». 

На питання «Чи вважаєте Ви що будете 
продовжувати викладати англійську мову?» 
1 викладач відповів «Не впевнений», 4 ви-
кладачі відповіли «Так». 

Ті викладачі, які відповіли «Так», зазна-
чили: 

1. «1. Я не знаю, чим би я займався/за-
ймалась в іншому випадку. 2. Це відносно 
цікава робота. 3. Я б хотів/хотіла дізнатися 
більше, щоб стати кращим викладачем».

2. «1. Я не знаю, якою роботою я можу 
займатись, крім викладання. 2. Викла-
дання – це відносно стабільна робота.  
3. Я можу залишитись вдома, коли в мене 
немає занять».

3. «1. Викладання англійської мови є 
досить цікавим. 2. Викладання англійської 
мови може бути винагородою. 3. Наразі не-
має інших варіантів для вибору».

4. «1. Мені подобається викладання. 
2. Мені подобається працювати в універси-
тетах. 3. Обставини дуже прості».

Висновки і перспективи подальших 
розвідок у даному напрямі. Проаналізу-
вавши результати анкетування викладачів 
Ханчжоуського педагогічного університе-
ту, можемо зробити висновки. На питання 
«Які методи використовувалися, коли Вам 
викладали англійську мову в університеті?» 
п’ять з п’яти викладачів обрали грамати-
ко-перекладний метод, за аудіолінгвальний 
метод було 2 відповіді, 3 відповіді – за ко-
мунікативний метод. На відміну від цього, 
на питання «Який метод Ви використовуєте 
найчастіше у Вашому викладанні?» 4 викла-

дачі обрали комунікативний метод, 1 ви-
кладач обрав 2 методи – аудіолінгвальний 
та комунікативний. Це свідчить про зміну 
методики викладання з традиційного для 
Китаю граматико-перекладного до сучас-
ного комунікативного. Щодо педагогічного 
навантаження: 3 викладачі відповіли, що 
вони викладають 11-15 годин на тиждень, 
1 викладач викладає 16-20 годин, 1 викла-
дач викладає 5-10 годин на тиждень. Тра-
диційно в Китаї групи з великою кількістю 
студентів, тому на питання щодо середньої 
кількості студентів у групі 2 викладачі від-
повіли, що в них від 21-30 студентів, 1 ви-
кладач зазначила, що в неї 31-40 студентів, 
ще 1 має від 21-30 та від 31-40, 1 викладач 
у середньому має 41-50 студентів. Відпо-
віді на питання щодо видів діяльності, які 
викладачі застосовують у їх повсякденному 
викладанні, були такими: найчастіше ви-
кладачі проводять групові дискусії – 5 від-
повідей, 3 викладачі також часто проводять 
мовні ігри, читання, говоріння, 2 викладачі 
часто проводять аудіювання та навчання 
лексики; серед видів діяльності, які викла-
дачі проводять іноді, вони вказали письмо 
(4 відповіді) та проведення умовних екза-
менів: ніколи – 1 відповідь, рідко – 1 від-
повідь, іноді – 2 відповіді. Отже, із цього 
можемо зробити висновок, що в студентів 
достатньо розмовної практики.

Щодо проблем, з якими викладачі стика-
ються під час викладання англійської мови 
в університеті: 2 викладачі вказали на від-
сутність мотивації до навчання в студентів, 
1 викладач зазначив, що студенти не роз-
мовляють добровільно в класі, лише коли 
їм задано питання чи запропоновано дис-
кутувати. Також 1 викладач зазначив, що 
підготовка презентацій займає багато часу, 
ще 1 викладач вказав на велику кількість 
відкритих онлайн-курсів.

Викладачі перерахували схожі проблеми, 
з якими стикаються їх студенти під час ви-
вчення англійської мови на заняттях: 1) від-
сутність навчальної мотивації в студентів; 
2) відсутність інтересу в студентів з тем, 
які пропонуються в підручнику; 3) студен-
там важко знайти носіїв англійської мови, 
з якими вони можуть практикувати усну 
англійську мову; 4) в них немає достат-
ньо впевненості в застосуванні англійської 
мови, наприклад, у спілкуванні з іноземця-
ми; 5) немає достатньо можливостей вико-
ристовувати англійську мову в реальному 
житті; 6) недостатньо ентузіазму під час 
групової роботи; 7) лише декілька студен-
тів можуть здати тест TEM-8. 

Викладачі використовують такі види ді-
яльності, щоб мотивувати своїх студентів 
вивчати англійську мову: організовують 
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мовні завдання, які пов’язані з реальним 
життям – 5 відповідей; проводять більше 
цікавих мовних ігор, підвищують навчаль-
ну мотивацію, створюють позитивне став-
лення до вивчення мови – по 4 відповіді 
за кожну позицію; використовують більше 
автентичних матеріалів, підтримують по-
трібну дисципліну в аудиторії – по 3 відпо-
віді за кожну позицію. 

Подальші наукові розвідки можуть стосу-
ватися професійного розвитку викладачів 
англійської мови в університетах України. 
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У статті здійснено аналіз світового й вітчизняного досвіду визначення компетентності педагогів 
в умовах модернізації освіти. Означено основні документи Європейської Комісії, Ради Європи, Євро-
пейських професійних організацій із питань формування спільних ключових компетентностей педаго-
гів. Здійснено спробу проаналізувати особливості наборів компетентностей педагогів у деяких країнах 
Європи та Україні, здійснити порівняльну характеристику. 

Ключові слова: ключові компетентності педагогів, освіта протягом життя, базові компетентно-
сті педагогічних працівників нової української школи.

В статье осуществлен анализ мирового и отечественного опыта определения компетентности пе-
дагогов в условиях модернизации образования. Отмечены основные документы Европейской Комис-
сии, Совета Европы, Европейского профессиональных организаций по вопросам формирования общих 
ключевых компетентностей педагогов. Предпринята попытка проанализировать особенности наборов 
компетенций педагогов в некоторых странах Европы и Украины, осуществить сравнительную характе-
ристику.

Ключевые слова: ключевые компетентности педагогов, образование в течение жизни, базовые 
компетентности педагогов новой украинской школы.

Tolochko S.V. PECULARITIES OF TEACHERS: COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE 
MODERN WORLD AND DOMESTIC EXPERIENCE

The article analyzes the world and domestic experience of determining the competence of teachers in the 
conditions of modernization of education. The main documents of the European Commission, the Council of 
Europe, European professional organizations on the formation of common key competencies of teachers are 
indicated. An attempt was made to analyze the peculiarities of pedagogical competence sets in some countries 
of Europe and Ukraine, to carry out a comparative description.

Key words: key competences of teachers, life-long education, basic competencies of pedagogical workers 
of the new Ukrainian school.

Постановка проблеми. У сучасній пе-
дагогічній науці з метою її адаптації до 
потреб нового технологічного та глобалі-
зованого суспільства поряд із досліджен-
ням традиційних методів і нових знахідок 
успішних міжнародних і вітчизняних освіт-
ніх систем важливу роль відіграє порів-
няльна педагогіка. Зміни в освіті є дина-
мічними, складними та нелінійними. Світ 
рухається завдяки технологічним новин-
кам і все більшій інтеграції, взаємозв’язку 

між націями, їхніми освітніми системами 
та культурами. 

Як відомо, компетентність є інтеграль-
ною характеристикою педагогів, доказом 
їхньої здатності здійснювати якісну на-
вчальну діяльність.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Порівняльна педагогіка – наука, яка 
вивчає стан, тенденції та закономірності 
розвитку освіти на глобальному, регіональ-
ному та локальному рівнях, порівняння та 
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оцінювання освітньої політики, освітніх сис-
тем у різних країнах, міжнародного та ві-
тчизняного педагогічного досвіду з метою 
взаємозбагачення національних освітніх 
культур.

Вітчизняні науковці вивчали підходи до 
підготовки педагога, розвитку його ком-
петентності в контексті порівняльної педа-
гогіки (Н. Абашкіна, Н. Авшенюк, Н. Бібік, 
М. Бойченко, В. Гаманюк, М. Голубєва, 
Т. Григор’єва, О. Дубасенюк, О. Овча-
рук, О. Локшина, Л. Пуховська, І. П’янков-
ська, Є. Санченко, А. Сбруєва, С. Синенко, 
Ж. Таланова тощо).

Однак актуальним залишається питан-
ня аналізу компетентності педагогів через 
здійснення порівняльної характеристики 
сучасного світового й вітчизняного досвіду 
для впровадження індивідуальних програм 
у системі післядипломної освіти.

Постановка завдання. Метою нашого 
дослідження є порівняльна характеристи-
ка сучасного світового й вітчизняного дос-
віду визначення компетентності педагогів 
в умовах модернізації освіти.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Протягом останніх 20 років ос-
новною місією Болонського процесу та 
головною метою структурних реформ є 
забезпечення й покращення якості та від-
повідність навчання й викладання. Осо-
бливого значення набуває інтегроване 
транснаціональне співробітництво у вищій 
освіті, дослідженнях та інноваціях заради 
зростання мобільності працівників, сту-
дентів і дослідників, а також збільшення 
кількості спільних освітніх програм в усьо-
му Європейському просторі вищої освіти 
(ЄПВО). Із цією метою запроваджується 
структурований підхід колегіальної екс-
пертної підтримки (експертна підтримка / 
оцінювання / навчання колег за принципом 
«рівний рівному») на основі солідарності, 
співпраці та взаємного навчання для інте-
грації освітніх систем більш і менш розви-
нених у даному контексті країн ЄПВО [23]. 
У зв’язку із цим особливого значення на-
буває вивчення й порівняння досвіду євро-
пейських інституцій та України щодо визна-
чення компетентностей педагогів.

Компетентність, за Рекомендацією Єв-
ропейського Парламенту і Ради 2008, – це 
беззаперечна здатність використовувати 
знання, навички та індивідуальні, соціаль-
ні і/або методологічні вміння в роботі або 
навчанні, а також у професійному та особи-
стісному розвиткові [10].

Так, у програмі «Загальні європейські 
принципи компетентностей і кваліфікацій 
учителів» (Common European Principles for 
Teacher1 Competences and Qualifications) 

визначено принципи підготовки майбутніх 
педагогів:

 – висококваліфікована професія;
 –навчання протягом життя;
 –мобільність;
 –педагогіка партнерства [16].

Наголошуючи на значенні вчителів, їх-
нього власного навчання упродовж жит-
тя та кар’єрного росту, до них ставляться 
вимоги відповідати зростаючим потребам 
суспільства знань, брати активну участь 
у розвиткові науки та підготувати учнів до 
подальшого індивідуального навчання. 

У доповіді Європейської комісії «Клю-
чові компетентності – планування на-
вчальних програм» щодо програми «Осві-
та і практика 2010» (Education and Training 
2010 Programme. Joint seminar Report. 
Cluster «Key Competences») визначено такі 
основні компетентності педагога:

– уміння самостійно навчатися;
– уміння аналізувати свою роботу;
– здатність вести дослідницьку роботу;
– набуття культури навчання протягом 

життя;
– уміння критично оцінювати свої методи;
– здатність злагоджено працювати у ко-

лективі [17].
Європейське агентство з розвитку освіти 

з особливими потребами у своєму міжна-
родному огляді «Педагогічна освіта для ін-
теграції» (Policy Review on Teacher Education 
for Inclusion) [21] подає Резолюцію Євро-
пейського Парламенту щодо підвищення 
якості педагогічної освіти, Висновки Ради 
«Про професійний розвиток викладачів та 
керівників шкіл», «Педагогічна освіта та під-
готовка вчителів (Кафедра ЮНЕСКО) для 
педагогічної освіти», «Педагогічна освіта 
та підготовка вчителів із «Використання ІКТ 
у вдосконаленні навчально-методичної ді-
яльності». Так, Резолюція Європейського 
Парламенту щодо підвищення якості педа-
гогічної освіти визначає такі нові компетен-
ції для вчителів:

 – якісне володіння ІКТ, медіа;
 –добре знання мов;
 – знання громадянської освіти та функці-

онування Європейського Союзу;
 – здатність запропонувати й надати уч-

ням точну й потрібну їм освіту;
 – знання правових основ боротьби з дис-

кримінацією за ознакою статі, расового або 
етнічного походження, релігії чи віроспові-
дання, інвалідності, віку або сексуальної 
орієнтації.

При цьому зазначається, що змінилися 
і проблеми, які має вирішувати сучасний 
педагог: більш складні й гетерогенні освітні 
середовища (учні з різноманітних соціаль-
них та культурних груп і з широким спектром 
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здібностей і потреб, включаючи спеціаль-
ну освіту); етнічна, національна, релігійна, 
соціальна різноманітність учнів та студен-
тів; посилена увага до навчальних потреб 
окремих здобувачів освіти. Це передбачає 
запровадження інклюзії (отримання біль-
ших можливостей у навчанні та соціальному 
житті для всіх здобувачів освіти), наявності 
необхідних психолого-педагогічних знань, 
володіння міжособистісними й кооператив-
ними вміннями та здатностями.

Висновки Ради «Про професійний роз-
виток викладачів та керівників шкіл» за-
значають, що у зв’язку зі зростаючими 
вимогами до професії учителя виникає не-
обхідність розроблення ними нових підхо-
дів до власного самонавчання та здатності 
адаптуватися до потреб учнів у час швид-
ких соціальних, культурних, економічних 
і технологічних змін. Акцентується на здат-
ності педагогів ставити власні вимоги до 
навчання в контексті їхнього конкретного 
шкільного середовища та відповідальності, 
особистого безперервного навчання як за-
собу для оновлення та розвитку компетент-
ностей.

Висновки Ради та представників урядів 
«Педагогічна освіта та підготовка вчите-
лів (Кафедра ЮНЕСКО) для педагогічної 
освіти» мають рекомендаційний характер 
та містять такі положення:

1. Забезпечити перекваліфікацію чи пе-
репідготовку вчителів у закладах вищої 
освіти дослідницько-практичного спряму-
вання; володіння фаховими знаннями своїх 
предметів, а також необхідними педагогіч-
ними навичками й компетентностями; до-
ступ до програм допомоги на початку про-
фесійної діяльності та належної підтримки 
наставництва протягом усієї кар’єри; за-
охочення та підтримку упродовж профе-
сійної діяльності задля задоволення по-
треби в навчанні, а також отримання нових 
знань, навичок та компетентностей через 
формальне, неформальне та інформальне 
навчання, в тому числі обмін та стажування 
за кордоном.

2. Надати належну підтримку педагогіч-
ним навчальним закладам та післядиплом-
ної освіти для можливості розробляти ін-
новаційні програми відповідно до нових 
вимог учителя.

3. Сприяти професійному розвиткові пе-
дагогів – набуттю компетентностей, які доз-
волять їм навчити трансверсальним компе-
тентностям (цифрова, навчання вчитися, 
соціальна та громадянська, підприємниць-
ка, культурна обізнаність) своїх підопічних; 
створити безпечне і привабливе шкільне 
середовище, яке базується на взаємній по-
вазі та співробітництві; ефективно навчати 

в гетерогенних класах; працювати в тісній 
співпраці з колегами, батьками і громад-
ськістю; брати участь у розвиткові закладу 
освіти за місцем роботи; бути інноватором 
на основі рефлексивної практики й дослі-
джень; упроваджувати інформаційно-кому-
нікаційні технології для вирішення різно-
манітних професійних завдань, власного 
неперервного розвитку; створити траєкто-
рію індивідуального кар’єрного професій-
ного розвитку.

Розділ огляду «Педагогічна освіта для 
інтеграції» «Педагогічна освіта та підготов-
ка вчителів з «Використання ІКТ у вдоско-
наленні навчально-методичної діяльності» 
спрямований на покращення можливо-
стей учителів / фасилітаторів, які за допо-
могою додаткової підготовки в закладах 
підвищення кваліфікації забезпечать інте-
грацію ІКТ у навчальний процес та ство-
рення онлайн-ресурсів для покращення 
інтерактивного навчання; упровадження 
національної специфіки використання ІКТ 
в освітньому процесі на території країни / 
місцевості; розробка моделі використання 
ІКТ у різних навчальних середовищах та 
підготовка педагогами планів і навчально-
го програмного забезпечення; розробка 
та введення в експлуатацію регіональних 
онлайн-ресурсних баз для вчителів і освіт-
ніх закладів післядипломної освіти з метою 
навчання педагогів інноваційних практик.

7-а Міжнародна конференція з відкри-
того та дистанційного навчання (листопад 
2013 року, Афіни, Греція) була присвячена 
загальноєвропейському проекту TRANSIt, 
мета якого – сприяти поглибленню тран-
сверсальних компетентностей учнів шля-
хом належної підготовки педагогічних ка-
дрів для навчання даним компетентностям 
здобувачів освіти (із використанням сере-
довища TRANSIt e-portfolios (паспорту про-
фесійної кар’єри), семінарів за традиційни-
ми та он-лайновими програмами ePortfolios 
та надання їм підтримки для впроваджен-
ня європейської й національної політики 
на практиці у школах). 

У цьому документі представлені резуль-
тати дослідження «Аналіз потреб» щодо 
набуття ключових компетентностей учи-
телями – перехресне вивчення ключових 
компетентностей для навчання протягом 
усього життя: 

– розвиток креативності;
– міжкультурна та багатомовна компе-

тентність; 
– соціальний розвиток і компетентність 

«навчитися вчитися» [19]. 
У «Професійних стандартах для вчите-

лів» (Professional Standards for Teachers), 
розроблених «Агенцією професійної під-
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готовки та розвитку шкіл» (Training and 
Development Agency for Schools) (Велика 
Британія), визначено професійні ознаки 
(professional attributes), професійні знан-
ня та розуміння (professional knowledge 
and understanding) та професійні нави-
чки (professional skills), сформульовані за-
лежно від рівнів кваліфікації вчителів [22]. 
У розділі «Досягнення й різноманітність» 
(Achievement and Diversity) подано вимоги 
до вчителів за рівнями [1], а саме: 

– знання особливостей розвитку дітей 
і молоді та усвідомлення впливу індивіду-
альних, вікових, соціальних, релігійних, ет-
нічних, культурних, мовних особливостей 
на досягнення і благополуччя здобувачів 
освіти; 

– уміння надавати персоналізовані 
освітні послуги учням, у тому числі учням- 
не носіям англійської мови, зі спеціальними 
освітніми потребами та обмеженими мож-
ливостями, а також забезпечення рівності 
й інклюзії в освітньому середовищі;

– знання й розуміння ролі колег, які на-
дають спеціальні освітні послуги (напри-
клад, учителів, які працюють із обдарова-
ними й талановитими). 

У проекті «Курикулум педагогічної осві-
ти в країнах ЄС» («The Teacher Education 
Curriculainthe EU», 2010 [20]), «визначено 
такі групи компетентностей: предметні, пе-
дагогічні, щодо інтеграції теорії і практики, 
щодо оцінювання якості. Проте заклади 
педагогічної освіти визначили більшу кіль-
кість спільних компетентностей, а саме: 
1) предметні; 2) педагогічні; 3) щодо інте-
грації теорії і практики; 4) щодо взаємодії 
та співробітництва; 5) щодо оцінювання 
якості; 6) у сфері мобільності; 7) лідерська; 
8) щодо неперервного навчання і навчання 
впродовж життя» [9].

Здійснений аналіз, на наш погляд, де-
монструє значну кількість підходів до ви-
значення компетентності педагогів у сис-
темі освіти європейських країн, визначених 
у документах Європейської Комісії, Ради 
Європи, Європейських професійних орга-
нізацій.

Зупинимося детальніше на компетентно-
стях педагогів, означених у вимогах окре-
мих освітніх систем країн Європи та світу.

Як відомо, Організація економічно-
го співробітництва й розвитку упровади-
ла проект DeSeCo (1997, 2002) (Definition 
and Selection of Competencies, Визначення 
і вибір компетентностей), покликаний ви-
значити ключові компетентності, власти-
ві системам освіти деяких країн світу. За 
результатами обговорення 2001 року ви-
дано підсумковий документ «12 країн, що 
беруть участь у програмі DeSeCo – A. Ко-

роткий звіт» (12 Countries Contributing to 
DeSeCo – A Summary Report) [14]. Наве-
демо деякі результати даного опитування, 
а також досліджень вітчизняних науковців 
[1–12] та здійснимо змістово-структурний 
аналіз визначення компетентностей педа-
гогів, зробимо порівняльну характеристику 
сучасного світового й вітчизняного досвіду. 

Так, Велика Британія для підготовки пе-
дагогів застосовує цілісну модель профе-
сійної компетентності, яка охоплює п’ять 
взаємопов’язаних складових частин: ког-
нітивні (офіційні та неофіційні знання); 
функціональна компетентність (навички 
або ноу-хау); особистісні (поведінкові); ме-
такомпетентності (здатність справлятися 
з невпевненістю, повчаннями та критикою); 
етична компетентність.

Ідея неперервної освіти у Франції твор-
чо реалізується через такі компетентності: 
загальноосвітню (когнітивність, регулятив-
ність, комунікативність, індивідуальність, 
рефлексивність), спеціально-предметну 
(в галузі окремого предмета, сфери знань), 
психолого-педагогічну (застосування пси-
хологічних і педагогічних знань і вмінь для 
розв’язання завдань чи проблем), компе-
тентність, пов’язану зі здатністю до без-
перервного навчання; соціально-культурну 
(адаптованість до культурного багатона-
ціонального середовища; толерантність; 
співжиття в гетерогенних соціальних гру-
пах); інформаційно-комунікативну (вміння 
орієнтуватися в інформаційному потоці, 
правильно використовувати отриману ін-
формацію; застосування в конкретному 
спілкуванні знання мови, способи взаємодії 
з навколишніми й віддаленими людьми та 
подіями, робота в групі, володіння різними 
соціальними ролями); методично-техноло-
гічну (система методичних, дидактико-ме-
тодичних знань, умінь і досвіду розв’я-
зування методичних задач; знання про 
технології та конкретні їх види, знаннями 
методів, засобів, форм діяльності та умов 
їх застосування).

Результати обговорення педагогів Ні-
меччини виявилися у визначенні фунда-
ментальних компетентностей, серед яких: 
навчальна (інтелектуальні, методологічні 
або інструментальні ключові знання, у га-
лузях математики, природничих наук та 
технологій); комунікативна (володіння рід-
ною та іноземними мовами); соціальна 
(здатність розв’язувати конфлікти, прийма-
ти рішення, співпраця, робота в команді); 
ціннісні орієнтації (соціальні, демократичні 
й індивідуальні, розуміти основні соціальні, 
економічні, політичні та технологічні пер-
спективи, метакогнітивна оцінка власних 
можливостей).
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У Швейцарії відповідне визначення 
«трансдисциплінарні цілі» ототожнюється 
з компетентностями педагогів, серед яких 
названо: навчання протягом усього життя; 
цілісний особистісний розвиток: інтегра-
ція знань, намірів та почуття; інтегроване 
мислення: логічне, аналітичне, інтуїтивне 
та символічне; відкритості, відображен-
ня цікавості та можливості пошуку нових 
знань; спроможність до дослідницької ро-
боти; орієнтація в природному, соціально-
му та культурному середовищі; здатність 
приймати автономні судження; чутливість 
до етичних та естетичних питань; здат-
ність оволодіти складними соціальними 
завданнями, готовність брати на себе від-
повідальність за себе, інших, суспільство 
та довкілля; уміння спілкуватися: виража-
ти себе точно та чуйно; володіння рідною 
та іноземними мовами; уміння працювати 
самостійно та в групах; розвиток фізичних 
можливостей, пов’язаних із власним тілом. 

Педагоги Австрії встановлюють такі клю-
чові компетентності: предметна (передача 
знань, незалежне оперування ними та їх 
критичним відбиттям); особистісна (роз-
виток індивідуальних здібностей і талан-
тів, обізнаність у власних сильних і слаб-
ких сторонах, здатність до самоаналізу, 
динамічні знання); соціальна (здатність 
брати відповідальність, співпраця, ініціа-
тива, активна участь, відкритість до світу й 
відповідальність за навколишнє середови-
ще, уміння працювати в команді, здатність 
спілкуватися); методологічна (основа для 
розвитку предметної компетентності: гнуч-
кість, самоспрямоване навчання, здатність 
до незалежного розв’язання проблем, са-
мовизначення) [5, с. 12].

Освітні експерти Бельгії виходять із ви-
значення таких критеріїв професіоналізму 
педагогів, як багатовимірність, багатофунк-
ціональність, прозорість. Компетентно-
сті педагогів розподіляються на соціальні 
(участь у житті суспільстві, багатокультур-
ний вимір, рівні можливості); комунікативні 
(наполегливість, уміння відповідати за себе 
та виважені рішення, уміння співпрацюва-
ти); мотиваційні (здатність до винахідниц-
тва й навчання, творчість, гнучкість та адап-
тивність) [5, с. 12].

Фінські вчені виокремлюють такі ключові 
компетентності: пізнавальна (знання та на-
вички, уміння оперувати в умовах змін, умо-
тивованість); критичне й творче мислення 
(здатність мислити й діяти на основі теоре-
тичних знань і наукового дослідження, твор-
ча різноманітність); соціальна (справедли-
вість, здатність до співпраці, розв’язання 
проблем, відповідальність університетів, 
прагматичний консерватизм та високий 

компетентнісний професіоналізм, рівні 
можливості в здобуванні освіти незалеж-
но від віку, місця проживання, майнового 
стану, статі або рідної мови); педагогічна 
й комунікативна (педагогіка партнерства, 
творчість і незалежність педагогічної про-
фесії, розробка курикулуму й експеримен-
тування з методами викладання, здатність 
до оперування інформацією, навчання); 
стратегічна (наукові досягнення, технології, 
інновації, професійна ефективність, орієн-
тація на майбутнє, безперервну підготовку 
та тренінг).

У Норвегії 1997 року був створений 
комплексний «Основний навчальний план 
для початкової, середньої та освіти дорос-
лих», що включає рубрики, які відповіда-
ють основним компетентностям педагогів, 
а саме: духовність людини (знайомство 
з  християнськими й гуманістичними цінно-
стями; усвідомлення культурної спадщини, 
ідентичність і місцеві традиції; толерант-
ність у ставленні до інших культур; повага і 
знання релігій і конфесій); творчість люди-
ни (творчі здібності та критичне мислення; 
здатність вирішувати проблеми; вміння ви-
користовувати наукове мислення й методи: 
вміння бачити, ставити запитання, знайти 
можливі пояснення та перевірити свої при-
пущення); працьовита людина (навчаль-
ні й практичні навички; навчання вчитися; 
здатність брати відповідальність за своє 
навчання; здатність планувати та організо-
вувати власну роботу та процес навчання); 
ліберальність і освіченість людини (здат-
ність упорядковувати знання; методологічні 
навички; повага до аргументів; використан-
ня інформаційних технологій; розуміння ін-
тернаціоналізації та оцінка традицій; здат-
ність досягти нових знань; підприємницькі 
навички); соціалізація людини (упевненість 
у власних здібностях; комунікативні нави-
чки; здатність вирішувати конфлікти; соці-
альна відповідальність; турбота про інших; 
знання прав та обов’язків; здатність брати 
на себе відповідальність; розвиток неза-
лежної та автономної особистості); еколо-
гічна обізнаність людини (здатність жити 
в гармонії з природою; усвідомлення при-
родного середовища й конфліктів інтере-
сів; фізична діяльність).

Ключові компетентності, означені нау-
ковцями Нідерландів, пов’язані із загаль-
ноосвітніми цілями: розвиток особистості, 
підготовка до ринку праці, формування 
відповідального громадянина. Звідси і пе-
релік компетентностей: здатність до само-
навчання; упевненість та вміння обирати 
напрям розвитку; уміння розв’язувати про-
блеми, застосовувати різні альтернативи 
для дії, грати різні ролі, співпрацювати та 
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знаходити творчі рішення; компетентності 
для ефективного набуття нових здібностей 
(основні академічні компетентності, ана-
літичні здібності, здатність до навчання, 
уміння концентруватися) [5, с. 12].

Польські педагоги виділяють п’ять клю-
чових компетентностей: планування, ор-
ганізація й оцінювання самонавчання; по-
розуміння в різних ситуаціях чи здатність 
висловлювати думки й чути інших; ефек-
тивна взаємодія в команді, групі, здатність 
бути членом команди, виконувати різні ролі 
та займати в ній відповідне місце; уміння 
творчо вирішувати проблеми, культура на-
укового мислення та діяльності; інформа-
тивно-комп’ютерна грамотність [23].

У виборі педагогів Кіпру основними 
компетентностями вчителя у ХХІ ст. визна-
чено: здатність пристосовуватися до єв-
ропейської ідеології та явищ, що постійно 
змінюються під впливом новітніх техноло-
гій, розвитку знань, демографічних та со-
ціальних змін; вміння не просто передава-
ти знання, але організовувати різноманітні 
процеси навчання; виховувати національ-
ну та культурну самобутність грекокіпрі-
отів та одночасно поважати самобутність 
інших національних груп, що мешкають на 
Кіпрі [6, с. 34].

У Туреччині ключовими для педагогів 
визначено такі компетентності: загальні та 
професійні; знання національних особли-
востей і традицій корінного національного 
навчання та виховання; освіта як готовність 
захищати цінності національного сувере-
нітету та незалежності; знання критеріїв 
та діагностики рівнів розвитку школярів; 
створення розвивального середовища для 
учнів певного віку; взаємодія з батьками 
в процесі навчання їх дітей; уміння плану-
вати та організовувати роботу з учнями, 
батьками, шкільними психологами; техно-
логічна (технологія навчання та виховання); 
методична (теорія та методика виховання); 
науково-дослідницька (основи наукових до-

сліджень, методологія освітніх досліджень) 
[6, с. 60]. 

З метою змістово-структурного аналі-
зу визначення компетентностей педагогів 
скористаємося узагальненою класифікаці-
єю головних переліків ключових компете-
ностей О. Овчарук [8], які науковець роз-
поділила за трьома основними блоками 
(ключовими групами компетенностей): со-
ціальні, мотиваційні та функціональні ком-
петентності. Подаємо ці групи в таблиці 1.

Будучи активним учасником Болон-
ського процесу, Україна розробляє власні 
нормативні документи щодо визначення 
ключових компетентностей учителів для 
імплементації світової практики та досвіду 
країн Європейського Союзу в освітній про-
цес вітчизняних закладів освіти. Так, для 
впровадження Концепції реалізації дер-
жавної політики у сфері реформування за-
гальної середньої освіти «Нова українська 
школа» на період до 2029 року (НУШ) була 
створена Типова освітня програма органі-
зації і проведення підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників закладами після-
дипломної педагогічної освіти (наказ МОН 
України від 15.01.2018 р. № 36), метою 
якої є перепідготовка вчителів нової фор-
мації.

Типова освітня програма подає базові 
компетентності педагогічних працівників 
нової української школи, а саме:

– «професійно-педагогічна компетент-
ність – обізнаність із новітніми науково об-
ґрунтованими відомостями з педагогіки, 
психології, методик, інноватики для ство-
рення освітньо-розвивального середови-
ща, що сприяє цілісному індивідуально- 
особистісному становленню дітей молод-
шого шкільного віку, здатність до продук-
тивної професійної діяльності на основі 
розвиненої педагогічної рефлексії відпо-
відно до провідних ціннісно-світоглядних 
орієнтацій, вимог педагогічної етики та ви-
кликів початкової школи;

Таблиця 1
Ключові групи компетентностей

Соціальні компетентності Мотиваційні компетентності Функціональні  
компетентності 

• здатність до співпраці 
• уміння розв’язувати пробле-
ми в різних життєвих ситуаціях 
• навички взаєморозуміння 
• активна участь 
• соціальні й громадянські 
цінності та вміння 
• комунікативні навички 
• мобільність (у різних соці-
альних умовах) 
• уміння визначати особисті 
ролі в суспільстві тощо 

• здатність до навчання 
• винахідливість 
• навички адаптуватися та бути 
мобільним 
• уміння досягати успіху в житті 
• бажання змінити життя на краще 
• інтереси та внутрішня мотивація 
• особисті практичні здібності 
• уміння робити власний вибір та 
встановлювати особисті цілі тощо 

• лінгвістична компетент-
ність 
• технічна та наукова ком-
петентність 
• уміння оперувати знан-
нями в житті та навчанні 
• уміння використовувати 
джерела інформації для 
власного розвитку 
• уміння використовувати 
ІКТ тощо 
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– соціально-громадянська компетент-
ність – розуміння сутності громадянсько-
го суспільства, володіння знаннями про 
права і свободи людини, усвідомлення 
глобальних (у тому числі екологічних) про-
блем людства і можливостей власної участі 
в їх розв’язанні, усвідомлення громадян-
ського обов’язку та почуття власної гідно-
сті, вміння визначати проблемні питання  
в соціокультурній, професійній сферах жит-
тєдіяльності людини та віднаходити шляхи 
їх розв’язання, навички ефективної та кон-
структивної участі в цивілізаційному сус-
пільному розвитку, здатність до ефективної 
командної роботи, вміння попереджувати 
та розв’язувати конфлікти, досягаючи ком-
промісів;

– загальнокультурна компетентність – 
здатність розуміти твори мистецтва,фор-
мувати власні мистецькі смаки, самостійно 
виражати ідеї, досвід та почуття за допо-
могою мистецтва, усвідомлення власної 
національної ідентичності як підґрунтя від-
критого ставлення та поваги до розмаїття 
культурного вираження інших;

– мовно-комунікативна компетентність – 
володіння системними знаннями про норми 
і типи педагогічного спілкування в процесі 
організації колективної та індивідуальної 
діяльності, вміння вислуховувати, відстою-
вати власну позицію, використовуючи різ-
ні прийоми розміркувань та аргументації, 
розвиненість культури професійного спіл-
кування, здатність досягати педагогічних 
результатів засобами продуктивної кому-
нікативної взаємодії (відповідних знань, 
вербальних і невербальних умінь і навичок 
залежно від комунікативно-діяльнісних си-
туацій);

– психологічно-фасилітативна компе-
тентність – усвідомлення ціннісної значу-
щості фізичного, психічного і морального 
здоров’я дитини, здатність сприяти твор-
чому становленню молодших школярів 
та їхній індивідуалізації;

– підприємницька компетентність – умін-
ня генерувати нові ідеї й ініціативи та вті-
лювати їх у життя з метою підвищення як 
власного соціального статусу та добробу-
ту, так і розвитку суспільства і держави;

– інформаційно-цифрова компетент-
ність – здатність орієнтуватися в інформа-
ційному просторі, отримувати інформацію 
та оперувати нею відповідно до власних по-
треб і вимог сучасного високотехнологічно-
го інформаційного суспільства» [13, с. 2–4].

Порівняння базових компетентностей 
педагогічних працівників нової української 
школи, визначених розробниками Типової 
освітньої програми, зі світовим досвідом 
визначення компетентності учителів дають 

підстави стверджувати про спільність освіт-
ніх парадигм та цінностей громадянського 
суспільства. 

Однак нинішні реформи ще не здатні 
повністю задовільнити потреби педагогів 
України. Вітчизняне освітянське суспіль-
ство, відчуваючи тиск учнів, студентів, су-
часних роботодавців-замовників кадрів, 
бізнес-структур щодо змін та оновлення 
підготовки фахівців, об’єднується в гро-
мадські організації, професійні педагогічні 
спілки, спільноти тощо. Асоціація іннова-
ційної та цифрової освіти, онлайн-медіа 
про освіту та виховання дітей в Україні 
«Освіторія», інтерактивна платформа Ed-
Era, Онлайн платформа неформальної осві-
ти в Україні, Портал громадських експер-
тів «Освітня політика», онлайн-платформа 
«Вище», платформа для професійного 
зростання шкільних педагогів «EdCamp 
Ukraine», Teaching Update: студії сучасно-
го викладача, Академія ігрових технологій, 
інформаційний ресурс про нові можливо-
сті «K. Fund Media» тощо надають доступ 
до найкращих світових практик у галузі 
педагогіки та можливості для професій-
ного розвитку; допомагають удосконалити 
курси на основі фахових компетентностей 
та сучасних навичок, необхідних для пра-
цевлаштування студентів; підвищують 
розуміння важливості університетського 
викладання та престижності професії; від-
кривають нові можливості в галузях освіти 
і підприємництва в Україні та за кордоном; 
розвивають навички для забезпечення ін-
клюзивності та толерантність під час нав-
чання. 

Науково-педагогічний проект «Підготов-
ка керівних, педагогічних та науково-педа-
гогічних кадрів до роботи за інноваційними 
освітніми технологіями» під назвою «Ака-
демія інноваційного розвитку освіти» нині 
здійснюється Міністерством освіти і науки, 
Національною академією педагогічних наук 
України, в тому числі Інститутом модерні-
зації змісту освіти. «Академія» є частиною 
першого в Україні інноваційного освітнього 
кластеру, основна мета якого – підвищити 
внутрішню та міжнародну конкурентоздат-
ність учасників освітнього процесу в Україні 
за рахунок комерційного та некомерційно-
го співробітництва, навчання, реалізації ін-
новаційних проектів та інших заходів. 

Діяльність даних державних і громад-
ських інституцій, на нашу думку, сприяти-
ме розвиткові компетентностей вітчизня-
них педагогів, оскільки тисячі з них щороку 
із власної ініціативи підбирають із запро-
понованих такі тренінги, школи тьюторства, 
фасилітації, літні школи, круглі столи, фо-
руми, коворкінги, які допомагають їм в ін-
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дивідуальному зростанні та творчій само-
реалізації.

Насамкінець зазначу, що цьогорічний 
спільний документ міністрів освіти країн 
Євросоюзу – Паризьке комюніке (Париж, 
25 травня 2018 року) – містить запевнення 
щодо подальшого сприяння й підтримки ін-
ституційних, національних та європейських 
ініціатив із педагогічної підготовки, без-
перервного професійного розвитку учи-
телів, викладачів і пошуку шляхів кращого  
визнання високої якості та інноваційного 
викладання в їх кар’єрах [23].

Висновки. 
1. Освітні системи країн із високим еко-

номічним і соціальним розвитком мають 
більш уніфіковані набори компетентностей 
порівняно з країнами-аутсайдерами у сві-
товому економічному й освітньому просто-
рі (Велика Британія, Німеччина, Франція,  
Австрія, Нідерланди). 

2. Держави, які нещодавно приєднали-
ся до Європейського Союзу, через боязнь 
утратити самоідентичність та невпевненість 
у потужності власної освіти й науки віддають 
перевагу національно ідентифікованим на-
борам компетентностей (Кіпр, Туреччина). 

3. На окрему увагу заслуговують дифе-
ренційовані й унікальні комплекси компе-
тентностей, створених розробниками Фін-
ляндії, Швейцарії та Норвегії: властивий їм 
глобалізм, космополітизм і водночас високі 
демократичні й етичні цінності, незалеж-
ність педагогічної професії та автономність 
університетів.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ  
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кафедри латинської та іноземних мов

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

У статті порушено проблему аналізу завдань, які стоять перед системою вищої освіти, зокрема в ме-
дичних вишах, у процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням. Розглянуто роль 
іншомовної компетенції для самореалізації та розвитку особистості, взаєморозуміння, пізнання та ко-
мунікації. Обговорено сучасні підходи до навчання іноземної мови, методи та ресурси для досягнення 
орієнтованих комунікативних компетенцій.

Ключові слова: англійська мова за професійним спрямуванням, іншомовна компетенція, інновації, 
педагогічні підходи, студенти-медики.

В статье затронута проблема анализа задач, которые стоят перед системой высшего образования, 
в частности преподавание английского языка профессионального направления в медицинских вузах. 
Рассмотрена роль иноязычной компетенции для самореализации и развития личности, взаимопонима-
ния, познания и коммуникации. Обсуждены современные подходы к обучению иностранному языку, 
методы и ресурсы для достижения ориентированных коммуникативных компетенций.

Ключевые слова: английский язык профессионального направления, иноязычная компетенция, инно-
вации, педагогические подходы, студенты-медики.

Shumylo M.Yu. MODERN TENDENCIES IN TEACHING ENGLISH LANGUAGE FOR SPECIFIC 
PURPOSES AT HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS

The article deals with the problems of analyzing the tasks, which pose challenges for higher education sys-
tem, particularly at higher medical educational establishments, in teaching the English language for specific 
purposes. The role of foreign language competence for personal fulfillment, mutual understanding, cognition 
and communication has been investigated. Contemporary approaches to teaching foreign language, methods 
and resources for achievement of targeted communicative competences have been discussed. 

Key words: English language for specific purposes, foreign language competence, innovations, pedagogi-
cal approaches, medical students.

Постановка проблеми. Глобалізація є 
характерною особливістю 21 століття, що 
охоплює всі сфери життя людини та пе-
редбачає міжкультурні зв’язки різних країн. 
Цей невід’ємний феномен сьогодення ви-
магає знання англійської мови як важли-
вого компоненту сучасного розвитку, що 
свідчить про освіченість та загальну культу-
ру особистості. Процеси глобалізації, без-
заперечно, призводять до потреби в співіс-
нуванні та кооперації країн світу. 

У теперішніх умовах завданням іншомов-
ної освіти є підготувати до міжкультурної 
комунікації. Отже, однією з важливих ці-

лей методики є навчання англійської мови 
як засобу міжособистісного спілкування, 
пізнання та розвитку індивідуума. Проте 
опанування іноземної мови не обмежуєть-
ся лише розвитком практичних навичок та 
вмінь чи засвоєнням певної інформації. 
Особистість повинна досягати вищого рів-
ня розуміння та інтерпретації культурного 
надбання інших народів, сучасних реалій 
тощо. 

У системі вищої освіти, включаючи ме-
дичну освіту, роль іншомовної компетенції 
має вирішальне значення, оскільки мова є 
засобом навчання і виховання, самореалі-
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зацією та розвитком особистості, засобом 
взаєморозуміння, пізнання та комуніка-
ції, що дає можливість студентам-меди- 
кам спілкуватися в діалозі культур та вдо-
сконалювати власну комунікативну компе-
тенцію. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблеми викладання іноземних мов 
досліджували науковці: Т. Брик, Д. Буб-
нова, Д. Демченко, Ю. Кміть, Л. Конопля-
ник, Н. Микитенко, Ю. Ніколаєнко, О. Тар-
нопольський тощо. Такі дослідники як 
Т. Дадлі-Івенс, М. Сейнт Джон, Т. Хатчін-
сон, А. Уотерс та інші. Вони вивчали питан-
ня формування змісту навчання іноземних 
мов для спеціальних цілей. Проте дослі-
джень щодо тенденцій викладання англій-
ської мови за професійним спрямуванням 
у медичних вишах недостатньо. Зважаючи 
на постійний розвиток науки та зростання 
вимог до майбутніх фахівців, котрі могли б 
бути конкурентоспроможними в сучасному 
суспільстві, підходи до навчання студентів 
та засоби постійно вдосконалюються. При-
клади інновацій у викладанні іншомовної 
компетенції включають нові педагогічні під-
ходи, такі як зміни навчального матеріалу, 
задачно-орієнтований етап навчання, за-
лучення новітніх технологій, альтернативні 
методи оцінювання, розширення мовної 
освіти в різних контекстах тощо.

Науковець Девід Карлесс вважає, що 
основні бар’єри, які перешкоджають упро-
вадженню інновацій, можна поділити на ка-
тегорії [7]:

1) бар’єри, що пов’язані з викладачем: 
нерозуміння викладачем інновацій, змін, які 
не конгруентні з існуючими цінностями та 
переконаннями педагога; негативне став-
лення, часто спричинене переживаннями 
щодо додаткового навантаження; викла-
дачі часто емоційно пов’язані з існуючими 
практиками, отже, зміни можуть сприйма-
тися як загрозливі для особистості;

2) бар’єри, що пов’язані із системою: 
брак комунікації та взаємної довіри між ав-
торами змін; акцент, в основному, на склад-
нощі інновацій, а не на способи впрова-
дження; недостатність відповідних ресурсів 
для підтримки інновацій; недостатній про-
фесійний розвиток і підтримка педагогів; 
неспроможність заповнити прогалини між 
деклараціями новаторства та реальністю; 
скептицизм, породжений попередніми не-
вдалими спробами імплементацїі інновацій 
тощо;

3) бар’єри, пов’язані з освітнім закла-
дом: недостатність підтримки змін; консер-
вативні погляди в навчальному закладі; не-
належна підтримка та розуміння керівного 
персоналу; труднощі для студентів адапту-

ватися до навчальних змін, якщо обґрунту-
вання не були чітко сформульовані. 

Зазначені чинники впливають на процес 
викладання та навчання. Тому погоджує-
мося з твердженням дослідника Роджерса, 
що інновація не обов’язково повинна бути 
новою, а сприйматися як нова [10]. Це оз-
начає, що прийняття певної інновації є рад-
ше суб’єктивним процесом, який передба-
чає вибір конкретного методу, засобу чи 
процесу для впровадження цієї інновації. 

Слід зазначити, що серед новітніх трен-
дів у навчанні іноземній мові є переорієн-
тація уваги з викладача на студента. Науко-
вець Хармер вважає, що викладач відіграє 
роль організатора, інспектора, експерта, 
промоутера, учасника, наставника та спо-
стерігача [9]. Залежно від ситуації та об-
ставин у мовному класі викладач може при-
ймати будь-яку із цих ролей почергово чи 
поєднувати їх одночасно. Отож, студентам 
належить більш активна роль у навчаль-
ному процесі, тоді як педагог лише полег-
шує навчання через діалогічну комунікацію, 
тобто його завданням є спрямовувати на-
вчальний процес у відповідному напрямку. 

Найбільш поширеними є проблеми, 
пов’язані з викладанням англійської за 
професійним спрямуванням, які повинні 
вирішуватися педагогом перед тим, як зай-
ти в аудиторію та вчити. На думку дослід-
ника, ці завдання включають ідентифікацію 
навчальних потреб студентів, котрих буде 
навчати викладач, тобто здійснення ана-
лізу потреб. Тоді, коли потреби студентів 
визначені, викладач починає процес дослі-
дження та документації в конкретній сфері 
(наприклад, у медичній галузі), щоб мати 
змогу вибрати відповідний матеріал, який 
згодом буде оцінено та розвинуто в ефек-
тивні навчальні технології [8]. 

Науковець М. Кокор наголошує, що зміст 
вітчизняних програм підготовки майбутніх 
викладачів іноземних мов повинен бути 
скоригований з акцентом на широке за-
стосування рефлексії в письмових та усних 
видах навчальної (аудиторної та самостій-
ної) роботи студента [3], яка вважається 
надзвичайно актуальною для студентів-ме-
диків. Рефлексія є невід’ємною частиною 
діяльності викладача англійської мови за 
професійним спрямуванням, що дає змогу 
здійснити всебічний аналіз навчальних по-
треб студента, специфіки та мови профе-
сійного середовища, сприяє покращенню 
міждисциплінарної кооперації. У процесі 
підготовки майбутніх фахівців сфери охо-
рони здоров’я вона є не лише засобом, 
що стимулює критичне мислення, але й та-
кож інструментом професійного зростання, 
оскільки дозволяє спостерігати, аналізу-
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вати, оцінювати, робити висновки, пізна-
вати себе і оточення (колег-викладачів, 
студентів) та конструювати майбутні педаго- 
гічні дії.

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є проаналізувати завдання, що сто-
ять перед системою вищої освіти, зокрема 
в медичних вишах, для підготовки всебічно 
розвинених майбутніх лікарів, котрі зможуть 
повноцінно та вільно спілкуватися з іно-
земними колегами, продовжити навчання 
за кордоном, брати участь в англомовних 
фахових конференціях чи пройти стажуван-
ня в іноземній клініці для підвищення про-
фесійного рівня. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Рекомендації Ради Європи (РРЄ) 
забезпечують спільну основу для розроб-
ки навчальних планів з мовної підготовки, 
типових програм, іспитів, підручників тощо 
в Європі, де в доступній формі описано, 
чого мають навчитися студенти, щоб ко-
ристуватися мовою для спілкування, та які 
знання і вміння їм потрібно розвивати, щоб 
діяти ефективно. Цей опис включає також 
культурний контекст, в якому існує мова. 
Рекомендації визначають і рівні володіння 
мовленням, які дозволяють визначити успі-
хи на кожному етапі навчання або упродовж 
усього життя тих, хто навчається [1].

Програма англійської мови за профе-
сійним спрямуванням укладена авторами 
Г. Бакаєвою, О. Борисенко та ін., базуєть-
ся на Загальноєвропейських рекомендаці-
ях із мовної освіти щодо рівнів володіння 
мовою та реалізується шляхом досягнення 
таких цілей: 

1) практична: формувати в студентів за-
гальні та професійно орієнтовані комуніка-
тивні мовленнєві компетенції (лінгвістичну, 
соціолінгвістичну і прагматичну) для забез-
печення їхнього ефективного спілкування 
в академічному та професійному середо-
вищі; 

2) освітня: формувати в студентів загаль-
ні компетенції (декларативні знання, вміння 
й навички, компетенцію існування та вміння 
вчитися); сприяти розвитку здібностей до 
самооцінки та здатності до самостійного 
навчання, що дозволятиме студентам про-
довжувати навчання в академічному і про-
фесійному середовищі як під час навчання 
у ВНЗ, так і після отримання диплома про 
вищу освіту; 

3) пізнавальна: залучати студентів до та-
ких академічних видів діяльності, які активі-
зують і далі розвивають увесь спектр їхніх 
пізнавальних здібностей; 

4) розвиваюча: допомагати студентам 
у формуванні загальних компетенцій із ме-
тою розвитку їх особистої мотивації (цін-

ностей, ідеалів); зміцнювати впевненість 
студентів як користувачів мови, а також їх 
позитивне ставлення до вивчення мови; 

5) соціальна: сприяти становленню кри-
тичного самоусвідомлення та вмінь спілку-
ватися і робити вагомий внесок у міжнарод-
не середовище, що постійно змінюється;

6) соціокультурна: досягати широкого 
розуміння важливих і різнопланових міжна-
родних соціокультурних проблем, для того 
щоб діяти належним чином у культурному 
розмаїтті професійних та академічних ситу-
ацій [4, ст. 6]. 

Проте серед чинників, які перешкоджа-
ють досягненню цілей у вищих медичних 
закладах освіти, є зменшення кількості ау-
диторних годин, передбачених на вивчення 
англійської мови за професійним спряму-
ванням, та збільшення годин, що виділя-
ються на самостійну роботу, а також різний 
рівень студентів володіння мовою в групі. 
Відповідно, студенти не завжди мотивова-
ні до навчання, а викладачі не можуть при-
ділити достатньо уваги кожному студенту. 
Дотримуючись загальних понять щодо ви-
вчення мови, викладач повинен розробляти 
власні «комплекти» ресурсних матеріалів. 
Основними джерелами такого комплекту 
є автентичні матеріали в галузі конкретної 
спеціалізації студентів. Недостатність існу-
ючих навчальних матеріалів та автентич-
них ресурсів, які б задовольняли потреби 
студентів, котрі вивчають іноземну мову 
за професійним спрямуванням, можна ви-
правити шляхом поєднання таких стратегій: 
підбір, адаптація та використання матеріа-
лів із наявних підручників (іноземних чи на-
ціональних); адаптація автентичних мате-
ріалів (аудіо- та відеозаписів, публікацій 
масмедіа, використання Інтернет ресурсів 
тощо); створення та укладання нових на-
вчальних матеріалів, які б відповідали су-
часним потребам студентів.

Відомо, що англійська мова за профе-
сійним спрямуванням у вищих медичних 
закладах освіти передбачає не лише роз-
виток загальних комунікативних навичок, 
але й вивчення вузькоспеціалізованої лек-
сики. Тому курс англійської мови повинен 
базуватися на вивченні та закріпленні гра-
матичного і лексичного матеріалу в рамках 
навчальної програми, яка імітує реальні 
життєві ситуації. До навчання англійської 
мови медиків варто включати всілякі сце-
нарії спілкування між пацієнтом і лікарем, 
відпрацювання діалогів на практиці. Під час 
вивчення англійської мови студентам-ме-
дикам необхідно практикувати мовні на-
вички, що передбачають спілкування з 
пацієнтом, укладання історії хвороби, ог-
ляд пацієнта, призначення та опис курсу 
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лікування, повідомлення пацієнту поганих 
та добрих новин, враховуючи менталітет 
та способи мислення як англомовних, так і 
україномовних пацієнтів.

Характерною ознакою навчання англій-
ської мови студентів-медиків є те, що іно-
земна мова за професійним спрямуван-
ням як навчальна дисципліна «ґрунтується 
на вивченні студентами біології, фізики, 
хімії, анатомії, фізіології, латинської мови 
та інших фахових предметів й інтегруєть-
ся із цими дисциплінами; закладає основи 
знань із медичної термінології з перспек-
тивою їх подальшого використання в про-
фесійній діяльності» [2, ст. 3]. Одним із до-
сліджень навчання мови через зміст інших 
навчальних дисциплін була монографія 
D. Brinton, M. Snow, M. Wesche [6], де ав-
тори детермінують таке навчання, поясню-
ючи цей термін як поєднання змісту фахо-
вих дисциплін із цілями навчання іноземної 
мови для спеціальних цілей. Це поєднан-
ня забезпечує одночасне засвоєння знань 
із базової (немовної) дисципліни, а також 
мовленнєвих вмінь і навичок під час ви-
вчення мови та використання її в спілкуван-
ні. Типова програма навчання англійської 
мови за фаховим спрямуванням у медич-
ному виші тісно пов’язана з програмами 
навчання немовних (базових, клінічних) 
дисциплін таким чином, що специфіка опа-
нування мовного змісту відповідає потре-
бам відповідного засвоєння контенту клі-
нічної дисципліни. Студенти зосереджують 
увагу на запам’ятовуванні екстралінгвістич-
ної інформації клінічної дисципліни шляхом 
вивчення іноземної мови. У цьому проце-
сі, розвиток мовленнєвих вмінь та навичок 
здійснюється паралельно. Отже, процес 
навчання в медичному закладі освіти, що 
базується на змісті базових предметів, усу-
ває розрив між вивченням іноземної мови 
та фахових (клінічних) дисциплін задля 
спілкування в конкретній сфері.

Оскільки сучасні програми навчання 
англійської мови студентів-медиків приді-
ляють значну увагу самостійній роботі сту-
дентів, то викладачу необхідно допомогти 
їм правильно організувати виконання інди-
відуальних завдань із метою закріплення 
вивченого матеріалу під час занять та вдо-
сконалення навичок оволодіння професій-
ною термінологією. У процесі вивчення 
професійної англійської мови самостійна 
робота сприяє розширенню і поглиблен-
ню знань; розвитку пізнавальних здібнос-
тей студента-медика; формуванню інтере-
су до пізнавальної діяльності; оволодінню 
прийомами процесу пізнання; розвиває 
вміння студента чітко організовувати ви-
конання певних завдань, коригувати свою 

діяльність, оцінювати та передбачати ба-
жаний результат і самостійно приймати рі-
шення. Тому під час вивчення професійної 
англійської мови самостійна робота є важ-
ливим засобом підвищення ефективності 
підготовки висококваліфікованих спеці-
алістів, а викладач лише спрямовує сту-
дента у відповідному напрямку, підбирає 
рекомендований матеріал та виконує роль 
наставника. 

Також важливим кроком є вдоскона-
лення професійної діяльності викладача. 
Дослідник М. Кокор вважає, що «оскільки 
вітчизняні ВНЗ не здійснюють підготовку 
викладачів англійської мови за професій-
ним спрямуванням, серед необхідних захо-
дів щодо вирішення проблем у професійній 
діяльності таких фахівців є забезпечен-
ня умов їхнього професійного зростан-
ня і професійної мобільності» [3, ст. 194]. 
Науковець вважає, що слід заохочувати 
викладачів брати участь у міжнародних 
обмінах (Erasmus, Fulbright, IREX,), конфе-
ренціях, онлайн-курсах підвищення квалі-
фікації, членстві в професійних організаці-
ях (TESOL, AILA, IATEFL, NABE, LSA, NAFSA 
та ін.). Також педагоги повинні мати доступ 
до електронних наукових баз, наприклад, 
Elsevier, Science Direct, підписуватися на 
друковані видання (ESP Journal, English 
Teaching Forum, Language Teaching, TESOL 
Journal, TESOL Quarterly) [3]. Проте недо-
ліком є той факт, що більшість цих засобів 
та ресурсів вимагають матеріальних затрат 
і тому часто є недоступними для вітчизня-
них фахівців. 

Розвиток інформаційних та комунікатив-
них технологій відображає виміри глоба-
лізації та є невід’ємною частиною викла-
дання англійської мови за професійним 
спрямуванням. Насправді, доступ до Ін-
тернету та новітніх технологій дав змогу 
вдосконалити програму навчання інозем-
них мов завдяки більш доступним матері-
алам та ресурсам, а також інноваційним 
навчальним методам, що дають більше ав-
тономії студентам. Отже, Інтернет можна 
вважати одним з альтернативних засобів 
масової інформації для викладання англій-
ської мови. Студенти також можуть вико-
ристовувати Інтернет для індивідуального 
навчання, щоб практикувати навички для 
покращення мовної компетентності та мати 
доступ до аудіо- й відеоресурсів, матеріалів 
для читання тощо. Студенти повинні само-
стійно вирішувати, які матеріали чи ресур-
си обирати для вдосконалення іншомовної 
компетентності та вибирати власний темп 
навчання. Проте деякі теоретики застері-
гають, що використання лише технологій 
не надасть автономії, а тому студенти по-
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требують відповідної підтримки, скеруван-
ня чи настанов [5].

Висновки і перспективи подальших 
досліджень. Володіння англійською мовою 
за професійним спілкуванням на визначе-
ному рівні, а особливо в певній професійній 
сфері, є невід’ємною складовою частиною 
сучасного фахівця, оскільки глобалізація 
дає можливості для мобільності студентів, 
стажування за кордоном, обміну досвідом 
з колегами, ознайомлення з іншомовною лі-
тературою тощо. Розвиток технологій дещо 
полегшує процес вивчення іноземних мов, 
проте зважаючи на постійні зміни в освітніх 
програмах, викладачі та студенти повинні 
докласти зусиль, щоб максимально кори-
стуватися Інтернет-ресурсами та іншими 
засобами навчання, пристосовувати їх до 
своїх програм та цілей. 

Перспективою досліджень може бути 
пошук шляхів зацікавлення та заохочення 
студентів до вивчення мови, полегшення 
їх самостійного навчання, що передбаче-
но освітніми програмами, та контроль ви-
конаних завдань і досягнення поставлених 
цілей. Викладачі повинні бути в курсі най-
новішої інформації та розвитку, бути від-
критими до змін та шукати шляхи вдоско-
налення професійного рівня. 
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СЕКЦІЯ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
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ЖИТТЄВІ КРИЗИ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ,  
СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
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доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

У статті розкрито сутність поняття «життєва криза» як закономірного етапу в розвитку особисто-
сті; визначено різновиди та причини виникнення криз; обґрунтовано фактори, що впливають на їхню 
профілактику та подолання. Простежено залежність життєвих криз від складних життєвих обставин. 
Висвітлено особливості соціальної послуги кризового втручання як елемента соціальної роботи у кри-
зовій ситуації.

Ключові слова: життєва криза, складні життєві обставини, соціальна послуга кризового втручання.

В статье раскрыта сущность понятия «жизненный кризис» как закономерного этапа в развитии лич-
ности; определены разновидности и причины возникновения кризисов; обосновано факторы, влияю-
щие на их профилактику и преодоление. Прослежена зависимость жизненных кризисов от сложных 
жизненных обстоятельств. Освещены особенности социальной услуги кризисного вмешательства как 
элемента социальной работы в кризисной ситуации.

Ключевые слова: жизненный кризис, сложные жизненные обстоятельства, социальная услуга кри-
зисного вмешательства.

Albul I.V. LIFE CRISIS: ESSENCE, CAUSES, SOCIAL ASSISTANCE
The article reveals the essence of the concept of “life crisis” as a logical stage in the development of 

personality; the kind and causes of crises are determined; due to the factors influencing their prevention and 
overcoming. Dependence of life crises from difficult life circumstances is traced. The features of social service 
crisis intervention as an element of social work in a crisis situation are highlighted.

Key words: life crisis, difficult life circumstances, social service of crisis intervention.

Постановка проблеми. Людина – най-
складніший феномен буття, який не є ста-
лим, а перебуває в процесі становлення, 
актуалізації та динамічних метаморфоз. 
Будь-яка динаміка зумовлює кризи – як ті, 
що належать до норм людського буття, так 
і ті, що виходять поза них. Сьогодні існує 
нагальна потреба глибинного усвідомлення 
та розуміння чинників виникнення й подо-
лання кризових явищ, що виявляються на 
всіх рівнях функціонування людини. Напри-
клад, екологічна криза стосується людини 
як представника біологічного виду, цивілі-
заційна криза – як представника соціокуль-
турної спільноти, духовна криза – як особи, 
гідність якої визначається служінням Свя-
тиням як вершинним цінностям.

В умовах бойових дій на сході України, 
загрози екологічних і техногенних ката-
строф, поширення тероризму питання кри-
зових ситуацій та екстреного втручання на-
буває дедалі більшої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблеми кризи в житті людині 
досліджували П. Горностай, С. К’єркеґор, 
А. Грюм, А. Маслоу, З. Фройд та інші вче-
ні. Соціальні кризи вимушених переселен-

ців і біженців вивчали М. Варґас, Д. Айк, 
К. Горст-Унсворс, М. Матяш та інші дослід-
ники. Кризові стани жертв катастроф ви-
вчали Д. Еверстін і Л. Еверстін, Т. Вашек, 
І. Малкіна-Пих, М. Мюррей. Питанням інте-
грації соціальної роботи у процесі надання 
соціальних послуг вразливим категоріям 
населення присвячені праці О. Безпалько, 
І. Звєрєвої, Г. Лактіонової, І. Липського, 
С. Толстоухової та інших науковців.

Постановка завдання. Метою дослі-
дження є визначення особливостей життє-
вих криз і можливостей соціальної роботи 
в їхній профілактиці та подоланні.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Криза є природним активатором 
людського буття. Упродовж життя кожна 
людина проходить ряд кризових періодів, 
причому вони є об’єктивно незалежними 
від людського бажання, світогляду чи по-
глядів. Це можуть бути вікові чи родинні 
кризи, а також і ті, які пов’язані з неперед-
бачуваними кризовими явищами на кшталт 
хвороби, втрати тощо.

Життєва криза як закономірний етап 
розвитку є перехідним періодом життя, 
який має два види детермінації: внутрішню 
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(обумовлену поступовими внутрішніми змі-
нами) та зовнішню (обумовлену обстави-
нами життя, труднощами міжособистісних 
стосунків, значущими життєвими подіями). 
Зазвичай в основі кризи лежать втрати 
та страждання. І саме через таке сприйнят-
тя можливе розв’язання критичної ситуації, 
причому ці страждання виступають точками 
росту життєвого досвіду особистості.

Серед різновидів криз учені виділяють 
кризи становлення особистості, кризи здо-
ров’я, термінальні кризи, кризи значущих 
стосунків, кризи особистісної автономії, 
кризи самореалізації, кризи життєвих по-
милок.

Окремої уваги потребують кризи сімей-
ні, серед яких класифікують такі: кризи за 
джерелом турбот, за природою проблем. 
Серед проблем виділяють соціально-демо-
графічні, матеріально-побутові, медико-со-
ціальні, психологічні та соціально-педаго-
гічні, соціально-правові [2, с. 342].

Вікові кризи в дорослому віці супрово-
джуються важливими життєвими подіями: 
розлученням або втратою сім’ї; зміною 
фаху, місця роботи та проживання, що та-
кож передбачає зміну важливих соціальних 
ролей людини: професійних, сімейних, мі-
жособистісних тощо. Особистість доросло-
го віку, яка не подолала наслідків кризи, по-
чинає деградувати, у неї можуть з’являтися 
шкідливі звички та різні види захворювань 
(алкоголізм, наркоманія або невроз, психо-
соматичні захворювання тощо). У таких лю-
дей формується феномен «безпорадності», 
що виявляється у відмові від творчих по-
шуків і зусиль у розв’язанні нових завдань і 
проблем унаслідок попередніх фрустрацій.

Отже, наслідки криз у дорослому віці мо-
жуть призвести до втрати сенсу життя або 
деградації, причому життєвий досвід мину-
лого визначає стратегію щодо дій у май-
бутньому. Отож у процесі вікових життєвих 
криз механізмом змін і переходу на новий 
рівень розвитку стає позитивна дезінтегра-
ція та домінуючий тип переживань, від яких 
залежить ступінь збереженості особистості 
після виходу з кризи. У період криз у до-
рослому віці людина потрапляє в критичну 
ситуацію, де зіштовхується з неможливістю 
реалізації внутрішніх потреб свого життя 
(мотивів, прагнень, цінностей), що супро-
воджується гострим емоційним станом і 
переживаннями [5, с. 118].

Упродовж усього життя людина зустрі-
чається з таким явищем, як втрата (втра-
та цінних речей, довіри чи волі, здоров’я 
і навіть життя). Науковці зауважують, що 
незалежно від виду втрати люди в той чи 
інший спосіб переживають ідентичні ета-
пи, та їхні переживання відрізняються лише 

інтенсивністю, глибиною та тривалістю.  
Серед криз втрат виокремлюють кризу 
втрати особи, втрати здоров’я, втрати ма-
теріальних і соціальних благ, а також криза 
втрати волі та свободи пересування. Поз-
бавлення особистості свободи можливе і 
в умовах заручництва. Оскільки в останні 
роки велика кількість волонтерів, військо-
вих, журналістів і мирних громадян стали 
жертвами заручництва в зоні АТО, то ця 
тема для України набуває особливої акту-
альності [1, с. 132].

Життєва криза може бути викликаною чи 
супроводжуватися складними життєвими 
обставинами, тобто такими, які об’єктивно 
порушують нормальну життєдіяльність осо-
би, наслідки яких вона не може подолати 
самостійно (інвалідність, часткова втрата 
рухової активності у зв’язку зі старістю чи 
за станом здоров’я, самотність, сирітство, 
безпритульність, відсутність житла чи ро-
боти, насильство, зневажливе ставлення та 
негативні стосунки в сім’ї, малозабезпече-
ність, психологічний або психічний розлад, 
стихійне лихо, катастрофа тощо).

До складних життєвих обставин нале-
жать також такі: погіршення матеріаль-
но-побутових умов, поступове зубожіння, 
втрата роботи, все, що викликає в людей 
почуття незахищеності, страх перед зав-
трашнім днем, все, що веде до наростан-
ня напруги в сім’ї, негативно позначається 
на вихованні дітей. Отже, складними жит-
тєвими обставинами можна назвати такі 
несприятливі для людини події, коли їй 
особливо важко й коли вона об’єктивно по-
требує сторонньої допомоги і з боку дер-
жави, суспільства, громади, найближчого 
оточення, щоб впоратися з цими обстави-
нами та відновити стою нормальну життєді-
яльність. Логічно, що такими будуть вважа-
тися втрата здатності до обслуговування, 
інвалідність (значна втрата здоров’я як фі-
зичного, так і психічного), втрата близької 
людини, порушення звичного, нормального 
способу життя, дитяча бездоглядність, по-
жежа, стихійне лихо тощо.

Хоча нормативно-правова база й 
не містить вичерпного переліку таких об-
ставин, до складних життєвих обставин 
належать також випадки, коли людина ста-
ла жертвою злочину, захворіла невиліков-
ною хворобою, коли існує загроза її життю 
та здоров’ю чи життю та здоров’ю її близь-
ких тощо.

Особам, які перебувають у складних жит-
тєвих обставинах, держава надає соціаль-
ну підтримку. Надання соціальних послуг 
особам і сім’ям, які перебувають у склад-
них життєвих обставинах, регулюють за-
кони України «Про соціальні послуги» (від 
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19 червня 2003 р. № 966), «Про соціальну 
роботу з дітьми та молоддю» (від 21 черв-
ня 2001 р. № 2558ІІІ), «Про попереджен-
ня насильства в сім’ї» (від 15 листопада 
2001 р. № 2789-ІІІ) та інші нормативно-пра-
вові акти. Згідно з чинним законодавством 
України, право на отримання соціальних по-
слуг, а отже, і взяття під соціальний супро-
від мають будь-які особи, які перебувають 
на території України на законних підставах 
і перебувають у складних життєвих обста-
винах. Потенційні користувачі соціальних 
послуг – це громадяни України й інозем-
ці, тобто громадяни інших країн, а також 
особи без громадянства та біженці, тобто 
особи, що отримали цей статус у встанов-
леному законом порядку [2, с. 175].

Оскільки йшлося про життєві кризи, то 
акцентуємо увагу читача на соціальній по-
слузі кризового та екстреного втручання. 
Актуальність надання екстреної соціальної 
допомоги визначається потребою вчасного 
зняття кризи та емоційної напруги з метою 
запобігання в майбутньому негативним на-
слідкам для становлення характеру люди-
ни, її діяльності, стосунків у сім’ї тощо.

Загалом, соціальна послуга кризово-
го та екстреного втручання трактується як 
психологічна допомога (консультування, 
підтримка, діагностика, корекція, психо-
терапія, реабілітація), надання інформації 
з питань соціального захисту населення, 
допомога в організації взаємодії з іншими 
фахівцями та службами, представництво 
інтересів, корекція сімейних стосунків, до-
помога особам, які постраждали від на-
сильства в сім’ї, допомога в отриманні бе-
зоплатної правової допомоги, організація 
надання невідкладної медичної допомоги, 
організація надання притулку.

Соціальна послуга полягає в забезпе-
ченні якісної, оперативної, короткотривалої 
допомоги, захисту та підтримки особам, які 
переживають кризову ситуацію, зокрема 
насильство в сім’ї, не можуть самостійно 
сформувати ефективні способи реагування 
та адаптації до кризової ситуації, а також 
в організації та застосуванні заходів щодо 
її усунення, мінімізації або подолання.

Серед користувачів послуг переважають 
особи, постраждалі від кризової ситуації, 
зокрема насильства в сім’ї, які потребують 
відновлення оптимального рівня персо-
нального та міжперсонального функціону-
вання. Робота спрямована на зменшення 
ознак кризової ситуації та усунення прямої 
загрози життю та здоров’ю отримувачів 
соціальної послуги, активізацію та насна-
ження осіб, які потрапили в кризову ситу-
ацію, зокрема постраждали від насильства 
в сім’ї, підвищення їхньої особистої спро-

можності на подальше самостійне вирі-
шення проблем, що спричинили кризову 
ситуацію або стали її наслідком.

У процесі кризового втручання вирішу-
ються першочергові проблеми отримувача 
соціальної послуги. Оцінка кризової ситу-
ації передбачає оперативний аналіз ситу-
ації, визначення факторів, які спричинили 
кризу, зокрема насильство в сім’ї, визна-
чення стану отримувача, а також усіх важ-
ливих аспектів, які визначають кризову си-
туацію та можуть допомогти в її подоланні.

Кризове втручання як модель практики 
соціальної роботи характеризується розу-
мінням клієнта як людини, котра через над-
звичайну подію тимчасово не здатна нор-
мально функціонувати в суспільстві, але 
завдяки цілеспрямованій соціальній і пси-
хологічній допомозі, належній консульта-
тивно-коригувальній роботі та психотерапії 
може відновити свій життєвий потенціал; 
директивною позицією соціальних праців-
ників, котрі в екстремальній ситуації беруть 
усю відповідальність на себе, змушують ін-
ших слухатись і підкорятись; терміновістю 
допомоги; оперативністю та доступністю 
безпосереднього надання послуг; наявніс-
тю плану дій із боку соціального праців-
ника (але не з боку клієнта); орієнтацією 
на пом’якшення впливу стресової події на 
клієнта; мобілізацією всіх зусиль і мож-
ливостей клієнта для подолання кризи та 
проблеми.

Залежно від особливостей кризової си-
туації виділяють такі види кризового та екс-
треного втручання: телефонне консульту-
вання; екстрена допомога; короткочасна 
кризова допомога; кризове консультування.

Послуга телефонного консультування 
може бути першим етапом кризового та 
екстреного втручання або самостійним ви-
дом – кризовою допомогою. Як ще один 
вид кризового екстреного втручання є екс-
трена допомога, яка надається в разі за-
грози життю та здоров’ю отримувача соці-
альної послуги негайно, але не пізніше ніж 
протягом 24 годин після отримання пові-
домлення про кризову ситуацію. Завдан-
ня екстреної допомоги – усунути загрозу, 
небезпеку для здоров’я та життя отриму-
вача соціальної послуги, надати безпеч-
не місце, психологічну підтримку, знизити 
рівень напруження та стресу, забезпечи-
ти базові потреби отримувача соціальної 
послуги. Завдання короткочасної кризової 
допомоги – не допустити збільшення кри-
зової ситуації, за потреби скерувати отри-
мувача соціальної послуги до безпечного 
місця перебування для формування в нього 
ефективних стратегій адаптації до стресу, 
подолання наслідків стресу, спричиненого 
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кризовою ситуацією, забезпечення психо-
логічної підтримки, зниження рівня напру-
ження та стресу, забезпечення базових 
потреб отримувача соціальної послуги.  
Короткочасна кризова допомога може бути 
частиною кризового та екстреного втру-
чання.

Кризове консультування може бути 
частиною екстреної допомоги та коротко-
часної кризової допомоги, а також може 
виступати як окремий вид кризового втру-
чання. Кризове консультування надається 
протягом 24 годин після настання кризи. 
Завдання кризового консультування – об-
говорити та узгодити з отримувачем і спря-
мувати на формування навичок подолання 
стресу, визначення психологічних механіз-
мів подолання наслідків кризової ситуації 
тощо. Кризове консультування надається 
в таких формах: індивідуальне, групове, сі-
мейне. Залежно від особливостей кризової 
ситуації соціальна послуга може надава-
тись за місцем проживання отримувача, за 
місцем перебування отримувача соціальної 
послуги (заклад охорони здоров’я, заклад 
освіти, тимчасовий притулок, тимчасові мо-
більні пункти допомоги, місця перебування 
родичів і близьких постраждалих, тимча-
сове безпечне місце тощо), в організації, 
яка здійснює кризове втручання. Отже, 
соціальна послуга кризового та екстрено-
го втручання полягає в забезпеченні якіс-
ної, оперативної допомоги, має широкий 
спектр користувачів послуги, передбачає 
обов’язкову оцінку кризової ситуації та ви-
магає обґрунтованого й доцільного вибору 
певного виду кризового втручання [4].

У процесі виведення людини з кризи 
важливого значення набуває наснаження – 
підтримка отримувачів соціальної послуги, 
підвищення їхньої впевненості, самооцінки, 
компетенції, щоб вони могли самостійно 
представляти свої та своєї родини інтереси 
в організаціях, закладах і службах, об’єдну-
ватися з іншими отримувачами соціальних 
послуг для створення груп взаємопідтрим-
ки та взаємодопомоги, тобто активізується 
власне отримувач соціальної послуги, мо-
білізуються внутрішні ресурси, розкрива-
ється потенціал.

Наголосимо, що дієвість соціальної по-
слуги кризового втручання вимагає дотри-
мання певних принципів, зокрема:

– доступність соціальної послуги 
(суб’єкт, що надає соціальну послугу, ор-
ганізовує свою діяльність у приміщеннях, 
спеціально обладнаних і пристосованих 
для обслуговування в них осіб з обмеже-
ними фізичними можливостями та інших 
маломобільних груп населення; отриму-
вачі соціальної послуги мають можливість 

звернутись за допомогою на «гарячу лінію» 
(за наявності), на телефон довіри протягом 
24 годин 7 днів на тиждень або за графі-
ком, встановленим надавачем послуги, але 
не менше ніж 9 годин на добу);

– незалежність отримувача соціальної 
послуги (надавачі соціальної послуги засто-
совують індивідуальний підхід (з урахуван-
ням фізичного та психологічного стану от-
римувачів соціальної послуги) та з повагою 
ставляться до раси, національності, культу-
ри, віросповідання, статі, віку, фізичних або 
розумових обмежень, інших індивідуальних 
особливостей отримувачів соціальної по-
слуги; отримувачі соціальної послуги по-
винні бути поінформовані про свої права, 
обов’язки, а також про державні та громад-
ські організації, які здійснюють кризове та 
екстрене втручання, умови надання соці-
альної послуги та процедури її отримання 
шляхом розміщення матеріалів у місцевих 
засобах масової інформації, на інформа-
ційних стендах, сайтах, вручення, розпов-
сюдження інформаційних листівок, буклетів 
тощо. В організаціях, установах, закладах, 
які надають соціальні послуги, складено 
графік роботи фахівців. Інформація про ді-
яльність організації, установи, закладу роз-
міщена в доступному форматі та доступ-
ному для отримувачів соціальної послуги, 
зокрема інвалідів, місці);

Державний стандарт послуги екстрено-
го та кризового втручання декларує умови 
забезпечення автономії та незалежнос-
ті отримувача соціальної послуги (доступ 
до інформації учасників кризового та екс-
треного втручання (отримувача та надава-
чів соціальної послуги, відповідальних за 
кризове та екстрене втручання); доступ 
до  професійних записів, які стосуються 
його справи (випадку); гарантування без-
пеки та конфіденційності в процесі надання 
послуги; врахування інтересів і побажань 
отримувача соціальної послуги в процесі 
надання послуги; можливість отримувача 
соціальної послуги самостійно приймати 
рішення щодо вирішення кризової та екс-
треної ситуації; спільне планування (у разі 
можливості) в процесі надання соціальної 
послуги; обізнаність отримувача соціаль-
ної послуги про можливість отримати аль-
тернативні соціальні послуги в громаді; 
можливість отримувати соціальну послугу 
анонімно через «гарячу лінію» (телефонне 
консультування);

– захист і безпека отримувача соціальної 
послуги (надавач соціальної послуги про-
вадить свою діяльність із повагою до гід-
ності отримувачів соціальної послуги та 
недопущенням негуманних і дискримінаці-
йних дій щодо них; отримувачам соціальної 
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послуги надається інформація про порядок 
оскарження непрофесійних дій надавача 
соціальної послуги; надавачу соціальної 
послуги забороняється використовувати 
речі отримувачів соціальної послуги, отри-
мувати від них гроші, подарунки тощо);

– конфіденційність інформації (суб’єкт, 
що надає соціальну послугу, вживає за-
ходів щодо захисту персональних даних 
відповідно до вимог Закону України «Про 
захист персональних даних», конфіденцій-
ної інформації щодо отримувачів соціаль-
ної послуги; отримувачі соціальної послуги 
в обов’язковому порядку ознайомлюються 
із заходами з дотримання принципу конфі-
денційності; відомості про отримувача со-
ціальної послуги зберігаються в не доступ-
ному для сторонніх осіб місці; особиста 
інформація отримувача соціальної послуги, 
інформація щодо кризової ситуації, факто-
рів, що її спричинили, може бути надана 
третій стороні виключно з дозволу отри-
мувача соціальної послуги або у випадках, 
передбачених законом) [ 4].

Зважаючи на те, що в процесі соціальної 
роботи отримувачу соціальної послуги на-
даються підтримка, знання та навички, не-
обхідні для подолання кризи, підвищується 
здатність отримувача соціальної послуги 
долати складні життєві обставини, до нада-
вача висуваються певні професійні вимоги. 
Наприклад, суб’єкт, що надає соціальну по-
слугу, забезпечує необхідну кількість пра-
цівників відповідно до потреб отримувачів 
соціальної послуги згідно зі штатним роз-
писом, складеним в установленому зако-
нодавством порядку; у разі потреби може 
залучати до надання соціальної послуги 
інших суб’єктів, які мають ресурси щодо 
подолання кризової ситуації. Крім того, 
на договірних засадах можуть залучатися 
представники інших підприємств, установ, 
організацій.

Щодо кваліфікаційних вимог до суб’єк-
та кризового втручання, то всі працівники, 
залучені до організації та надання соціаль-
ної послуги, повинні мати відповідну фа-
хову підготовку, освіту у сфері соціальної 
роботи; володіти вміннями та навичками, 
необхідними для здійснення кризового та 
екстреного втручання (вміння управляти 
стресом, знання методів подолання горя, 
втрати, насильства в сім’ї, способів реа-
гування на неадекватну поведінку отри-
мувачів соціальної послуги, які пережива-
ють стрес); мати спеціальні навички щодо 
оцінки кризової ситуації, визначення та за-
доволення індивідуальних потреб отриму-
вачів соціальної послуги; володіти навичка-
ми телефонного консультування; володіти 
знаннями про ресурси громади; швидко 

приймати рішення та діяти в екстрених си-
туаціях; керуватися в роботі принципами 
гуманності, справедливості, об’єктивності 
й доброзичливості; знати та дотримува-
тися чинних законів, інших правових актів 
і нормативних документів, що стосуються 
професійної діяльності фахівців, а також 
посадових інструкцій, правил внутрішнього 
трудового розпорядку, наказів і розпоря-
джень установ – надавачів соціальної послу-
ги; дотримуватись правил взаємодії в разі 
залучення до роботи інших спеціалістів [3].

Моніторинг процесу надання соціальних 
послуг та оцінка їхньої якості вимагає від 
суб’єкта, що надає соціальну послугу, пев-
них заходів щодо підвищення кваліфікації 
надавачів соціальної послуги; формального 
та неформального професійного навчання 
надавачів соціальної послуги; надання по-
стійного доступу до супервізії для забезпе-
чення необхідного рівня якості послуги кри-
зового та екстреного втручання й безпеки 
отримувачів і надавачів соціальної послуги, 
а також проведення атестації надавачів со-
ціальної послуги.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Отже, життєві кризи можуть супрово-
джуватися складними обставинами. Соці-
альна робота повинна бути спрямована на 
підтримку особистості в кризі та виведення 
з неї. Якість соціальної послуги кризово-
го втручання вимагає дотримання певно-
го алгоритму дій, організації діяльності на 
основі дотримання визначених принципів, 
підбору компетентних кадрів у середовищі 
надавачів соціальних послуг.

Дослідження не претендує на вичерп-
ність висвітлення проблеми. Перспектив-
ними є вивчення особливостей підготовки 
кадрів для кризового втручання, розро-
блення стратегій антикризового управління 
в організаціях соціальної сфери.

ЛІТЕРАТУРА:
1. Гридковець Л.М. Світ життєвих криз людини як 

дитини своєї сім’ї, свого роду та народу: монографія. 
Л., 2016. 517 с.

2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери.  
2-е вид. / За заг. ред. проф. І.Д. Звєрєвої. Київ; Сімферо-
поль: Універсум, 2013. 536 с.

3. Закон України «Про державні соціаль-
ні стандарти та державні соціальні гарантії» URL:  
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2017-14.

4. Наказ № 716 Міністерства соціальної політи-
ки України «Про затвердження Державного стан-
дарту соціальної послуги кризового та екстреного 
втручання» URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 
en/z0990-16.

5. Помилуйко В.Ю. Шлях до зрілості через життєві 
кризи дорослих. Психологія – Психология – Psychology 
«Наука і освіта». 2016. № 9. С. 117–122.



204 Педагогічні науки

Випуск LXXХII. Том 1. 2018

УДК 364-786:7.013

РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ РИТМУ

Букач М.М., д. пед. н., професор,
професор кафедри соціальної роботи

Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Стаття присвячена проблемі реабілітації клієнтів соціальної роботи засобами ритмотерапії. Акцен-
тується увага на таких реабілітаційних властивостях ритму, як інформаційність та емоційність. Розгля-
даються особливості впливу інформації, поданої за допомогою музичного, образотворчого, танцюваль-
ного мистецтв. Аналізується вербальне та невербальне сприйняття інформації клієнтом і його місце 
в процесі реабілітації. Процес реабілітації розглядається під кутом зору зміни в клієнта астенічних 
емоцій на стенічні.

Ключові слова: ритмотерапія, ритм, інформаційність, емоційність, реабілітація, клієнт соціаль-
ної роботи.

Статья посвящена проблеме реабилитации клиентов социальной работы средствами ритмотера-
пии. Акцентируется внимание на таких реабилитационных свойствах ритма, как информационность 
и эмоциональность. Рассматриваются особенности влияния информации, представленной с помощью 
музыкального, изобразительного, танцевального искусств. Анализируется вербальное и невербальное 
восприятие информации клиентом и его место в процессе реабилитации. Процесс реабилитации рас-
сматривается под углом зрения изменения у клиента астенических эмоций на стенические.

Ключевые слова: ритмотерапия, ритм, информационность, эмоциональность, реабилитация, кли-
ент социальной работы.

Bukach M.M. REHABILITATION PROPERTIES OF THE RHYTHM
The article is devoted to the problem of rehabilitation of social work clients with help of methods of rhythm 

therapy. Attention is accented on some rehabilitation features of rhythm such as information and emotionality. 
We consider the characteristics of the influence of information provided through music, art and dance. Verbal 
and nonverbal perception of information by the client and his place in the process of rehabilitation is analyzed. 
The process of rehabilitation is considered in terms of changes in the client’s asthenic and sthenic emotions.

Key words: rhythm therapy, rhythm, informational, emotional, rehabilitation, social work client.

Постановка проблеми. Одна з фун-
даментальних властивостей живої приро-
ди – це циклічність процесів, що в ній від-
буваються, тобто все життя від клітини до 
біосферних процесів підпорядковане пев-
ним ритмам. Життя людини не є винятком, 
воно наповнене різноманітними внутрішні-
ми ритмами, починаючи від синтезу ДНК і 
РНК, поділу клітин, роботи залоз внутріш-
ньої секреції, дихання, биття серця та ін-
шого. Усі ці внутрішні ритми організму ін-
тегровані в цілісну систему, від роботи якої 
в кінцевому підсумку залежить здоров’я 
та поведінка людини. Зміна одного чи де-
кількох внутрішніх ритмів організму призво-
дить до дестабілізації всієї системи та ви-
являється у вигляді хвороб і поведінкових 
відхилень.

Крім внутрішніх ритмів, на нас вплива-
ють зовнішні ритми (геофізичні), пов’язані 
з обертанням Землі навколо Сонця й Мі-
сяця навколо Землі, які виявляються через 
світловий ритм, атмосферний тиск, елек-
тромагнітне поле, морські припливи та від-
ливи й інше, і ця циклічність також вносить 
закономірні зміни в активність протікання 
внутрішніх процесів і поведінкових реакцій.

З кожним роком зростає значення со-
ціальних ритмів (час початку та закінчення 
робочого дня, розклад роботи транспорту, 
необхідність виконати взяту додому роботу 
й тому подібне), які дедалі частіше накла-
даються на біологічні ритми людини, змі-
нюючи час сну та неспання. Наші пращури 
обирали для роботи той час, коли працю-
валося легше, коли биття пульсу найбільш 
активне, тобто підсвідомо спираючись на 
біологічний годинник. Адже якщо ми про-
аналізуємо нашу працездатність протягом 
дня, то побачимо, що в її ритмічності пе-
ріод активної діяльності змінюється періо-
дом розслаблення та бажанням відпочити. 
У нічні години людський організм налашто-
ваний на сон, отож сама природа прагне 
захистити внутрішні біоритми людини від 
перевтоми й допомогти підлаштуватися під 
зовнішні ритми. Науково-технічний прогрес 
і розвиток цивілізації суттєво впливають на 
біологічні ритми людини, зменшуючи пе-
ріод сну та розширюючи період неспання. 
Сьогодні складно уявити наше життя без 
таких професій, як пілот, авіадиспетчер, 
машиніст залізниці, водій-дальнобійник та 
інших, де людина вимушена працювати 
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вночі, у той період, коли працездатність 
людського організму найнижча. Як бачимо, 
соціальні ритми дедалі гостріше вступають 
у протиріччя з біологічними ритмами. Ре-
зультатом дегармонізації біологічних і соці-
альних ритмів є суттєве збільшення медич-
них, психічних і соціальних захворювань. 
Отже, існує гостра потреба в пошуку ін-
струментарію, спрямованому на гармоніза-
цію внутрішніх і зовнішніх ритмів та спри-
яння адаптації людини до умов сучасного 
соціального середовища.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Досліджуючи реабілітаційні власти-
вості ритму, ми особливу увагу звернули 
на праці, які спрямовані на вивчення соці-
альних ритмів і взаємодію їх із біоритмами 
людини: Ф.І. Комаров, Н.К. Малиновська, 
С.І. Рапопорт [1], J. Aschoff [2], D.S. Minors, 
J.M. Weterhouse [3].

На тлі розширення спектра несприятли-
вих факторів соціального середовища й по-
силення їхнього впливу на людину великого 
значення набуває дослідження інтерактив-
них технологій у процесі психотерапії, що 
активно розробляли В.К. Гаврилькевич [4], 
О.В. Корнєєва [5], О.І. Рассказова [6].

Водночас треба зазначити, що нами не 
було знайдено дослідження, у яких розгля-
далася проблема використання ритмоте-
рапевтичних технологій у роботі з клієнта-
ми соціальної роботи.

Постановка завдання. На підста-
ві аналізу сучасних наукових досліджень 
здійснити пошук і систематизацію ритмо-
терапевтичних технологій, які спрямовані 
на реабілітацію клієнтів соціальної роботи 
через гармонізацію їх внутрішніх і зовніш-
ніх ритмів, що має покращити адаптаційні 
можливості до умов сучасного соціального 
середовища.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Військовослужбовці, звільнені 
в запас у зв’язку з ротацією, скороченням, 
пораненням і тому подібним, – це моло-
ді люди, які часто не бажають змиритися 
із зміною власного соціального статусу. 
Попередні плани зруйновано, рівень вій-
ськової пенсії суттєво менший за платню на 
військовій службі, що знижує якість життя. 
Усе це призводить до пригніченості, розгу-
бленості, роздратування, тобто переважає 
негативний емоційний стан, пов’язаний 
зі  складнощами адаптації до громадського 
життя. Нові умови вимагають у короткі ча-
сові терміни змінити уявлення про життєві 
цінності, стати конкурентоздатним на ринку 
праці, знайти можливість побудови профе-
сійної кар’єри і тому подібне.

Адиктивні клієнти, які потрапили до цен-
тру соціальної реабілітації, це також зде-

більшого молоді чоловіки та жінки, які свої 
емоційні переживання, пов’язані з тяжкою 
хворобою, втратою близької людини, ро-
боти, житла та іншого, прагнули приглу-
шити за допомогою алкоголю й наркотиків.  
Як результат, вони опинилися у скрутних 
життєвих обставинах, які потребують сто-
ронньої допомоги.

Вимушені переселенці – люди, які ря-
туючись від політичних чи військових кон-
фліктів, на новому місці мають облашту-
вати власне життя. Вони покинули житло, 
майно, роботу – усе, до чого йшли нелег-
кою працею. Тепер усе потрібно починати 
спочатку – знайти житло, роботу, влашту-
вати дітей до дитячих садочків і шкіл і тому 
подібне.

Що спільного між цими групами клієнтів? 
Сильні емоційні реагування на соціальні по-
дії, тривалі переживання, страхи та сумніви 
з приводу майбутнього, образи, гнів, що 
формують негативний емоційний стан. Але 
причиною всіх цих негативних психічних 
станів стало те, що у всіх них зруйнований 
звичний ритм життя. Усі вони потребують 
реабілітації, гармонізації зовнішніх і вну-
трішніх ритмів.

Як допомогти цим людям? Що зроби-
ти, щоб їхнє життя стабілізувалося й набу-
ло рис повноцінності. Звичайно, відновити 
втрачені ритми. Цього можна досягти лише 
вивчивши ті фактори, які стали причиною 
розладу та сприяли руйнуванню ритмічної 
гармонії. Якщо ми спробуємо змоделюва-
ти те, що сталося з нашими клієнтами, то 
в загальному вигляді отримаємо таке:

– складна (фізична, психічна, соціальна) 
ситуація, у яку потрапила людина;

– негативна емоційна реакція на те, що 
сталося, яка може призвести до психічних 
і психосоматичних захворювань, які є ре-
зультатом зсуву соціального конфлікту на 
психіку чи психологічного конфлікту на тіло. 
«Це зміщення є психологічним захистом, 
за якого конфлікт витісняється з психічної 
сфери, переходячи в симптоми, внаслідок 
чого усвідомлення конфлікту уникається. 
Симптоми символічно виражають те, що 
реально знаходиться у сфері несвідомого.

Іншою причиною психосоматичних за-
хворювань може бути сильне емоційне реа-
гування на поточні події – тривалі або сильні 
переживання з приводу подій, що відбу-
лися, нескінченні страхи, сумніви, образи, 
гнів, відчуття боргу, заздрість... » [5, с. 31].

– дефіцит інформації для прийняття опти-
мального рішення (часто людина не здатна 
усвідомити до кінця власний стан, вона не 
володіє необхідною інформацією, у неї від-
сутні знання, а тому рішення приймаються 
під впливом емоцій);
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– поведінкова реакція як відповідь осо-
бистості на соціально-психологічні впливи, 
яка часто не сприймається значною части-
ною суспільства.

Як результат, знижується якість жит-
тя, здатності до адаптації в нових умовах, 
а отже, це виявляється в новому соціаль-
ному статусі клієнта, що веде до погіршен-
ня соціально-психологічної ситуації. Коло 
замкнулося, і щоб допомогти цим людям 
реабілітувати втрачені властивості, його 
потрібно розірвати. Безумовно, ми маємо 
впливати комплексно на всі вищепере-
лічені ланки для зменшення негативного 
впливу на клієнта, однак найбільш доціль-
но, на нашу думку, перш за все, звернути 
увагу на інформаційну складову та розгля-
нути таку властивість ритму, як інформа-
ційність. Адже щоб реабілітувати втрачені 
функції організму, щоб людина отримала 
можливість поглянути на власну ситуацію 
з іншого боку й не лише усвідомила свій 
новий соціальний статус, але й почала ді-
яти в напрямі позитивних змін, шукаючи 
вихід із складної соціально-психологічної 
ситуації, їй потрібна додаткова інформація. 
І не просто інформація, а така інформація, 
яка б допомогла змінити емоційний фон 
сприйняття події. Саме тут, на нашу думку, 
треба акцентувати увагу на інформації, яка 
подається за допомогою ритму.

Свого часу європейців дивував той факт, 
як у XVI ст. африканці могли швидко пе-
редавати інформацію за сотні кілометрів? 
Сьогодні ми можемо відповісти на це пи-
тання – за допомогою мови барабанів, яка 
з давніх часів використовувалась мешкан-
цями Африки та Південної Америки. Осно-
вне призначення барабанів – задавати 
ритм праці, танцям та іншим церемоніям. 
Відтак ритм із давніх часів вважався осно-
вою не лише музики, але й життя. Ритм – 
це один із засобів невербальної передачі 
інформації, яка закодована певним чином, і 
за умов правильного розкодування цих по-
відомлень, отриманих із зовнішнього світу, 
ми можемо вносити визначеність, упоряд-
кованість та організованість у життєдіяль-
ність людини.

Усім нам відома азбука морзе, за допо-
могою якої знайдено можливість не про-
сто передавати інформацію, а передава-
ти текстові повідомлення. Побудована ця 
система на відтворенні графічних знаків 
за допомогою крапок і тире, які подаються 
в певному ритмі. Це свого роду одна з пер-
ших спроб цифрової передачі інформації. 
З вищенаведеного стає зрозумілим що, 
ритм за своєю сутністю є інформаційним, 
тому ми маємо звернути увагу в роботі со-
ціальних працівників й арт-терапевтів на 

цю його особливість. Якщо порівняти ритм 
із людською мовою, то ми можемо за допо-
могою ритму, відтвореного на барабанах, 
передати емоційний стан людини (уповіль-
нюючи чи прискорюючи ритм). Без особли-
вих труднощів ми з вами здатні відрізни-
ти танцювальний ритм від ритму робочого 
процесу чи стук у двері доброї людини від 
стуку сусіда, який прийшов посваритися, 
а тому буде стукати як найгучніше та ча-
стіше. Інакше кажучи, ритмічний малюнок, 
темп, акценти, динаміка – усе це дає мож-
ливість передати інформацію про настрої 
людини та її діяльність.

Інформаційний підхід є концептуальним 
для соціальної роботи, яка базується на 
тому, що відхилення в поведінці людини 
відбуваються тому, що вона часто не знає 
про шкідливість тих чи інших впливів, а 
отже, вміле інформування клієнта, а осо-
бливо, коли це стосується тих чинників, які 
розбалансовано впливають на внутрішні 
ритми людини, є одним з основних напря-
мів у соціальної роботи.

Говорячи про інформаційність, ми має-
мо наголосити на психологічному підтексті 
цього явища. Що мається на увазі? Якщо 
інформація надходить від особи, яка ко-
ристується повагою, довірою в клієнта, то 
така інформація сприймається та засвою-
ється краще, ніж та, що надійшла від люди-
ни, до якої негативне ставлення. На нашу 
думку, у роботі з клієнтами доцільно вико-
ристовувати таку форму подачі інформа-
ції, до якої в клієнта відсутні психологічні 
перепони, а отже – і протидія. Якщо до 
вербальної інформації, як правило, є пев-
ні заперечення, то невербальна інформація 
здебільшого сприймається якщо не пози-
тивно, то нейтрально.

З огляду на те, що нашим завданням є 
протидія негативним емоційним станам, які 
стали однією з причин небажаних психіч-
них симптомів і поведінкових виявів, най-
більш ефективними засобами впливу на 
них може бути інформація, подана за допо-
могою образотворчого, музичного, танцю-
вального та інших видів мистецтва, тобто 
через зорові, слухові, рухові образи.

Акцентування уваги на мистецьких фор-
мах передачі інформації в соціальній робо-
ті важливе й тому, що за допомогою саме 
таких технологій ми зможемо залучити клі-
єнта до співпраці з арт-терапевтом щодо 
впливу на негативний емоційний стан. Пра-
цюючи із близькими образами, а насправді 
працюючи із власною проблемою, вплива-
ючи на власну підсвідомість завдяки ство-
ренню та засвоєнню близьких емоційно-за-
барвлених образів, клієнт здатен вплинути 
на глибинний рівень проблеми. Підсвідомо 
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відшукуючи близькі емоційні образи, клі-
єнт сприяє відновленню порушених гар-
моній через відлуння потрібних організму 
ритмів. Інформаційний етап – це фунда-
мент для підготовки та мобілізації емоцій-
ної сфери людини для здійснення потужної 
атаки на проблемну ситуацію через пошук 
додаткових фізичних і психічних резервів і 
спрямування їх на реабілітацію. На цьому 
етапі роботи відбувається «перенесення» 
значного обсягу навантаження в боротьбі 
з проблемою на самого клієнта, причому 
це відбувається природно, без тиску з боку 
арт-терапевта. Робиться установка на те, 
що здоров’я – це твоя проблема, це твоє 
ставлення до проблеми. Бажаєш покращи-
ти свій стан – зміни ставлення до пробле-
ми. Клієнт сам має розібратися в явних і 
закритих власних проблемах, страхах, сум-
нівах і спробувати їх усунути, а арт-терапе-
вт може йому в цьому лише допомогти.

Завдяки правильно поставленій інфор-
маційній складові з’являється можливість 
налаштування клієнта відповідно до мети, 
поставленої перед саморегуляцією «як на 
«віддалення» від деяких можливих резуль-
татів і стандартів (наприклад, уникнення 
будь-яких симптомів), так і на наближення 
до них (наприклад, збереження здоров’я)» 
[6, с. 77].

Науковцями доведено, що поінфор-
мованість і знання через емоційну сферу 
здатні впливати на процеси саморегуля-
ції, зокрема, це доведено під час вивчен-
ня взаємозв’язку ішемічної патології серця 
та емоційної саморегуляції особистості. 
Експериментально доведено, що пацієнти 
досягали позитивних результатів завдяки 
підвищенню рівня вияву несвідомих меха-
нізмів психологічного захисту та гіпертро-
фованому самоконтролю зовнішніх (пове-
дінково-діяльнісних) виявів емоційних явищ 
за недостатнього володіння самими емо-
ційними переживаннями [4, с. 57].

Організовуючи арт-терапевтичну робо-
ту, треба зважати на те, що якість її напря-
му залежна від рівня загальної культури 
та культури сприйняття художніх творів клі-
єнтом. Але сьогодні розроблено методики 
вимірювання цих рівнів, що дає можливість 
попередньо визначити їх, а отже, підібра-
ти такі твори, які будуть надавати клієнто-
ві саме ту інформацію, що допоможе йому 
перебороти негативні явища (на підсвідо-
мому рівні отримати настрій на ритмічну 
роботу).

Безумовно, те, що організація такої 
арт-терапевтичної роботи буде потребува-
ти підбору практичного матеріалу, на осно-
ві якого клієнт зміг би побудувати власну 
діяльність. І тут потрібні зразки різних рит-

мічних малюнків, які можуть бути виконані 
в різних темпах, із різним акцентуванням і 
динамікою на барабанах та інших ударних 
інструментах.

У контексті висловленого доцільно більш 
активно залучати до цього виду роботи 
танцювальне мистецтво. Чіткі ритми й ак-
тивний рух дуже важливі для повноцінно-
го функціонування людського організму. 
«Мистецтво танцю вдосконалює пластику, 
розвиває музичний слух і почуття ритму, 
тренує та загартовує не лише м’язову, але 
й серцево-судинну та нервову системи, 
а також духовно збагачує, виховуючи ес-
тетичне почуття, уяву й творчу фантазію» 
[7, с. 41]. Крім того, танок виступає засо-
бом невербального засобу спілкування й 
розрядки емоційної напруги. Рухи в танці, 
організовані музичними ритмами та збага-
чені естетичним змістом, значно посилю-
ють гармонізуючі арт-терапевтичні впливи.

Музика має здатність захоплювати сво-
єю ритмічною побудовою. Слухаючи за-
пальну музику, кожен ловив себе на думці, 
що його пальці мимоволі самі починають 
відбивати такт, а ноги – готові зірвати-
ся в танок. Здатність музики активно сти-
мулювати й регулювати рухи нашого тіла 
робить її незамінним елементом різних ви-
дів лікувальної ритміки.

«У 20–30-ті роки під керівництвом В.А. Гі-
ляровського була розроблена ефективна 
система лікувальної ритміки, яка може бути 
застосована не лише під час лікування не-
врозів і пограничних станів, але й у терапії 
«психозів» [7, с. 40]. Використання музики 
на заняттях із ритмотерапії слугуватиме не 
лише гармонізаціії ритмів і профілактич-
ним цілям, але й більш високому рівню, 
а саме – зміцненню здоров’я.

Вважаємо за потрібне акцентувати увагу 
на такій властивості ритму, як емоційність, 
завдяки якій він здатен впливати на лю-
дину. Ми маємо пам’ятати про залежність 
якості арт-терапевтичного впливу на клієн-
та від емоційності подання та сприйняття 
інформації. Але щоб розкрити це питання, 
треба спочатку з’ясувати засоби, завдяки 
яким ритм здатен впливати на емоційність. 
Про одну із властивостей ритму, яка впли-
ває на емоційність, ми вже наголошува-
ли, коли показували різницю між ритмом 
і метром, тобто йшлося про уповільнення 
та прискорення руху, що надає динамізму 
художньому твору, а отже, підвищує його 
емоційний вплив. Зважаючи на те, що най-
більш глибоко питання метро-ритму розро-
блено в музиці, ми вважаємо за доцільне 
досліджувати питання щодо властивостей 
ритму саме на основі музичного мисте-
цтва, адже саме в цьому виді мистецтва 
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звуки організовані в часі. Чергування зву-
ків рівними долями дає змогу створити рух 
звуків із певною пульсацією. Але в цьому 
русі звуки деяких доль часу виділяються 
наголосами. Саме ці наголоси, які назива-
ються акцентами, і організовують звуко-
вий потік. Долі, на які припадають акценти, 
називаються сильними долями. Долі, які не 
мають акцентів, називаються слабкими до-
лями. Музиканти знають, що тактова ри-
ска обов’язково вказує виконавцю на силь-
ну долю, яка потребує акцентування. Саме 
застосування різноманітних видів акцен-
тів дає нам інструментарій для створення 
емоційного напруження. «З психологічного 
боку ритмічний акцент виражається у сво-
єрідному переживанні активності, почуття 
діяльності, чогось енергетичного, напруже-
ного, свого роду внутрішнього поштовху, 
причому переживання це пов’язано з більш 
сильними руховими реакціями» [8, с. 192].

У контексті проблеми, що розглядається, 
доцільно з’ясувати, що ж собою являють 
акценти та які вони бувають, тобто завдяки 
чому ми можемо стимулювати ті більш силь-
ні подразнення, а отже, викликати сильніші 
емоційні реакції. Якщо розглядати поняття 
акцент у більш широкому сенсі, маючи на 
увазі його значення не лише в музиці, але 
й у поезії, образотворчому мистецтві, ар-
хітектурі, то треба наголосити, що сутність 
акценту як специфічного явища полягає 
в тому, що він створюється багатьма еле-
ментами й засобами: кольоровою гамою 
та формами в образотворчому мистецтві й 
архітектурі, римою – у віршованих творах, 
інтонацією (інтонаційне напруження), ме-
лодикою (підйоми та спади мелодійної лі-
нії), гармонією (зміна гармонії), ритмічним 
малюнком (більш крупні тривалості, іноді 
заповнені активним дробленням), агогікою 
(невелике уповільнення в зоні акцентова-
ного звуку), динамікою (посилення гучнос-
ті) – у музиці та інше. Як бачимо, акценти 
завдяки широкій палітрі дають змогу суттє-
во посилити емоційне сприйняття твору й 
більш ефективно вплинути на клієнта.

Завдання арт-терапевта полягає в тому, 
щоб знайти твори мистецтва й підібрати ті 
акценти, які сприятимуть стабілізації систе-
ми внутрішніх ритмів клієнта, інакше кажу-
чи, розставити правильні акценти в роботі 
з клієнтом.

Ритму притаманна й така властивість, як 
узгодженість, тобто здатність узгоджувати 
діяльність. Свого часу В.М. Бехтерев [9], 
який вивчав вплив на людину музичного 
ритму, з’ясував, що навіть удари метроно-
ма, який відбивав певний ритм, здатні ви-
кликати уповільнення пульсу. Інакше кажу-
чи, за допомогою зовні підібраного певного 

ритму можна налаштовувати внутрішні рит-
ми людини. Про ці властивості музичного 
ритму було відомо лікарям уже наприкінці 
XVIII ст. Наприклад, французький лікар Жо-
зеф Рекам’є (кінець XVIII – початок XIX ст.), 
знаючи, що люди з хворим шлунком зазви-
чай нервові, запропонував одній зі своїх 
пацієнток дещо незвичний засіб: «Шлунок 
любить ритм, мадам герцогиня, приймай-
те їжу під звук барабану» [7, с. 31]. Життя 
показує, що не лише музичний ритм зда-
тен відновлювати внутрішні ритми людини, 
але й ритми закладені в природу, образот-
ворче мистецтво, архітектуру та інше ма-
ють властивість заспокоювати, впливаючи 
на наші біоритми.

Якщо у віршах і музиці з ритмом усе 
більш-менш зрозуміло, то виникає запи-
тання, як ритмічність може впливати на на-
шого клієнта в архітектурі, фотографії, об-
разотворчому мистецтві? Річ у тім, що колір 
наше око сприймає за допомогою електро-
магнітних хвиль. Залежно від довжини елек-
тромагнітних хвиль ми можемо сприймати 
різні кольори, але так званий світловий ді-
апазон складає невеличку частину хвильо-
вого діапазону. Найбільш короткі хвилі, які 
викликають відчуття фіолетового кольору, 
з діапазоном довжини хвиль 380–440 нм 
(нанометрів). Якщо довжину цих хвиль по-
ступово збільшувати, то наше око починає 
сприймати синій, блакитний, зелений, жов-
тий, помаранчевий і червоний із довжиною 
хвиль 625–740 нм. Якщо довжина елек-
тромагнітних хвиль більша за означену, то 
такі електромагнітні хвилі залишаються не-
видимими для нашого ока й називаються 
інфрачервоними. Ці електрохвилі людина 
здатна відчувати, як тепло.

У медицині на основі впливу електромаг-
нітних хвиль розвивається цілий напрям, 
який називається фізіотерапією. Вико-
ристовуючи те, що молекули нашого орга-
нізму полярні, на них спрямовується вплив 
непостійного електромагнітного поля, що 
сприяє активізації обміну речовин, приско-
рюється рух крові, тканини звільняються від 
застою рідини, який зазвичай трапляється 
під час запалень.

Чому ми звернули увагу на електромаг-
нітні хвилі, на їхню довжину? Тому що тут 
також простежується чітка ритмічність. А це 
означає, що не лише у формах архітектур-
них споруд, художніх творів, але й у кольорі, 
що задіяний під час їх виготовлення закла-
дена певна ритмічність, яка позитивно або 
негативно сприймається людиною, зважа-
ючи на її здібності, обдарованість, талант, 
темперамент та інше. А оскільки означені 
особистісні якості в кожної людини непов-
торні, то тут ми маємо під час арт-терапе-
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втичної роботи з клієнтами зважати на те, 
що, крім загальних ритмів, які характерні 
для конкретної системи органів, кожна лю-
дина володіє також й індивідуальними рит-
мами. І тут постає завдання для психоло-
гів, соціальних працівників й арт-терапевтів 
знайти можливість визначати показники 
оптимального ритму для конкретного клі-
єнта. Тобто, крім ритмів, які мають загаль-
ний позитивний вплив на клієнтів, підібрати 
такі зовнішні ритмічні впливи на організм, 
які найбільш сприятливі для конкретної лю-

дини. Причому ці показники мають не лише 
враховувати фізичні та психічні властивості 
особистості, але й бути досить гнучкими, 
адже відомо, що ритми людини залежать 
від стану організму й під час хвороби або 
втоми зміщуються в напрямі сповільнення, 
натомість стан натхнення й азарту призво-
дить до прискорення.

Вищевикладене пояснює, чому сприй-
няття творів музичного чи образотворчого 
мистецтва, спостереження за течією води, 
палахкотінням вогню й узагалі естетич-

Рис. 1.

Рис. 2.
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не сприйняття краси навколишнього світу 
сприяє реабілітації біоритмів людини. Інак-
ше кажучи, ритми природи та мистецтва 
здатні гармонізувати зовнішні та внутрішні 
ритми, а отже, ритму властива така якість, 
як реабілітаційність. Більш прискіпли-
ва увага дасть нам змогу побачити вияви 
ритмічності, які зустрічаються на кожному 
кроці й позитивно нами сприймаються. По-
трібно лише спрямувати увагу наших клієн-
тів. Ось деякі приклади (рис. 1 та 2).

Отже, використовуючи такі властивості 
ритму, як інформаційність, емоційність та 
узгодженість, ми маємо можливість під-
вести нашого клієнта до реабілітації. І тут 
треба з’ясувати, що ми розуміємо під по-
няттям «реабілітація». «Реабілітація (лат. 
re – префікс, що означає зворотну або 
повторну дію, і habilis – придатний, зруч-
ний, спроможний) – система спеціальних 
заходів, спрямованих на відновлення по-
рушених функцій і повернення хворого до 
нормального режиму здоров’я та праці 
в межах його психофізіологічних можливо-
стей. Відновлення здоров’я здійснюють за 
допомогою різних методів лікування та пси-
холого-педагогічного впливу». [10, с. 294].

У процесі реабілітаційної роботи пе-
ред арт-терапевтом найчастіше повстає 
завдання змінити астенічні емоції на сте-
нічні. «Емоції астенічні (грец. astheneia – 
безсилля, слабкість) – негативні емоційні 
переживання пригніченості, суму, пасив-
ної боязливості, за яких знижується тонус 
м’язів. Людина при цьому сутулиться, у неї 
опущені руки, сповільнене дихання тощо. 
Як характерологічна ознака, Е. а. властиві 
особам астенічного типу» [10, с. 121].

«Емоції стенічні (грец. sthenos – 
сила) – емоції, переживання яких посилює 
життєдіяльність організму, що виявляється 
в підвищеному збудженому стані, радіс-
ному хвилюванні, підвищеній бадьорості. 
Їх переживання супроводжується змінами 
в діяльності організму: енергійніше працює 
серце, полегшується дихання, відчувається 
приплив енергії. Е. с. за своїм впливом на 
організм діаметрально протилежні до асте-
нічних емоцій» [10, с. 121].

На нашу думку, наведені підходи в орга-
нізації роботи з ритмотерапії дадуть змогу 
активізувати процес змін астенічних емоцій 
на стенічні. Завдання арт-терапевта – до-
помогти клієнту знайти подібні приклади 
ритмічності у природі, музиці, образотвор-
чому мистецтві, фотографіях, архітектурі 
та іншому й акцентувати увагу на ці явища; 
наповнити цими елементами роботу з клі-
єнтами з гармонізації зовнішніх і внутрішніх 
ритмів. Саме взаємодія різних властивостей 
ритму вносить як у життя, так і в мистець-

кі твори підйоми та падіння, розслаблення 
та напруженість, які й дають можливість от-
римувати те задоволення, до якого люди-
на прагне повертатися знову й знову, яке 
ми називаємо емоційністю. Лише за умов 
дотримання у процесі організації ритмоте-
рапії принципу взаємодії таких властивос-
тей ритму, як інформаційність, емоційність 
і здатність узгоджувати внутрішні ритми, 
можна досягти позитивних реабілітаційних 
результатів у роботі з клієнтами.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Говорячи про реабілітаційні можливості 
ритму, ми можемо констатувати, що:

– ритм має реабілітаційний вплив на клі-
єнта завдяки таким якостям, як інформа-
ційність, здатність до упорядкованості, 
емоційність;

– інформація, подана за допомогою рит-
мів, закодованих в образотворчому, му-
зичному, танцювальному та інших видах 
мистецтва, є ефективним засобом впливу 
на клієнта, тому що до такої форми пода-
чі інформації у клієнта відсутні психологічні 
перепони до її сприйняття;

– реабілітаційна функція ритму або ре-
абілітаційність значною мірою залежить 
від емоційної функції. Лише за умов по-
зитивного емоційного сприйняття насиче-
ного ритмами матеріалу, який запропонує 
арт-терапевт, можливо отримати ефектив-
ну реабілітацію клієнта.
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У статті проаналізовано та узагальнено нормативно-правовий аспект інклюзивної освіти в Україні. 
Означено особливості навчання осіб з особливими освітніми потребами. Виділено ряд проблем соціа-
лізації осіб з інвалідністю до інклюзивного освітнього середовища. Основною передумовою вирішення 
даних проблем є державна політика щодо інклюзивної освіти в Україні. 

Ключові слова: нормативно-правовий аспект, правове забезпечення, соціальна робота, соціальний 
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В статье проанализирован и обобщен нормативно-правовой аспект инклюзивного образования  
в Украине. Отмечены особенности обучения лиц с особыми образовательными потребностями. 
Выделен ряд проблем социализации лиц с инвалидностью в инклюзивную образовательную среду. Ос-
новной предпосылкой решения данных проблем является государственная политика по инклюзивному 
образованию в Украине.
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Zavalko A.M. NORMATIVE AND LEGAL ASPECTS OF INCLUSIVE EDUCATION IN UKRAINE
The article analyzes and generalises the normative-legal aspect of inclusive education in Ukraine. The 

peculiarities of training of people with special educational needs are described. A number of problems of 
socialization of persons with disabilities for an inclusive educational environment are highlighted. The main 
precondition for solving these problems is the state policy on inclusive education in Ukraine.

Key words: normative legal aspect, legal support, social work, social worker, inclusive education, people 
with special educational needs.

Постановка проблеми. Новий по-
гляд на освіту й на місце людини в соці-
умі – головні світові ознаки інноваційного 
розвитку будь-якого суспільства. Сьогодні 
освіта набуває характеристик загальності, 
доступності, рівності у високо розвину-
тих країнах. Базис освітньої інклюзії (від 
англ. – inclusion – включення) має глибо-
ке концептуальне коріння, відображене в 
теоріях соціальної справедливості, прав 
людини, соціальних систем щодо розвитку 
особистості, соціального конструктивізму, 
структуралізму; ідеях інформаційного су-
спільства й соціальної критики. Відповідно 
до зазначених теорій та ідей освіта розгля-
дається як суспільне благо, що потребує 
надання всім рівних можливостей у доступі 
до цієї соціальної цінності. 

Резюмуючи, варто зазначити, що сус-
пільство зобов’язане дати можливість кож-
ній дитині, незалежно від її потреб та інших 
обставин, повністю реалізувати свій потен-
ціал, приносити користь суспільству і стати 
повноцінним його членом. 

Подолати соціальну нерівність у такому 
контексті – означає створити можливості 
для отримання вагомого місця в суспільстві 
засобами освіти. Інклюзія поступово офі-
ційно посідає рівноправне місце в системі 
освіти, спираючись на вищезгадане кон-

цептуальне підґрунтя, розробку державної 
інклюзивної політики, системи управління 
та підтримки національних освітніх про-
грам.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Система освіти в Україні розглядаєть-
ся як основа національного і духовного від-
родження суспільства. Її основне завдання 
полягає у вихованні покоління людей, які 
здатні оберігати і примножувати цінності 
національної культури та громадянського 
суспільства, розвивати і зміцнювати неза-
лежну, соціальну та правову державу як не-
від’ємну складову частину європейської та 
світової спільноти. На сьогодні тенденцією 
сучасності у світі є прагнення деінституалі-
зації та соціальної адаптації осіб з особли-
востями психофізичного розвитку [5, с. 54]. 

Розвитку інклюзивної освіти в Украї-
ні присвячено наукові праці В. Бондаря, 
В. Засенка, А. Колупаєвої, С. Литовченко, 
С. Миронової, Н. Назарової, Т. Сак, В. Си-
ньова, Н. Софій, О. Таранченко, С. Харчен-
ко та ін. 

Поява нової професії соціального пра-
цівника і, відповідно, спеціальності «Соці-
альна робота» викликала появу наукової 
літератури, присвяченої формам і методам 
навчання з урахуванням специфіки нової 
професії й вимог до неї. Ця проблема зна-
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йшла своє відображення у працях вітчизня-
них та зарубіжних учених.

Серед учених, які займаються пробле-
мою підготовки студентів до майбутньої 
професійної діяльності в галузі соціальної 
роботи, насамперед слід назвати О. Без-
палько, В. Бочарову, Б. Вульфова, І. Звєрє-
ву, А. Капську, В. Липу, С. Литвинен-
ко, Л. Міщик, А. Іванченко, В. Петровича, 
В. Синьова, С. Харченка та ін.

У вищеозначених дослідженнях ствер-
джується, що українське суспільство усві-
домило необхідність визнання та утвер-
дження права осіб з особливими освітніми 
потребами та інвалідністю на рівний доступ 
до всіх ланок освіти, а також створення 
якісних умов для реалізації цього права.

Постановка завдання. Метою статті є 
аналіз та узагальнення нормативно-право-
вого аспекту інклюзивної освіти в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Створення рівних можливостей 
для всіх громадян без винятку – незалежно 
від їхнього соціального статусу, стану здо-
ров’я, віку чи інших показників – одне з ос-
новних завдань для суспільства, що прагне 
розвиватися в демократичному напрямку. 
Інклюзивна освіта – це здобуток цивілізо-
ваної демократичної освітньої системи, що 
покликаний стерти принизливі бар’єри, 
які виникають стосовно осіб з особливими 
освітніми потребами. 

Під час визначенняя терміну «інклюзив-
на освіта» було проаналізовано визначен-
ня, які містяться в головних міжнародних 
документах: Стандартних правилах забез-
печення рівних можливостей інвалідів [14], 
Декларації прав дитини [1], Саламанкській 
декларації [13] та Програмі дій з навчання 
осіб з особливими потребами, Міжнарод-
них консультаціях з питань раннього нав-
чання дітей з особливими освітніми потре-
бами.

Інклюзивна освіта (інклюзія – inclusion 
(англ.) – включення), передбачає створен-
ня освітнього середовища, яке б відповіда-
ло потребам і можливостям кожної дитини, 
незалежно від особливостей її психофізич-
ного розвитку.

Відповідно, основною умовою розвитку 
інклюзивної освіти є створення інклюзивно-
го освітнього середовища. У Законі України 
«Про освіту» (05.09.2017 р.) [2] інклюзивне 
освітнє середовище – це сукупність умов, 
способів і засобів їх реалізації для спіль-
ного навчання, виховання та розвитку здо-
бувачів освіти з урахуванням їхніх потреб 
та можливостей.

Інклюзивний освітній процес передба-
чає інтеграцію осіб з особливими освітніми 
потребами до типових навчальних колек-

тивів, що підкреслює цінність кожного для 
суспільства. Організація інклюзивно-освіт-
ньої платформи, починаючи від дитячого 
садка до навчання в закладах вищої осві-
ти, дає можливість особам з інвалідністю 
не замикатися в собі, не боятися світу і не 
комплексувати стосовно своєї «іншості».

Актуальність проблеми інклюзивної осві-
ти пов’язана, насамперед, з тим, що число 
осіб, які потребують корекційного навчан-
ня, неухильно росте. В основу інклюзивної 
освіти покладена ідеологія, яка виключає 
будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпе-
чує однакове ставлення до всіх людей, але 
створює спеціальні умови для дітей з осо-
бливими освітніми потребами. Навчання 
осіб з особливими освітніми потребами 
ґрунтується на принципах виваженої педа-
гогіки, дієвість яких підтверджується.

ЮНЕСКО розглядає поняття «інклю-
зія» в освітній сфері як динамічний процес 
позитивного реагування на багатоманіт-
ність студентського контингенту та став-
лення до індивідуальних відмінностей не 
як до проблем, а як до можливостей для 
збагачення освітнього процесу. Оскільки 
в більшості випадків не інвалідність є пе-
решкодою, а дискримінація – ось що пере-
шкоджає отримати освіту [12]. 

Підхід до освіти, який пропагується Кон-
венцією ООН про права інвалідів [6], ґрун-
тується на тому, що інклюзивна освіта не 
лише забезпечує найкраще середовище 
для навчання, включаючи осіб з розумо-
вими вадами, але й допомагає усунути 
бар’єри та зруйнувати деякі стереотипи 
їхньої поведінки на користь успішної адап-
тації в суспільному житті. Така концепція 
сприяє створенню безбар’єрного суспіль-
ства, яке готове прийняти людей з інвалід-
ністю замість того, щоб сторонитися їх. 

Розбудова незалежної Української дер-
жави спонукала до нового бачення розвит-
ку її інтелектуального потенціалу, приско-
рила зміни в суспільному житті, що цілком 
природно актуалізувало складні психоло-
го-педагогічні проблеми розвитку всієї на-
ціональної системи освіти. 

Особливо актуальним сьогодні є питання 
організації інклюзивної освіти у навчальних 
закладах різних рівнів. Про цей важливий 
напрям йдеться в таких важливих доку-
ментах, як Концепція розвитку інклюзивної 
освіти (від 01.10.2010 р. № 912) [7], Кон-
цепція розвитку педагогічної освіти України 
(22.02.2018 р.) [8]; Законах України «Про 
освіту» (05.09.2017 р.) [2], «Про внесен-
ня змін деяких Законів України про освіту 
щодо організації інклюзивного навчання» 
(від 05.06.2014 р. № 1324) [3]; постанова 
Кабінету міністрів України «Про затвер-
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дження Порядку організації інклюзивного 
навчання в загальноосвітніх навчальних за-
кладах» (від 15.08.2011 р.) [10] тощо.

У статті 3 Закону України «Про осві-
ту» (05.09.2017 р.) [2] зазначається, що 
в Україні створюються рівні умови доступу 
до освіти. Ніхто не може бути обмежений 
у праві на здобуття освіти. Право на осві-
ту гарантується незалежно від віку, статі, 
раси, стану здоров’я, інвалідності, грома-
дянства, національності, політичних, релі-
гійних чи інших переконань, кольору шкіри, 
місця проживання, мови спілкування, похо-
дження, соціального і майнового стану, на-
явності судимості, а також інших обставин 
та ознак. 

У Законі України «Про освіту» 
(05.09.2017 р.) [2] дано визначення понят-
тя «особи з особливими освітніми потре-
бами» – це особа, яка потребує додаткової 
постійної чи тимчасової підтримки в ос-
вітньому процесі з метою забезпечення її 
права на освіту.

Тобто до категорії таких осіб можуть під-
падати не тільки особи з інвалідністю, а й 
внутрішньо переміщені особи, діти-біженці 
та діти, які потребують додаткового і тимча-
сового захисту, особи, які здобувають спе-
ціалізовану освіту та/або можуть прискоре-
но опанувати зміст навчальних предметів, 
особи з особливими мовними освітніми 
потребами (наприклад, ті, які здобувають 
загальну середню освіту мовами, що не 
належать до слов’янської групи мов) тощо.

На даний момент Міністерство освіти й 
науки ще не розробило чіткого переліку 
осіб з особливими освітніми потребами.

Концепція розвитку інклюзивної освіти 
(від 01.10.2010 р. № 912) [7] відображає 
одну з головних демократичних ідей – усі 
діти є цінними й активними членами су-
спільства. Навчання в інклюзивних на-
вчальних закладах є корисним як для дітей 
з особливими освітніми потребами, так і 
для дітей з типовим рівнем розвитку, чле-
нів родин та суспільства в цілому.

Інклюзивне навчання – це система освіт-
ніх послуг, гарантованих державою, що 
базується на принципах недискримінації, 
врахування багатоманітності людини, ефек-
тивного залучення та включення до освіт-
нього процесу всіх його учасників (згідно 
Закону України «Про освіту» (05.09.2017 р.) 
[2]). 

Міністерство освіти й науки у 2017 році 
розробило й затвердило концепцію «Нової 
української школи» [9] стратегією рефор-
мування середньої освіти до 2029 року, яка 
передбачає високу мету – вчителі набудуть 
нових компетентностей, які зроблять шко-
лу такою, до якої приємно ходити учням, 

де прислухаються до їхньої думки, вчать 
критично мислити, не боятись висловлю-
вати власну думку та бути відповідальни-
ми громадянами. За основу концепції взя-
та педагогіка партнерства: співпраця між  
учителем, учнем і батьками, які мають ста-
ти рівноправними учасниками освітнього 
процесу.

У «новій українській школі» кожен вчи-
тель вмітиме працювати з дітьми з осо-
бливими освітніми потребами. Завдання 
«розроблення та запровадження обов’яз-
кового курсу для всіх педагогічних праців-
ників щодо особливостей роботи з діть-
ми з особливими освітніми потребами 
в рамках інклюзивного навчання» вклю-
чено до Розпорядження Кабінету Міні-
стрів «Про затвердження плану заходів  
на 2017–2029 роки із запровадження Кон-
цепції реалізації державної політики у сфе-
рі реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» [11] та за-
тверджено.

Водночас наше сьогодення – це зміна 
ціннісних орієнтацій в освіті, визначення 
розмаїття кожної дитини, обумовлене змі-
ною освітньої парадигми на гуманістичну 
«освіта для всіх».

У Законі України «Про вищу освіту» 
(2014 рік) [4] зазначається, що особи 
з особливими освітніми потребами – це 
особа з інвалідністю, яка потребує додат-
кової підтримки для забезпечення здобуття 
вищої освіти.

Процес адаптації молоді з інвалідністю до 
інтегрованого середовища розпочинається 
в доуніверситетський період у межах підго-
товчих курсів і продовжується на студент-
ській лаві, в умовах реального вузівського 
навчання. Інтеграція стає для цих молодих 
людей головним завданням перших сту-
дентських років. Їм потрібно інтегруватися 
в навчальний процес з його режимом, фор-
мами навчання, системою контролю знань, 
познайомитися зі структурою університету; 
його традиціями, «вписатися» в життя фа-
культету, в колектив студентської групи; 
пристосувати до ритму університетського 
життя і навчання свій організм, підтримую-
чи його працездатність, розкрити свої здіб-
ності й таланти.

Для інтеграції студентів з інвалідністю 
в освітнє середовище необхідно забезпе-
чити вільний архітектурно-освітньо-кому-
нікаційний простір, в якому вони можуть 
безпечно пересуватись, навчатись та спіл-
куватись. 

Отже, можна стверджувати, що в Україні 
на законодавчому рівні закріплено захист 
права осіб з особливими освітніми потре-
бами на здобуття знань у дошкільних, за-
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гальноосвітніх, професійно-технічних і ви-
щих закладах освіти.

Одним із перших важливих кроків, спря-
мованих на вирішення цього завдання, став 
Указ Президента України (від 17.04.2002 р.) 
«Про Національну доктрину розвитку осві-
ти». У такий спосіб на законодавчому рівні 
було закріплено право на інклюзію в сис-
темі освіти, що давало додатковий стимул 
для її успішного впровадження.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Інклюзивна освіта є надзвичайно акту-
альною для України, адже вона демонструє 
не тільки успіхи психологічного чи навчаль-
ного розвитку особи з особливими освіт-
німи потребами, вона ще й показує рівень 
громадянського суспільства, держави, 
людської толерантності.

Аналіз питання державної політики 
у сфері запровадження інклюзивної форми 
навчання та її сучасного стану показав, що 
останніми роками в цьому напрямі досяг-
нуто певних успіхів.

Водночас необхідно здійснити рішучі 
кроки для усунення перешкод в її успіш-
ному розвитку. Потребує вдосконален-
ня законодавче оформлення цієї системи 
навчання не лише в загальноосвітніх на-
вчальних закладах, а й в закладах дошкіль-
ної, позашкільної, професійно-технічної та 
вищої освіти; формування моделі відом-
чої взаємодії, де кожний нормативний акт 
спільно готуватимуть представники всіх 
відповідальних відомств; приділяти осо-
бливу увагу додатковій освітянській підго-
товці вчителів та вихователів, які працюють 
з дітьми з інвалідністю.

Аналіз законодавчих та нормативно-пра-
вових документів засвідчив, що політика 
сучасної України щодо дітей з особливими 
освітніми потребами як міноритарної гру-
пи, що потребує реабілітації та інтеграції, 
характеризується максимальним залучен-
ням держави до системного вирішення 
проблем, однак механізми реалізації цього 
процесу нині активно відпрацьовуються.
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доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії 

Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті надано теоретичне роз’яснення терміну «превенція соціального сирітства», проведено де-
фінітивний аналіз понять «превенція» та «профілактика», розкрито їх етимологічне і семантичне зна-
чення. Уточнено зміст та співвідношення понять «соціальна превенція» та «соціальна профілактика» 
з позицій соціальної філософії. Подано авторське визначення сутності понять «превенція соціального 
сирітства у територіальній громаді міста» та «соціально-педагогічна робота з превенції соціального 
сирітства в умовах територіальної громади міста». 

Ключові слова: превенція, профілактика, соціальна превенція, формальна превенція, матеріальна 
превенція, соціальна профілактика, превенція соціального сирітства у територіальній громаді міста, 
соціально-педагогічна робота з превенції соціального сирітства в умовах територіальної громади мі-
ста.

В статье представлено теоретическое разъяснение термина «превенция социального сиротства», 
проведен дефинитивный анализ понятий «превенция» и «профилактика», раскрыто их этимологиче-
ское и семантическое значение. Уточнено содержание и соотношение понятий «социальная превен-
ция» и «социальная профилактика» с позиций социальной философии. Представлено авторское опре-
деление сущности понятий «превенция социального сиротства в территориальной общине города» и 
«социально-педагогическая работа по превенции социального сиротства в условиях территориальной 
общины города».

Ключевые слова: превенция, профилактика, социальная превенция, формальная превенция, мате-
риальная превенция, социальная профилактика, превенция социального сиротства в территориаль-
ной общине города, социально-педагогическая работа по превенции социального сиротства в условиях 
территориальной общины города.

Kalchenko L.V. SOCIAL ORPHANHOOD PREVENTION IN TERRITORIAL COMMUNITY: SOCIAL 
PHILOSOPHICAL COMPREHENSION OF THE CONCEPT

In the article theoretical explanation of “social orphanhood prevention” is presented; definitional analysis 
of conceptions of “prevention” and “prophylaxis” is made, defined their etymological and semantic meaningof 
these are. Meaning and correlation of the concepts “social prevention” and “social prophylaxis” is clarified 
from positions of social philosophy. Author's definition of concepts is presented “social orphanhood prevention 
in territorial community” and “social-pedagogical work on social orphanhood prevention in territorial commu-
nity” is proposed in the following article.

Key words: prevention, prophylaxis, social prevention, formal prevention, material prevention, social 
prophylaxis, social orphanhood prevention in territorial community, social-pedagogical work on social or-
phanhood prevention in territorial community.

Постановка проблеми. Явище соціаль-
ного сирітства стало негативним відобра-
женням українського сьогодення, а його 
попередження (превенція) та подолання 
потребує об’єднання зусиль держави і су-
спільства, ініціативності громадян та актив-
ної діяльності громад у реалізації соціаль-
них програм, спрямованих на вирішення 
даної проблеми. Саме тому, в умовах ре-
форм децентралізації влади та деінститу-
ціалізації системи інституційного догля-
ду і виховання дітей, проблема превенції 
соціального сирітства та взаємодії різних 
суб’єктів держави та громади, що залучені 
до процесу попередження сімейного не-

благополуччя та соціального сирітства, є 
однією із ключових у превентивній роботі.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Палітра теоретичних і практичних 
доробків наукової спільноти, що присвя-
чені вивченню сутності превентивно-про-
філактичного напряму суспільної практи-
ки подолання соціальних проблем, у тому 
числі й соціального сирітства, є досить 
різноманітною. Варто зазначити, що се-
ред вітчизняних та зарубіжних науковців, 
які розглядали дане питання у контексті фі-
лософії, соціології та практики соціальної 
роботи і соціально-педагогічної діяльності, 
можна виділити дослідження: українських 
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учених і фахівців-практиків: Т. Алєксєєн-
ко, О. Безпалько, Р. Вайноли, В. Виногра-
дової-Бондаренко, І. Доброскок, Т. Жура-
вель, Н. Заверико, І. Звєрєвої, А. Капської, 
Г. Лактіонової, В. Оржеховської, О. Осе-
трової, М. Окаринського, О. Пилипенко, 
В. Приходько, Т. Семигіної, С. Сургової, 
С. Толстоухової, Т. Федорченко та інших; 
зарубіжних теоретиків і практиків соціоло-
гії соціальної роботи – М. Блума, О. Бо-
родкіної, Н. Гурвича, Н. Зайцевої, М. Ма-
цковського, Н. Максимовської, Л. Осьмук, 
І. Осипової, Т. Протасової, Є. Холостової, 
Клауса П. Яппи; античних філософів – Де-
мокрита, Сократа, Протагора, Платона, 
Арістотеля, Епікура, Цицерона, ін.; пред-
ставників наукової школи зарубіжної філо-
софії і педагогіки – Й. Гербарта, А. Дістер-
вега, Е. Дюркгейма, Д. Дьюї, П. Наторпа, 
а також сучасної соціальної філософії – 
І. Намєстнікова, Є. Студьонової, О. Тугаро-
ва, М. Фірсова, Е. Шевцової та інших. Од-
нак стан наукових досліджень з превенції 
соціального сирітства в умовах територі-
альної громади є досить низьким, а запит 
суспільної практики щодо вирішення даної 
проблеми є вкрай актуальним.

Постановка завдання. Метою даної 
роботи є визначення змісту превенції со-
ціального сирітства у територіальній гро-
маді міста через соціально-філософське 
осмислення феномену соціальної превенції 
на системно-філософсько-історичному рів-
ні, класифікацію її форм, а також уточнення 
змісту соціальної превенції та соціальної 
профілактики і розкриття сутності термінів 
«превенція соціального сирітства у тери-
торіальній громаді міста» та «соціально- 
педагогічна робота з превенції соціального 
сирітства в умовах територіальної громади 
міста».

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Фундаментальна проблема ви-
вчення превенції соціального сирітства має 
міждисциплінарний зміст і тому для по-
дальшої розробки науково обґрунтованої 
моделі її вирішення потребує розгляду її 
сутності з позицій різних суміжних наук. Але 
насамперед з позиції соціальної філософії, 
що, на нашу думку, дозволить вибудувати 
розуміння сутності поняття «превенції соці-
ального сирітства» та на цьому ґрунті чітко 
усвідомити зміст процесу превенції з точ-
ки зору соціальної педагогіки та соціальної 
роботи.

Вихідним положенням такої процедури 
вивчення проблеми превенції соціально-
го сирітства є визначення дефініцій «пре-
венція», «попередження», «запобігання», 
«профілактика» та їх співвідношення, з ок-
ресленням основних складових елементів. 

Саме тому проведемо спочатку дефінітив-
ний аналіз понять «превенція», «попере-
дження», «запобігання», «профілактика» 
та розглянемо їх етимологічне і семантичне 
значення.

У зв’язку із цим звернемося до довідни-
кової літератури, де знаходимо, що слово 
«превенція» є іншомовним і з етимологічної 
точки зору має латинське словотворення. 
Prae – попереду, уперед, перед, бути рані-
ше [1, с. 528]. Verto – повертати, обертати, 
звертати, перевертати, спрямовувати, бути 
зверненим кудись [1, с. 702]. Praevenio – ви-
переджати, передчасно приходити. У слов-
нику іншомовних слів Л. Крисіна, превенція 
[фр. prйvention < лат. praeventio] трак-
тується як «випередження, попереджен-
ня, попереджувальні дії» [2]. Дещо інакше 
слово превенція тлумачиться у сучасному 
словнику іншомовних слів. Так, префікс 
«пре…» (лат. prae – попереду) – означає 
передування, а превенція (лат. praeventio 
< praevenio – попереджую) – спеціальне 
запобігання. Значення ж слова «превен-
тивний» (лат. praeventivus) – це запобіж-
ний; той, що випереджає дії протилежної 
сторони [3, с. 556]. Отже, ми бачимо, що 
термін «превенція» у більшості трактувань 
пояснюється через поняття випереджати, 
попереджати, запобігати. Але будь-яке по-
няття має зміст та обсяг. Змістом поняття 
«превенція» є одна суттєва ознака – «пе-
ред», тобто будь-яка дія чи подія повинна 
передувати іншій, вона повинна випере-
джувати очікувані наслідки інших дій або 
подій. Сполучення з «перед» виражають 
часові відношення та уживаються для по-
значення: 1) випередження у чому-небудь; 
2) для позначення того, що відбувається 
напередодні настання чого-небудь; 3) що 
відбувається напередодні чиїх-небудь дій 
[4, с. 722]. Обсяг поняття «превенція» мож-
ливо розглядати як складову випереджаль-
них дій, які спрямовані на недопущення на-
стання небажаних наслідків [5]. 

Розкриваючи сутність слів «попереджа-
ти», «попередження», можемо зазначити, 
що «поперед», як прислівник, означає, що 
щось було раніше від чогось, спершу. По-
передження тлумачиться як: 1) наперед 
зроблене повідомлення; 2) застережен-
ня проти чогось; 3) запобігання вияву чо-
гось небажаного. Попереджати – означає: 
1) «…своєчасними заходами запобігати 
здійсненню або виникненню чого-небудь, 
переважно небажаного; передувати чо-
му-небудь; здійснювати що-небудь раніше 
від когось; випереджати; пришвидшувати 
здійснення чого-небудь» [4, с. 868].

Звертаючись до змісту поняття «запо-
бігати», «запобігти», знаходимо, що це 
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означає «…не допускати, заздалегідь від-
вертати що-небудь неприємне, небажане» 
[4, с. 320]. Запобіжний – «…призначення 
для захисту чого-небудь від пошкоджен-
ня або небезпеки» [4, с. 320]. Термін же 
«профілактика» є іншомовного походжен-
ня, яке увійшло у нашу мову з грецької 
(prophilaktikos – «запобіжний») і тлума-
читься як «…сукупність запобіжних заходів, 
спрямованих на збереження та укріплення 
нормального стану, порядку» [6, с. 576]; 
сукупність заходів, спрямованих на запо-
бігання виникненню й поширенню чого- 
небудь, на збереження певного поряд-
ку [3,  с. 569]. Отже, терміни «превенція», 
«попередження», «запобігання», «профілак-
тика» об’єднані ознакою – «передування». 
Одночасно вони диференціюються озна-
кою – «своєчасності передування» стосовно 
певного етапу події [5]. Тобто процесуаль-
но і послідовно, за змістом і спрямовані-
стю дій, що здійснюються у межах проце-
сів превенції, попередження, запобігання 
та профілактики, вони різняться і можуть 
виступати складовими частинами один 
одного та окремими етапами (превенція – 
попередження, випередження; профілакти-
ка – запобігання, локалізація), напрямами 
діяльності фахівців, скерованими на пере-
дування виникнення асоціального явища, 
події та його локалізацію. На підтвердження 
отриманих у процесі дефінітивного аналізу 
результатів, звернемося далі до аналізу на-
укових джерел у галузі соціальної філосо-
фії, адже прагнення розмежувати поняття 
превенції та профілактики, і визначити кри-
терії взаємозв’язку феноменів цих понять, 
на нашу думку, є методологічно значущим 
для розуміння предмету нашого досліджен-
ня – суті превенції соціального сирітства.

Проблема соціальної превенції у філо-
софії бере свій початок в учіннях античних 
філософів (Демокрита, Сократа, Протаго-
ра, Платона, Арістотеля, Епікура, Цицерона 
тощо), які вперше поставили питання про 
превентивне за своєю спрямованістю і сут-
ністю соціальне виховання особистості як 
виховання людини у громадянському су-
спільстві та в інтересах держави і суспіль-
ства.

Вагомим етапом розвитку превентив-
них ідей у сфері соціальної філософії та, 
безумовно, соціально-педагогічної науки 
став також період ХІХ – першої половини 
ХХ століття, коли відомі зарубіжні філосо-
фи, психологи, педагоги, суспільні діячі 
(Й. Гербарт, А. Дістервег, Е. Дюркгейм, 
Д. Дьюї, П. Наторп), з соціально-філософ-
ських та педагогічних позицій, обґрунтува-
ли теорії соціалізації особистості, напрями 
профілактичної діяльності з різними кате-

горіями дітей, форми та види соціального 
виховання бездоглядних та безпритульних 
дітей – соціальних сиріт. 

Серед ключових науково-теоретич-
них принципів того періоду, які сприя-
ли дослідженню питання співвідношен-
ня превенції і профілактики, визначенню 
філософсько-методологічних засад соці-
ально-педагогічної діяльності, варто наз-
вати: принцип «стримуючого виховання», 
сутність якого полягає у необхідності пре-
венції, тобто утримання вихованця від де-
віантних учинків, культивування слухняно-
сті у поведінці (Й. Гербарт) [18]; принцип 
гуманізму, що передбачає створення ат-
мосфери адекватної взаємодії та поваги 
загальнолюдських цінностей; принцип тру-
дового, соціального та природовідповід-
ного виховання (А. Дістервег) [7, c. 355]. 
Враховуючи це, а також досліджуючи філо-
софські та історико-педагогічні джерела, 
можна зазначити, що розвиток зарубіжної 
соціально-педагогічної думки того періоду 
(і насамперед у Німеччині) був детерміно-
ваний філософським змістом ідей соціаль-
ної превенції, що відображалося у науко-
вих концепціях формування особистості, 
соціальної зумовленості виховання, орга-
нізації соціально-профілактичної діяльності  
з різними, соціально вразливими групами 
населення.

Водночас, вивчаючи сучасні зарубіж-
ні дослідження, присвячені філософським 
питанням соціальної профілактики, мож-
на зустріти визначення профілактики як  
«…науково обґрунтованих та своєчасно 
застосованих дій, спрямованих на попе-
редження можливих фізичних, психологіч-
них або соціокультурних колізій в окремих 
індивідів чи груп ризику; збереження, під-
тримку і захист нормального рівня життя та 
здоров’я людей; сприяння їм у досягненні 
визначених цілей та розкриття їх внутрішніх 
потенціалів» (М. Блум) [8, с. 369]. Аналізую-
чи дане визначення, ми цілком погоджуємо-
ся із думкою сучасних філософів О. Тугаро-
ва, Е. Шевцової, які констатують, що такий 
теоретико-методологічний підхід веде до 
ототожнення превенції та профілактики як 
феноменів суспільного життя та створює 
формально-логічний бар’єр для розмежу-
вання їх змісту з позицій соціальної філосо-
фії. У своєму дослідженні науковці виходять 
із того, що розмежування у процесі науко-
во-теоретичного пізнання профілактики 
і превенції за змістом, структурою, функ-
ціям та сферами реалізації є перспектив-
ним підходом до дослідження різноманіт-
них аспектів змісту соціально-педагогічної 
діяльності та практики соціальної роботи. 
І наголошують, що «…розмежування змі-
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сту превенції та профілактики не говорить 
про відмову від наявних підходів до роз-
гляду конкретних аспектів профілактичної 
діяльності у соціальній сфері та освітньому 
просторі, адже профілактика за змістом і 
функціями є складовою частиною превен-
ції» [9, с. 49]. 

Тобто така соціально-філософська тра-
диція осмислення феноменів суспільного 
життя орієнтує нас на розуміння того, що 
«…превенція являє собою цілеспрямований 
соціальний вплив на процеси та події сус-
пільного життя, які не характеризуються від-
хиленням від соціальної норми» [9, с. 50], 
і веде до розгляду соціальної превенції 
«… як попередження, своєчасного усунен-
ня причин можливої соціальної аномії, тоб-
то попередження виникнення соціальних 
проблем; як діяльності, спрямованої на по-
ліпшення соціального благополуччя індиві-
дів, на основі досвіду організації та устрою 
суспільного життя, традицій підтримки со-
ціальної стабільності, дотримання соціаль-
них норм та правил. У свою чергу соціальна 
профілактика – це діяльність, спрямована 
на попередження розвитку вже наявної 
соціальної аномії, загострення соціальних 
проблем, що вже проявилися, на запобі-
гання проявам рецидивів соціальної напру-
женості, нестабільності та конфліктності» 
[10, с. 123-124]. Ця теоретична сентенція 
для нас є надзвичайно важливою. Адже, у 
контексті нашого дослідження, її суть по-
лягає у тому, що у випадку соціально-пе-
дагогічної превенції ми повинні розуміти 
діяльність (соціально-педагогічну роботу) 
спрямовану на попередження причин ви-
никнення асоціального явища соціального 
сирітства та чинити випереджальний вплив 
на соціальне середовище. Тобто спря-
мовувати соціально-педагогічний вплив 
на сім’ю, проводити інформаційно-просвіт-
ницьку роботу із сім’ями щодо вирішення їх 
життєвих проблем і потреб, спроможності 
виконання батьківських обов’язків у повно-
му обсязі. А у випадку соціально-педаго-
гічної профілактики – це будуть дії, спря-
мовані на локалізацію явища соціального 
сирітства, його запобігання та викорінен-
ня, як вже наявного у суспільстві асоціаль-
ного явища і, фактично, це є соціально- 
педагогічна робота з сім’ями групи ризику 
по соціальному сирітству, кровними асо-
ціальними сім’ями, матерями-одиначками, 
«маленькими мамами» тощо, щодо запобі-
гання відмови від дитини, локалізації наяв-
ної вже бездоглядності чи безпритульності 
дітей, сім’ями, діти з яких є вихованцями ін-
тернатних закладів, центрів соціально-пси-
хологічної реабілітації дітей, притулків для 
дітей, інше. А значить мета, завдання, зміст 

цих дій, методи і контингент (об’єкт), на 
який буде спрямовано попереджувальний 
вплив та превентивно-профілактичну дію, 
будуть відрізнятися. Тому дане тверджен-
ня є досить важливим для нас, для розу-
міння і побудови процесуально-практичних 
дій щодо превенції соціального сирітства 
в умовах територіальної громади міста.

Поступово вибудовуючи логіку аргумен-
тів щодо розмежування процесів превенції 
та профілактики, аналізуючи наукові до-
робки сучасних соціально-філософських 
досліджень, що присвячені даному питан-
ню, ми приходимо до розуміння того, що 
«для рішення цього завдання необхідним є 
перехід від традиційного для наших науков-
ців вивчення науково-теоретичних і філо-
софських аспектів прояву профілактичної 
діяльності у конкретних видах суспільної 
практики до розкриття змісту філософії со-
ціальної превенції» [11], що ми і намагати-
мемося зробити далі. 

Розкриваючи зміст філософії соціальної 
превенції, потрібно зазначити, що змістов-
но вона є ширшою за філософське осмис-
лення окремих проблем соціальної профі-
лактики і ґрунтується на принципі надання 
соціальної, психосоціальної та іншої про-
фесійної допомоги населенню з урахуван-
ням того, що допомога нужденним повин-
на надаватися, виходячи з їх соціального і 
фізичного статусу. Враховуючи цей прин-
цип, повинна створюватися, функціонувати 
та здійснюватися система соціальної пре-
венції як система потенційного соціально-
го розвитку особистості [13, с. 30]. Дане 
твердження є принципово важливим для 
нас, адже дозволяє змістовно змоделюва-
ти систему превенції соціального сирітства 
в умовах територіальної громади міста, 
зробивши акцент на створення соціаль-
но-підтримуючого середовища сім’ї та ди-
тини (окремої особистості) групи ризику 
по соціальному сирітству у межах міської 
територіальної громади через організацію 
освітніх (просвітницьких), виховних, со-
ціально-психологічних, рекреаційних, со-
ціально-правових, соціально-побутових 
умов, що сприятимуть потенційному соці-
альному розвитку особистості, та активіза-
ції взаємодії суб’єктів громади, залученню 
до цього процесу, з одного боку, ресур-
сів громадських і державних інституцій, 
а з іншого – внутрішніх ресурсів самої сім’ї 
та особистості.

Філософсько-теоретичне знання про со-
ціальну превенцію має системний характер 
у тому сенсі, що є насамперед знанням про 
методи, які спрямовані на подолання або 
послаблення впливу джерел соціальної і 
психологічної «напруги» як у самого індиві-
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да (соціальної групи), так і соціокультурного 
середовища, що його оточує, й одночасно 
на створення відповідних умов для набуття 
індивідом (соціальною групою) необхідного 
соціального й життєвого досвіду рішення 
проблем, що перед ними виникають. 

Названі елементи змісту ідеї соціальної 
превенції передбачають як їх конкретиза-
цію, так і абстрагування у межах відповідно-
го методологічного підходу. У свою чергу, 
вибір методологічних парадигм пов’язаний 
із вивченням можливостей кожної з них при 
дослідженні питань організації та реаліза-
ції, з одного боку, окремих напрямів соці-
ально-профілактичної діяльності, а з іншо-
го – соціальної превенції у цілому. 

Отже, соціальна превенція може бути 
осмислена як «…філософський феномен з 
позиції позитивізму, адже позитивістська 
парадигма орієнтована на можливість у 
процесі філософсько-теоретичного вивчен-
ня зафіксувати будь-які соціальні дії, що 
стосуються превенції як соціального фе-
номену, зіставити їх з іншими соціальними 
фактами, вибудувати теоретичні моделі тих 
соціальних структур, які стоять за соціаль-
ним явищем, що досліджується» [10, с. 130]. 

У свою чергу, феноменологія як методо-
логічна парадигма дослідження соціальної 
превенції ґрунтується на доказі того, що 
у процесі соціальної діяльності об’єктів і 
суб’єктів соціальної превенції зміни їх по-
глядів, думок, а також нові ідеї, що з’явили-
ся у процесі взаємодії індивідів, впливають 
на зміну світу їх повсякденної соціальної 
реальності. У цьому випадку наукове знан-
ня про соціальну практику і соціальну дер-
жаву, сформоване на основі теоретичних 
поглядів позитивізму та результатів емпі-
ричних досліджень науковців, є не єдиним 
відображенням тої «реальності» (П. Бер-
гер, Т. Лукман), яка виступає детерміную-
чим чинником розкриття змісту феномена 
соціальної превенції [12, с. 5]. Феномено-
логічна парадигма дослідження становить 
основу визначення місця ідеї соціальної 
превенції у системі філософського знання 
через понятійний аналіз соціальної превен-
ції і соціальної профілактики. 

Виходячи з того, що у змісті понять мо-
жуть міститися або ознаки однієї категорії 
речей, явищ дійсності, або ознаки предме-
тів інших категорій, до прикладу категорій 
властивості, відносин тощо, та у залежності 
від наявності або відсутності таких ознак, 
а також у залежності від ступеня спільності, 
поняття поділяються на абсолютні й віднос-
ні [14, с. 34–35]. А оскільки кожне з від-
носних понять має у своєму змісті ознаку, 
що фіксує відношення одного предмету до 
іншого, а у змісті абсолютного (безвіднос-

ного) поняття така ознака є відсутньою, то 
існує формально-логічна підстава ствер-
джувати, що «соціальна превенція» є абсо-
лютним поняттям, а «соціальна профілакти-
ка» – відносним [10, с. 131].

Таке розмежування передбачає пере-
важне застосування соціальної профілак-
тики як основного (загального) поняття 
конкретної соціально-наукової теорії, на-
приклад, теорії девіантної поведінки, а со-
ціальної превенції як категорії соціальної 
філософії. Гіпотетична можливість форму-
вання загальної теорії соціальної превен-
ції у більшій мірі детермінується вибором 
філософської методології дослідження. 
Обґрунтована відмова від спроб еклектич-
но поєднати позитивістські та феномено-
логічні парадигми у дослідженні проблем 
соціальної превенції дозволяють побачи-
ти гносеологічні переваги феноменологіч-
ної методології, яка дає можливість у ході 
розгляду змісту соціальної превенції з точ-
ки зору філософії, з одного боку, виявити 
у повсякденному соціальному житті людей 
неузгодженість значень сенсу їх слів і дій, 
що складно розрізнити у межах позитивіст-
ського підходу [10, с. 132]. 

З іншого ж боку, феноменологічна ме-
тодологія дозволяє «конструювати» соці-
альне явище превенції, беручи до уваги ті 
обставини, що окрім соціальної реальності, 
вивчення якої у більшій мірі детерміновано 
знаннями, переконаннями, індивідуальним 
життєвим досвідом дослідника, існує влас-
на реальність, яка «вимальовується» інди-
віду як об’єкту соціальної превенції, сфор-
мована на основі як історії його життя, так 
і змісту життєвого досвіду, і стає предме-
том соціально-філософського осмислення 
[10, с. 133]. 

Такий підхід дозволяє розповсюдити фі-
лософське розуміння превенції у суспіль-
стві та її співвідношення із соціальною про-
філактикою до теоретико-методологічного 
розуміння здорового глузду як основи на-
укового світогляду [15, с. 448] та спонукає 
нас більш детально звернутися до розкрит-
тя змісту превенції у суспільній практиці 
соціальної роботи.

Розкриваючи зміст превентивного на-
пряму, варто зазначити, що найбільш адап-
тованою до практики соціальної роботи є 
модель превенції німецького соціолога 
Клауса П. Яппи, який під превенцією ро-
зуміє «небезпеку» та «ризик», істотна різ-
ниця між якими полягає у тому, що ризик 
передбачає деякий вибір і співвідноситься 
з результатами суб’єктивного рішення, тоді 
як небезпека виникає через зовнішні щодо 
клієнта об’єктивні обставини. Превенція ж 
зі самого початку співвідноситься із небез-
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пекою, але мета її полягає у трансформації 
небажаного стану ризику, що надає клієн-
тові певну свободу вибору, тобто можли-
вість прийняття рішення із найбільшою ви-
годою для себе [16]. 

Спираючись на модель превенції Кла-
уса П. Яппи, представники сучасної шко-
ли соціології соціальної роботи під про-
водом академіка В. Жукова та професора 
О. Бородкіної виділяють у залежності від 
спрямованості превентивної дії два види 
превенції: матеріальну і формальну. Мате-
ріальна превенція пов’язана з процесами, 
у результаті яких можуть виникати соціаль-
ні проблеми. А формальна превенція являє 
собою механізм компенсації наслідків со-
ціальних проблем. Дані два види превенції 
становлять основне ядро сформованої су-
часної системи соціального захисту і без-
пеки [17]. Усвідомлюючи це та слідуючи та-
кій логіці у контексті проблеми соціального 
сирітства, можна зазначити, що наявність 
ефективно діючої системи соціальної полі-
тики держави щодо захисту сімей з дітьми, 
орієнтованої на створення гідних соціаль-
но-економічних, соціокультурних умов жит-
тя, розвитку і врахування можливих склад-
них життєвих обставин, їх випередження, та 
підготовка молоді до створення сім’ї і від-
повідального батьківства – це зразок мате-
ріальної превенції. А створення державних 
і недержавних соціальних інституцій щодо 
різних сімейних форм виховання дітей – 
соціальних сиріт (дітей, які залишилися без 
батьківського піклування), фінансові випла-
ти опікунам, піклувальникам, батькам-вихо-
вателям прийомних сімей і дитячих будин-
ків сімейного типу, наявність притулків для 
дітей, центрів соціально-психологічної ре-
абілітації дітей, кризових центрів, установ 
соціально-підтримуючого спрямування – 
це зразок формальної превенції, що, без-
умовно, відповідає принципам соціального 
захисту, але стосується категорій населен-
ня, які вже є групою ризику по соціальному 
сирітству та мають різноманітні соціальні 
проблеми і життєві складності соціально- 
економічного, психолого-педагогічного та 
іншого характеру. Отже, на наш погляд, 
з позицій феноменологічної парадигми 
(О. Тугаров, Е. Шевцова), систему фор-
мальної превенції цілком можливо розгля-
дати як систему соціальної профілактики, 
враховуючи те, що з позицій філософії пре-
венції поняття «превенція» є абсолютним, 
а «профілактика» – відносним, а отже, за 
своїм змістом і функціями профілактика є 
складовою частиною превенції. 

Вибудовуючи соціально-педагогічний 
контекст змісту превенції соціального си-

рітства, на ґрунті здійсненого міждисциплі-
нарного аналізу наукових доробків у галузі 
соціальної філософії та соціології соціаль-
ної роботи, можемо зазначити, що пре-
венція соціального сирітства в умовах те-
риторіальної громади міста – це система 
комплексних заходів суб’єктів територіаль-
ної громади, спрямованих на випереджен-
ня розвитку ситуації сімейного неблагопо-
луччя та виявлення і локалізацію причин, 
провокуючих складні життєві обставини 
сім’ї й ризик виникнення явища соціально-
го сирітства, їх подолання на рівні перших 
криз шляхом активізації ресурсів самої сім’ї 
та громади з метою недопущення ситуації 
відмови від дитини або її бездоглядності чи 
безпритульності.

Соціально-педагогічна робота з пре-
венції соціального сирітства в умовах те-
риторіальної громади міста – це систем-
не утворення, вид превентивної діяльності 
суб’єктів територіальної громади, спрямо-
ваної на створення соціально-підтримую-
чого середовища сім’ї та дитини (окремої 
особистості) групи ризику по соціальному 
сирітству у межах міської територіальної 
громади через організацію освітніх (про-
світницьких), виховних, соціально-психоло-
гічних, рекреаційних, соціально-правових, 
соціально-побутових умов та шляхом акти-
візації взаємодії суб’єктів громади і залу-
чення до цього процесу, з одного боку, ре-
сурсів громадських і державних інституцій, 
а з іншого – внутрішніх ресурсів самої сім’ї 
та особистості.

Висновки з проведеного досліджен-
ня. Проведений сутнісний аналіз дозво-
лив нам систематизувати наші уявлення 
про сутність, зміст та місце превенції у 
суспільній практиці та дійти висновку, 
що соціальна превенція – це комплекс 
випереджальних заходів соціально-еко-
номічного, правового, соціокультурного, 
медичного і психолого-педагогічного ха-
рактеру, спрямованих на створення ре-
сурсного середовища, що здійснюють 
державні та громадські інституції задля 
попередження виникнення соціальних 
проблем. Соціальна профілактика – це на-
ступний після превенції етап спеціальних 
заходів держави і суспільства щодо вирі-
шення наявних уже соціальних проблем, 
їх локалізації та недопущення повторного 
виникнення. Таке послідовно-процесу-
альне розмежування, з нашої точки зору, 
допоможе нам надалі при обґрунтуванні і 
моделюванні системи превенції соціаль-
ного сирітства в умовах територіальної 
громади міста, що стане предметом по-
дальших наукових розвідок.
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ПРОБЛЕМИ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ  
НЕПОВНОЛІТНІХ ТА МОЛОДІ В УКРАЇНІ 
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Академія Державної пенітенціарної служби

У статті розглянуто сучасний стан та основні причини девіантної поведінки дітей, підлітків і молоді 
в Україні. Зазначено зростання дитячо-підліткової злочинності, суїцидальна поведінка, рання алкого-
лізація, юнацька наркоманія, бездоглядність, збільшення числа неповнолітніх, які перебувають у стані 
соціальної дезадаптації.

Проаналізовано основні форми профілактичної роботи та визначено місце виховання в запобіган-
ні девіантній поведінці; окреслено вплив родинного виховання на девіантну поведінку. Виділено три 
категорії батьків, діти яких стають безпритульними та схильні до девіантної поведінки. Це соціально 
неблагополучні родини, батьки, яким бракує часу для дітей, та егоцентричні батьки, спрямовані на своє 
внутрішнє «Я». У статті обґрунтовується необхідність державного втручання в соціальну сферу на двох 
рівнях. 

Ключові слова: девіація, девіантна поведінка, дезадаптовані неповнолітні, діти вулиці, соціальні 
сироти, деформації.

 
В статье рассмотрено современное состояние и основные причины девиантного поведения детей, 

подростков и молодежи в Украине. Отмечены рост детско-подростковой преступности, суицидальное 
поведение, ранняя алкоголизация, юношеская наркомания, безнадзорность, увеличение числа несовер-
шеннолетних, находящихся в состоянии социальной дезадаптации.

Проанализированы основные формы профилактической работы и определено место воспитания 
в предотвращении девиантного поведения; очерчено влияние семейного воспитания на девиантное 
поведение. Выделены три категории родителей, дети которых становятся бездомными и склонны к де-
виантному поведению. Это социально неблагополучные семьи, родители, которые не уделяют детям 
достаточно времени, эгоцентричные родители, сосредоточенные на свое внутреннем «Я». В статье обо-
сновывается необходимость государственного вмешательства в социальную сферу на двух уровнях.

Ключевые слова: девиация, девиантное поведение, дезадаптированные несовершеннолетние, дети 
улицы, социальные сироты, деформации.

Pedorych A.V. PROBLEMS OF DEVIANT BEHAVIOR OF ADOLSCENTS AND YOUNG PEOPLE 
IN UKRAINE

The article deals with the current state and main causes of deviant behavior of children, adolescents and 
youth in Ukraine. The increasing of juvenile and adolescent crime, suicidal behavior, early alcohol abuse, ju-
venile addiction, neglect, and increasing the number of adolescents who are in a state of social maladaptation 
have been emphasized.

The basic forms of preventive work are analyzed and the place of education in the prevention of deviant be-
havior; outlined the influence of family upbringing on deviant behavior is defined. Three categories of parents, 
whose children become homeless and susceptible to deviant behavior are distinguished. These are socially dis-
advantaged families, these are parents who lack time for children, and self-centered parents are directed to their 
“inner man”. In the article the necessity of state interference in the social sphere on two levels is substantiated.

Key words: deviation, deviant behavior, maladapted children, street children, social orphans, deformations.

Постановка проблеми. В умовах за-
гострення соціально-економічної кризи та 
зниження загального рівня добробуту на-
селення зростає кількість представників 
вразливих категорій.

Тому залишається актуальним питан-
ня роботи з багатоманітним контингентом 
дезадаптованих неповнолітніх, особливо 
з девіантними формами поведінки. Їх чи-
сельність періодично зростає, оскільки 
зростає кількість неблагополучних сімей, 
безробітних батьків, розлучень, збільшу-
ється плата за гуртки і факультативи, і, як 

це не парадоксально, як зростає кількість і 
доступність різноманітних благ.

Важливість даного дослідження пов’я-
зана із суттєвим збільшенням асоціальних 
процесів у суспільстві серед молодих лю-
дей, підлітків та інших уразливих категорій, 
що в системі державного управління має 
викликати велике занепокоєння та сти-
мулювати до радикальних рішень.

Однак майже відсутні системні дослі-
дження і формулювання підходів щодо за-
стосування виховання та його методик для 
подолання загрозливих для суспільства де-



Збірник наукових праць 223

віантних явищ, окреслення проблем роди-
ни в сучасному українському суспільстві.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Результати аналізу науково-методичної 
літератури з даної проблеми свідчать про 
те, що питання профілактики девіантної по-
ведінки людей досліджуються закордонни-
ми і вітчизняними вченими (М. Алемаскін, 
П. Вест, А. Дойч, О. Джужа, І. Запорожан, 
А. Коен, Н. Максимова, Г. Міньковський, 
В. Татенко, В. Тюріна, Р. Овчарова, В. Ор-
жеховська, В. Синьов, Т. Федорченко, 
М. Фіцула й ін.). Ними виявлені основні 
причини девіантної поведінки людини, про-
аналізовано її сутність. 

Не менш важливо проаналізувати анти-
моральну й антисоціальну поведінку саме 
вразливих, незахищених категорій. 

Постановка завдання. Мета статті – на 
основі опрацювання наукових праць, соці-
ологічних даних, матеріалів вітчизняних і 
міжнародних організацій окреслити приро-
ду та значення виховання для обмеження 
негативних наслідків девіантної поведінки 
молоді та дітей, визначити основні заходи 
в цій сфері.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Мислителі та державні діячі всіх 
часів і народів приділяли належну увагу 
системі виховання, яка визначалася цін-
ностями, що домінували в суспільстві. На-
самперед виховання має надати дитині 
основне – систему цінностей і пріоритетів, 
які іманентні категоріям добра, любові до 
ближнього. «Виховання – цілеспрямований 
та організований процес формування осо-
бистості» [6, с. 9]. 

Систему виховання розуміємо як су-
купність загальнодержавних, родинних, 
освітніх, суспільних впливів на побудову 
особистістю системи цінностей, цільо-
вих орієнтирів, оціночних критеріїв, знань, 
вчинків. Залежно від того, що закладено на 
початку перших самостійних кроків дитини, 
можна сподіватися на прояви її особисто-
сті в подальшому. Для державних органів 
одне з основних завдань полягає в тому, 
щоб значна частина населення, і насампе-
ред молодого віку, була вихована на прин-
ципах законослухняності, визнавала прави-
ла суспільного співжиття, дотримувалася 
усталених норм. Ще Цицерон писав про 
необхідність бути рабами законів, щоб ста-
ти вільними [11].

У сучасній соціологічній літературі склав-
ся підхід, який абсолютизує роль роди-
ни в подоланні девіантних явищ. Зокре-
ма, І. Пєша і Н. Комарова щодо ролі сім’ї 
у вихованні зазначали: «Насамперед сім’я 
забезпечує: природність процесу вихован-
ня; емоційний контакт дитини з дорослими 

членами родини, який ґрунтується на до-
вірі; виховання в такому мікросередовищі, 
яке найповніше відповідає вимозі посту-
пового залучення дитини до соціального 
життя; тривалість виховного впливу бать-
ків; інтегративний характер виховання; ін-
дивідуальний підхід до кожної дитини; вза-
ємозацікавленість у стосунках; контроль 
за негативними проявами серед дітей, 
за негативними впливами на них як вну-
трішніх, так і зовнішніх чинників – одноліт-
ків, засобів масової інформації, мистецтва, 
молодіжної субкультури тощо» [8, с. 43].

Для кожної людини сім’я є початком 
всіх початків, невід’ємним осередком су-
спільства. Жодна нація, жодне цивілізоване 
суспільство не обходилися без сім’ї. Добрі 
стосунки між чоловіком і дружиною були і є 
надійними підвалинами сімейного благопо-
луччя, які сприяють успішному вихованню 
батьками своїх дітей, взірцем для них.

Закордонні науковці неодноразово ста-
вили питання про кризу інституту сім’ї, пе-
редбачали навіть його зникнення в май-
бутньому. Проте люди живуть, як і жили, 
у сім’ї, щоправда, змінюється її структура 
як малої соціальної групи та функції. Роди-
ни зменшуються, є чимало сімей, які скла-
лися в результаті другого (третього) шлю-
бу. Проте важливо, що шлюб, як і раніше, 
має престиж.

Функції сім’ї можна охарактеризувати як 
набір історично зумовлених видів діяльно-
сті, роль і значення кожного з яких на да-
ному етапі розвитку сім’ї неоднакові. На-
приклад, колись навчали дітей та лікували 
хворих у домашніх умовах, нині ці функції 
взяли на себе відповідно заклади освіти та 
лікувальні установи [13, с. 80–83].

Досить актуальним є те, що руйнуван-
ня сім’ї, руйнування її класичних функцій 
породжують антиморальну, антисоціальну 
поведінку дітей, підлітків та молоді. А ви-
ховання дітей у родині є віддзеркаленням 
не тільки внутрішньосімейних зв’язків, від-
ношень і потреб, а й результатом двобіч-
ного взаємозв’язку «суспільство – сім’я» та 
«сім’я – суспільство».

Автор вважає, що система виховання 
в родині без системних заходів державно-
го регулювання не зможе мати необхідний 
ефект. Негативи в родинних стосунках ча-
сто є причиною девіацій, і це відбувається 
в усе більшій кількості українських родин. 
Жорсткий примус стосовно дорослих і ді-
тей щодо дотримання норм і правил соці-
ального життя є необхідним в умовах не-
передбачуваності, зумовленої перехідним 
періодом до ринкової економіки.

Часто коріння девіації лежить у глибинних 
процесах подружнього життя сім’ї, коли ди-
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тина стикається з байдужістю, нерозумін-
ням, колізіями між батьками, неправильно 
встановленими пріоритетами. Це породжує 
такі девіації, як обрання дітьми поведінки 
безпритульних, бродяжництво, жебрацтво 
тощо. Сьогодні в соціальній літературі без-
притульність описується як «стан людської 
особистості, який характеризується відсут-
ністю мінімальної пристосованості до ви-
мог, що висуваються до поведінки суспіль-
ством» [8, с. 48]. Але ця безпритульність 
нерідко породжена асоціальними формами 
насильства в родині, яка нав’язується ді-
тям дорослими. Якщо державою законо-
давчо встановлена, але обмежена проце-
дура контролю відповідальності, зокрема 
карної, батьків за неправильне виховання 
дітей, у суспільстві зі спотвореними орієн-
тирами нема чого сподіватися на тотальну 
свідомість батьків щодо власних моральних 
обов’язків перед дітьми. Отже, безпритуль-
ність дітей є яскравим прикладом девіацій, 
породжених незрілістю соціальних форм 
виховання.

Недосконалою є система державного 
опікування та піклування за неповнолітні-
ми, зокрема в системі дитячих будинків та 
інтернатів, що притаманне не тільки Украї-
ні, а й багатьом країнам колишнього Радян-
ського Союзу, зокрема Російській Федера-
ції. За російськими статистичними даними, 
кожна п’ята дитина після системи інтернатів 
протягом перших п’яти років стає безпри-
тульною, кожна друга вчиняє злочин, кожна 
сьома вдається до самогубства, кожна тре-
тя має алкогольну або наркотичну залеж-
ність. Тобто лише 10% інтернатських дітей 
мають шанс вирости нормальними члена-
ми суспільства [6].

Сучасне українське суспільство поро-
дило, на нашу думку, три категорії батьків, 
діти яких стають безпритульними та схиль-
ні до девіантної поведінки. До першої на-
лежать соціально неблагополучні родини, 
які своєю поведінкою демонструють недо-
статню соціалізацію і не можуть виховувати 
дітей. Як наслідок, відбувається викривлен-
ня уявлень дитини про соціальні ролі. Тоб-
то такі родини демонструють відсутність і 
волі, і розуміння добра.

Друга категорія – це батьки, які за мо-
рально-вольовими якостями хотіли б і мог-
ли б виховувати власних дітей, однак че-
рез брак часу, спрямування на кар’єрне 
зростання, а інколи і просто на елементар-
не заробітчанство заради виживання роди-
ни вони практично позбавлені можливості 
приділяти час дітям і давати їм належне ви-
ховання. У таких батьків за наявності силь-
них вольових якостей відсутнє розуміння 
пріоритетності цілей родини.

До третьої категорії належать родини, 
де діти відчувають брак уваги з боку бать-
ків внаслідок небажання останніх спілку-
ватися з ними, бо батьки надто перейма-
ються власними особистими інтересами. 
Отже, за словами Е. Сведенборга, поняття 
«любов волі» спрямоване на внутрішнє «Я», 
а не на соціальне «Ми», бракує розуміння 
важливості побудови мікромоделі суспіль-
ства у власному оточенні.

Відмежування дітей від сім’ї відбуваєть-
ся за багатьох причин. Ось перелік причин, 
зазначених у держаній доповіді 2000 р. 
про становище дітей в Україні: а) безро-
біття обох чи одного з батьків; б) відсут-
ність постійного місця роботи батьків чи 
залучення їх до так званого «човникового 
бізнесу»; в) відсутність постійного житла; 
г) розлучення батьків; ґ) асоціальний спо-
сіб життя одного чи обох батьків; д) при-
мус дітей дорослими членами родини 
до жебракування; е) злочинні дії батьків; 
є) різноманітні форми насилля, спрямова-
ного на дітей; ж) раннє або позашлюбне 
материнство; з) неповна родина; и) ново-
створені родини [2].

І хоча, здавалося б, 2000 р. і 2018 р. да-
леко один від одного, а достатньо тільки 
заміни «човниковий бізнес» на «заробітки 
за кордоном» і зазначене знову актуальне. 

Незалежно від того, в якій із згаданих 
типів родині «виховувалися» діти, останні 
частіше за все прагнуть втекти від соціуму, 
що проявляється в уході з дому, бродяж-
ництві, відмові від навчання і/або форму-
ванні нового типу культури та поведінки 
(графітті, субкультурні девіації, зокрема, 
сленг, татуювання, шрамування), які де-
монструють оточенню вибір таких дітей.

Збільшення чисельності дітей вулиць 
передусім пов’язане з динамікою негатив-
них процесів сімейного життя. Причому ці 
процеси спостерігалися досить тривалий 
період. Ще 1990 р. у доповіді ЮНІСЕФ Не-
залежною комісією з гуманітарних питань 
Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) 
зазначалося, що дитина потрапляє на ву-
лицю у зв’язку з тим, що її сім’я, яка пе-
реживає кризу, якщо ще не розпалася, то 
вже на шляху до руйнування. Наслідком 
цих явищ є значне збільшення соціальних 
сиріт – соціально-демографічної групи ді-
тей, які через соціальні, економічні, мо-
рально-психологічні причин фактично поз-
бавлені батьківського піклування за живих 
батьків. Це соціальне явище зумовлене 
ухиленням або відстороненням батьків від 
виконання батьківських обов’язків щодо 
неповнолітньої дитини [3].

Сьогодні соціологічні дані свідчать про 
збільшення загрозливих явищ зростання 
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соціального й інших форм сирітства в Укра-
їні, що доводить необхідність найскорішо-
го втручання держави та її уповноважених 
органів у вирішення проблеми. За даними 
служби у справах неповнолітніх Міністер-
ства внутрішніх справ (далі – МВС) України, 
2004 р. приріст дітей, позбавлених батьків-
ської опіки, становив 2 тис. осіб. 2005 р. 
їх кількість збільшилася до 2 971 особи, 
2006 р. – до 4 347 осіб, а 2007 р. – майже 
6,6 тис. осіб. Щорічно понад 20 тис. батьків 
притягуються до відповідальності за неви-
конання обов’язків із виховання дітей [7].

Є цілий перелік причин появи дітей ву-
лиці, наведений у державній доповіді про 
становище дітей в Україні 2000 р.: а) по-
гіршення матеріального становища значної 
частини населення України; б) збільшення 
незайнятих дітей та підлітків; в) економіч-
на експлуатація дорослими дитячої пра-
ці (залучення до жебракування, крадіжок, 
махінацій); г) послаблення відповідально-
сті батьків за утримання і виховання дітей; 
ґ) загострення розбіжностей і конфліктів 
між батьками та дітьми; д) ослаблення ро-
боти з організації дозвілля дітей за місцем 
їхнього проживання і навчання; е) негатив-
ні тенденції в засобах масової інформації, 
пропаганда насилля і легкого життя [2].

Різні форми аморальної поведінки ви-
вчаються з різним ступенем повноти. Не всі 
прояви девіантної поведінки можна зафік-
сувати через розмаїтість її форм [4, с. 107].

Є різні «причинні ланцюжки», які відобра-
жають продукування правопорушення як 
масового соціального явища. Наприклад: 
а) взаємодія соціальних процесів; б) об’єк-
тивні соціальні суперечності; в) дисфункція 
соціальних інститутів; г) деформація не-
формальних структур; ґ) перекручення об-
разу життя; д) порушення соціальних норм.

Наявні чотири варіанти такої деформації, 
які визначаються типом особистості люди-
ни,  особливостями зовнішнього середови-
ща, умовами виховання [5, с. 149].

Проведено дослідження серед пред-
ставників девіантних неповнолітніх та моло-
ді. У першому варіанті перекручені інтереси 
та потреби людини, що веде до вибору ці-
лей та засобів її досягнення неадекватних 
з погляду моралі і права [7, с. 202]. Цей ва-
ріант деформації властивий адаптованим 
у середовищі підліткам, які мають влас-
ний віктимний або делінквентний досвід.  
У нашому дослідженні більшість студенток 
і неповнолітніх правопорушниць (93% та 
63%) складають цю групу.

Другий варіант – нормальні інтереси 
та потреби суперечать наявним у люди-
ни можливостями, які не дозволяють за-
довольнити потреби законним шляхом. 

Фрустрація є приводом для агресивної по-
ведінки, для скоєння корисливих правопо-
рушень. У нашому дослідженні 37% непо-
внолітніх правопорушниць та 7% студенток 
належать до цієї групи.

Третій і четвертий варіанти поведінки – 
коли деформація ціннісних орієнтацій лю-
дини виникає на етапі ухвалення рішення – 
у групах досліджуваних не виявлені.

У результаті дослідження виявлені чин-
ники, які впливають на вибір поведінки 
в значущій ситуації. Перший чинник – це 
власний віктимний досвід. Дівчата, які 
стали жертвами вимагання, шахрайства, 
квартирних чи карманних крадіжок, на-
сильства, схильні до меншого засудження 
протиправної поведінки. Якщо в сім’ї наяв-
на гіперпротекція у вихованні, то в дівчат – 
жертв злочину може розвиватися занижена 
самооцінка, зростання тривожності, тому 
другим чинником є сім’я. Неповна сім’я, 
деформована (з вітчимом чи мачухою), 
сім’я, яка існує на грані розлучення, спри-
чиняє постійні конфлікти в оточенні підлітка.  
Суперечне виховання в таких сім’ях фор-
мує в підлітків вседозволеність, безвідпові-
дальність, агресивність, брутальність, жор-
стокість. Особливо дівчата відчувають себе 
зайвими в таких сім’ях.

Аналіз результатів дослідження свідчить 
про те, що цінність сім’ї та гармонійних сі-
мейних відносин однаково значуща для 
цих дівчат, але респонденти з першої гру-
пи (студентки), які виросли в таких сім’ях, 
критично ставляться до таких відносин, 
намагаються давати об’єктивну оцінку ро-
динним стосункам. Дівчата із другої групи 
(правопорушниці) ідеалізують свою сім’ю, 
вважають, що такі сімейні стосунки нор-
мальні, а негативні стосунки між батьками є 
наслідком скрутних обставин, насамперед 
економічних.

Третім чинником є взаємовідносини ді-
тей із батьками. Безперечно, ці взаємовід-
носини є важливим чинником виховання. 
Дівчата другої групи здебільшого позбав-
лені нормального спілкування з батьками. 
Цілковита безнаглядність і безконтроль-
ність поведінки з боку батьків, байдужість 
до долі доньки зазначені у 72% досліджува-
них другої групи (зокрема, 9% батьків були 
позбавлені батьківських прав, 11% бать-
ків досліджуваних цієї групи перебува-
ли в місцях позбавлення волі). За даними 
I. Горьковой, Ю. Якубова, Н. Лавріненко й 
ін., 40% делінквентних підлітків росли в не-
повних сім’ях, у 34% зазначено алкоголізм 
матерів, 33% – алкоголізм батьків і відчи-
мів. Поведінка людини набуває соціально 
небезпечного характеру поступово, внас-
лідок сукупної дії несприятливих зовнішніх 
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та внутрішніх обставин. Девіантна поведін-
ка дітей передує злочинній поведінці до-
рослих, а тому потребує особливого дослі-
дження.

Сьогодні можна вважати доведеним, що 
на формування девіантної поведінки впли-
ває спадковість. Ідеться про акцентуації 
характеру, психічні аномалії, патохаракте-
рологічний розвиток підлітка, алкоголізм, 
наркоманію, токсикоманію.

Об’єктивна шкода, якої завдає суспіль-
ству девіантна поведінка молоді, не від-
повідає суб’єктивній оцінці цієї шкоди. 
Теоретично на будь-якому етапі розвитку 
психічно здорової людини появу в неї со-
ціально небажаних форм соціальної пове-
дінки можна попередити. Практично наявні 
такі індивідуально-психологічні особливос-
ті, які призводять до утруднень у свідомій 
регуляції поведінки, а саме:

– своєрідна емоційна вразливість підліт-
ків, юнаків та дівчат, що проявляється в по-
силеній чутливості до несприятливих впли-
вів однолітків, у міжособистісних стосунках 
із батьками;

– імпульсивність та агресивність, втілен-
ня будь-яких мотивів у конкретні вчинки та 
дії, зокрема протиправні;

– неадекватність прагнень, які проявля-
ються в нестримному тяжінні до здійснення 
бажання, що може призвести до брехливо-
сті, крадіжок, наркоманії;

– тип акцентуації характеру в підлітків 
може проявитися в демонстративності по-
ведінки, підкресленні свого «Я», постійному 
намаганні бути в центрі уваги, тяги до лі-
дерства, чи навпаки – у надлишковій по-
датливості зовнішньому впливу, нестійкості 
в цілях поведінки, думках.

Висновки із проведеного досліджен-
ня. Отже, поєднання таких чинників, як: 
власний віктимний досвід, негативні сімей-
ні стосунки, педагогічна занедбаність дити-
ни, дефекти сімейного виховання, право-
вий нігілізм підлітків, призводить до появи 
девіантної поведінки, яка може перерости 
в протиправну. Сім’я без державної політи-
ки, державного вручання не зможе саморе-
гулювати власне становище. Вищезазна-
чене обґрунтовує необхідність державного 
втручання в соцсферу. 

Усі заходи державного регулювання по-
долання девіацій у дитячому та підлітково-
му середовищі в Україні можна поділити 
на два рівні. На першому відбувається ух-
валення нормативно-законодавчих актів та 

міжнародних угод, які регулюють питання 
захисту прав дитини, що постійно здійсню-
ється державними і міжнародними структу-
рами. На другому рівні (рівні місцевих ад-
міністрацій та інших міських органах влади) 
проводять заходи профілактичної роботи, 
виявляють випадки порушень, забезпечу-
ють опікування тощо. З вищезазначеного 
зрозуміло, що на другому рівні проводить-
ся недостатня робота, не впроваджується 
ефективна методика зкорегування амо-
ральної й антисоціальної поведінки моло-
ді. Ми спостерігаємо суттєве збільшенням 
асоціальних процесів у суспільстві серед 
молодих людей, підлітків та інших вразли-
вих категорій, що викликає велике занепо-
коєння та потребує відповідних рішень.

Напрямом подальших досліджень є з’ясу- 
вання впливу інших соціально-педагогічних 
чинників на становлення та процес вихо-
вання неповнолітніх.
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СЕКЦІЯ 6  
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 378.091.12.011.3-051:159.955

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ  
В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Дрожик Л.В., к. пед. н.,
викладач кафедри педагогіки та психології
Національний фармацевтичний університет

У статті висвітлено теоретичні аспекти та практичний досвід використання технології розвитку 
критичного мислення в системі підвищення кваліфікації викладачів. Наголошено на доцільності ви-
користання технології критичного мислення для формування професійної компетентності викладачів. 
Висвітлено деякі способи формування критичного мислення, серед яких – ментальні карти, «Ромашка 
Блума». 

Ключові слова: освітні технології, особистісно-орієнтоване навчання, технологія розвитку кри-
тичного мислення, підвищення кваліфікації викладачів, професійна компетентність викладача.

В статье освещены теоретические аспекты и практический опыт использования технологии разви-
тия критического мышления в системе повышения квалификации преподавателей. Отмечена целесо-
образность использования технологии критического мышления для формирования профессиональной 
компетентности преподавателей. Рассмотрены некоторые способы критического мышления, среди ко-
торых – ментальные карты, «Ромашка Блума».

Ключевые слова: образовательные технологии, личностно-ориентированная технология, техноло-
гия развития критического мышления, повышение квалификации преподавателей, профессиональная 
компетентность преподавателя.

Drozhyk L.V. USE OF THE CRITICAL THINKING DEVELOPMENT TECHNOLOGY IN THE  
TEACHER ADVANCED TRAINING SYSTEM

The article deals with theoretical aspects and practical experience of using the critical thinking development 
technology in the teacher advanced training system. Expediency of use of critical thinking to form the profes-
sional competence of teachers is focused on. Some methods of forming critical thinking, including the mental 
maps, «Bloom’s question flower» are highlighted. 

Key words: educational technologies, person-oriented training, critical thinking development technology, 
teacher advanced training, teacher's professional competence.

Постановка проблеми. На сьогодні 
в Україні актуальною стає проблема під-
вищення кваліфікації викладачів вищих 
навчальних закладів. До необхідних харак-
теристик викладача вищої школи можна від-
нести професійну компетентність, гнучке, 
незалежне і критичне мислення, володіння 
новими педагогічними технологіями, здат-
ність до діяльності в умовах невизначеності 
та змін, орієнтованість на ефективну само-
освіту. Формуючи вищеназвані характери-
стики, ми зможемо підготувати педагогіч-
ного працівника нового покоління, готового 
до реалізації постійно зростаючих і усклад-
нених завдань навчання та виховання дітей, 
здатного адаптуватися до соціальних змін, 
готового дати відповідь зовнішнім викли-
кам і мінімізувати ризики, що виникають.

Підготовка викладача вищої школи зу-
мовлює пошук нових методів та технологій 
навчання, які будуть спрямовані на форму-

вання професійних якостей та професійний 
розвиток педагогічного працівника.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. У закладах вищої освіти проблемі під-
вищення кваліфікації викладачів засобами 
сучасних технологій навчання приділяли 
увагу багато науковців, серед яких Л. Кай-
далова, О. Пашко, О. Пімінов, В. Стрельні-
ков, Н. Щокіна [3; 4; 5].

О. Пімінов, Л. Кайдалова та Н. Щокіна 
зазначають, що впровадження сучасних 
педагогічних технологій на циклах підви-
щення кваліфікації викладачів дозволяє 
оптимально вирішувати актуальні пробле-
ми вищої професійної освіти, забезпечує 
високий рівень професійної компетентно-
сті майбутніх фахівців, впливає на ефек-
тивність навчально-виховного процесу та 
сприяє розвитку особистісних та профе-
сійно значущих якостей викладача вищого 
навчального закладу [4].
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О. Пашко приділяє увагу плануванню й 
організації навчання дорослих. Ми пого-
джуємося з автором, що зміст навчання 
часто розмитий і надто широкий, не сфо-
кусований на практику учасників і негайне 
конкретне застосування, не зорієнтований 
на дію і переживання як частину мотива-
ції, а лише на слухання, а це зазвичай при-
зводить до низьких навчальних результа-
тів. Учена пропонує підхід «навчання дією», 
який передбачає покращення результа-
тів уже безпосередньо під час виконання 
учасниками їхніх нагальних професійних 
завдань, частково на самому навчанні, пе-
ретворюючи його в елемент роботи [3]. 

В. Козира наголошує на тому, що сучас-
не інформаційне суспільство – період ви-
соких технологій, що потребує «всебічно 
розвинену, здатну до критичного мислен-
ня цілісну особистість, патріота з активною 
позицією, інноватора, здатного змінюва-
ти навколишній світ та вчитися впродовж 
життя». Тому навчання має бути спрямова-
но на формування та розвиток критичного 
мислення. Для цього потрібно використо-
вувати такі технології навчання, які будуть 
відповідати особистісно-орієнтованому 
навчанню, однією з яких є технологія роз-
витку критичного мислення [1].

Розвитку критичного мислення приділя-
ли увагу такі вітчизняні вчені, як С. Терно, 
О. Тягло та зарубіжні А. Кроуфорд, Д. Ма-
кінстер, С. Метьюз, В. Саул. Вони наго-
лошують на тому, що освіта має бути орі-
єнтована на майбутнє, яке не може бути 
наперед визначеним, а отже, першочерго-
вим є розвиток того типу мислення, що дає 
змогу адекватно оцінювати нові обставини 
та формувати стратегію подолання про-
блем, які можуть виникнути. Таким чином, 
розвиток критичного мислення стає найак-
туальнішим за часів інтенсивних соціальних 
змін, коли неможливо діяти без постійного 
пристосування до нових політичних, еконо-
мічних або інших обставин, без ефектив-
ного вирішення проблем, значна частина 
яких не передбачувана. У цьому сенсі є 
очевидною необхідність формування кри-
тичного мислення для вітчизняної освітньої 
системи. Тільки таким шляхом можна спри-
яти розвитку відповідно до вимог світового 
інформаційного суспільства та просуватися 
в напрямі демократії [2; 6; 7; 8].

Постановка завдання. Метою статті є 
висвітлення теоретичних та практичних ас-
пектів застосування технології критичного 
мислення в освітньому процесі та визна-
чення його значення для формування про-
фесійної компетентності викладачів вищих 
навчальних закладів фармацевтичного 
та медичного профілю.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Підвищення кваліфікації викла-
дачів характеризується впорядкованою 
сукупністю взаємопов’язаних і взаємообу-
мовлених підходів, цілей, завдань, змісту, 
функцій, форм, методів і засобів здійснен-
ня навчально-пізнавального процесу, спря-
мованих на професійний розвиток педаго-
гічного працівника, здатного до критичного 
мислення. Викладач, який здатен мисли-
ти критично, в змозі визначати проблеми, 
які є явними або прихованими, визначати 
цілі, відшукувати інформацію, спостерігати, 
формулювати питання під час пошуку нової 
інформації, зберігати в пам’яті та актуалі-
зувати в потрібний момент, порівнювати, 
класифікувати та презентувати нову інфор-
мацію.

Кілька слів щодо розуміння терміну «кри-
тичне мислення».

Якщо ми говоримо про критичне мис-
лення, то, безумовно, мова йде про свідомі 
установки. Як правило, це смислові уста-
новки (оцінювальне ставлення до чогось) – 
переконання в необхідності самокорекції 
методу дослідження, увага до процедури 
дослідження; врахування інших точок зору; 
готовність бути критичним не лише по від-
ношенню до інших, але й до себе. 

Критичне мислення використовується 
для розв’язування таких задач, які вимага-
ють процесу пошуку, причому в невизна-
ченому полі, коли завчасно невідомо, де 
слід шукати ті уявлення, поняття і суджен-
ня, які можна застосувати для розв’язання 
задачі [7].

Наголосимо, що критичне мислення оз-
начає не негативність суджень або критику, 
а зважений розгляд різноманітних підходів 
до проблеми, щоб приймати обґрунтовані 
судження та рішення щодо неї. 

Критично мисляча людина нічого 
не сприймає на віру. Отже, вона має здіб-
ність і прагнення оцінювати різні тверджен-
ня та робити об’єктивні судження на основі 
добре обґрунтованих доказів. Мета кри-
тичного мислення полягає у встановленні 
об’єктивної істини [6]. 

Критичне мислення виявляється сьо-
годні тією життєздатною перспективою 
розвитку «науки мислити», яка на початку 
ХХІ століття відповідає умовам ефективної 
життєдіяльності людини інформаційного 
суспільства. В тій мірі, в якій освіта Укра-
їни прагне бути на рівні освіти провідних 
держав сучасного світу, вона має засвоїти 
критичне мислення, адаптувавши його до 
специфіки національного менталітету [8].

Технологія критичного мислення є од-
ним із напрямів педагогічних технологій, 
які найбільш адекватні меті особистісно- 



Збірник наукових праць 229

орієнтованого навчання. Як наголошує 
В. Стрельніков, особистісно-орієнтовані 
технології є найбільш популярними на цей 
час у всіх розвинутих країнах світу. Їхньою 
головною рисою є особлива увага до інди-
відуальності людини, її особистості, чітка 
орієнтація на свідомий розвиток самостій-
ного критичного мислення. Такий підхід 
розглядається у світовій педагогічній прак-
тиці як альтернативний традиційному, за-
снованому, головним чином, на засвоєнні 
готових знань і їх відтворенні [5].

Нами було випробувано технологію кри-
тичного мислення в контексті особистісно- 
орієнтованого навчання на циклах підви-
щення кваліфікації викладачів фармацевтич- 
них та медичних спеціальностей «Сучасні 
технології навчання», «Психологія профе-
сійної діяльності та особистості викладача» 
під час практичних занять з теми «Особи-
стісно-орієнтована технологія навчання». 

Слід визнати, що основним завданням 
підвищення кваліфікації викладачів є на-
дання можливості слухачам негайно покра-
щувати результати своєї діяльності в умо-
вах обмежених ресурсів: часу, грошей. 
Навчання дорослих зазвичай відбувається 
в стислі терміни та сфокусоване на окремій 
тематичній сфері або вмінні чи навичці, які 
потребують негайного застосування. Тому 
ми поставили мету – сформувати у слуха-
чів вміння використання певних способів 
формування критичного мислення, які вони 
можуть опрацювати під час заняття та ви-
користовувати під час своєї викладацької 
діяльності.

Одним зі способів формування критично-
го мислення, який використано на практич-
ному занятті, було складання ментальних 
карт. Для цього ми обрали тему з педаго-
гічної тематики «Активні методи навчання». 
На першому етапі було виявлено централь-
не поняття, яке слухачі записували в цен-
трі аркуша. На другому етапі слухачі знахо-
дили асоціації до цієї теми, що найкраще 
характеризують її: активність, розвиток, 
практична діяльність, дискусія тощо. Вони 
записували те, що спадає на думку. Потім 
слухачам було запропоновано записати те, 
що дає саме цю асоціацію. Так поступово 
слухачі заповнили весь аркуш. Після цьо-
го було визначено та проаналізовано взає-
мозв’язки між поняттям та асоціаціями. Ця 
техніка, яку запропонував Тоні Брузан, по-
легшує створення загального уявлення, ро-
зуміння проблеми і за допомогою простих 
засобів призводить слухачів до нових ідей.

Складання ментальних карт активізує 
просторово-образне мислення і робить 
можливим знайти нову точку зору на про-
блему. Завдяки тому, що слухачі в бу-

квальному сенсі відображають свою тему, 
вони заново її структурують, виділяють іс-
тотні аспекти, встановлюють нові зв’язки  
й висвітлюють другорядні, попутні питання. 
Оскільки ментальні карти мають відкриту 
структуру, пізніше вони можуть бути допов-
нені.

Цікавою також є техніка, яку було вико-
ристано на занятті на розвиток критичного 
мислення, – «Ромашка запитань» або «Ро-
машка Блума». Цей прийом заснований на 
таксономії Б. Блума – ієрархічно взаємо-
пов’язаній системі освітніх цілей. Кожен її 
рівень спрямований на формування певних 
навичок мислення (від простого до склад-
ного). В основі піраміди Б. Блума лежать 
знання-розуміння-використання. Три ви-
щих рівні (аналіз-синтез-оцінювання) за-
безпечують розвиток навичок мислення 
високого рівня. На практичному занятті 
слухачів було поділено на дві групи. Кожній 
групі запропоновано розробити навчальні 
завдання або запитання до тем «Особистіс-
но-орієнтоване навчання» та «Кооператив-
не навчання» відповідно до рівнів піраміди 
Б. Блума. Питання до теми оформлювалися 
у вигляді «Ромашки запитань», де на кожній 
пелюстці відображалось відповідне питан-
ня: просте, уточнююче, пояснююче, творче, 
оцінююче, практичне. 

Під час виконання цього завдання у слу-
хачів не тільки розвивалося критичне мис-
лення, а й формувалися знання та навички 
правильного складання запитань до тем 
своєї дисципліни для отримання потріб-
ного результату і формування знань, умінь 
та навичок у майбутніх фахівців.

Слід зауважити, що конструктив-
не підґрунтя технології критичного мис-
лення становить базова модель трьох 
стадій організації навчального процесу «ви-
клик-осмислення-рефлексія». На першому 
етапі ми актуалізували у слухачів наявні 
знання, формували особистісну зацікав-
леність, визначалися із цілями навчання. 
Головним нашим завданням на цьому ета-
пі було викликати мотивацію до вивчення 
теми, активізувати слухача до діяльності. 
На стадії осмислення слухачі систематизу-
вали отриману на занятті інформацію, від-
бувалося формування їхньої власної позиції 
щодо питання теми. Надавалася допомога 
слухачам у самостійному відстеженні про-
цесу розуміння матеріалу. На етапі рефлек-
сії слухачі закріплювали отримані знання та 
перебудовували первинні уявлення з тим, 
щоб включити в них нові поняття. В ході 
такого навчання слухачі вчилися вислов-
лювати свою думку на підставі осмислення 
різного досвіду, уявлень, будувати логічні 
зв’язки доказів.
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Висновки з проведеного досліджен-
ня. Реалізація технології критичного мис-
лення на курсах підвищення кваліфікації 
викладачів у контексті особистісно-орієнто-
ваного навчання суттєво підвищила якість 
навчання, рівень формування професійної 
компетентності викладачів, спонукала слу-
хачів до усвідомленої оцінки своєї діяльно-
сті, до міркування, мислення, прояву пізна-
вальної активності. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ГЛУХИХ ДІТЕЙ  
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Кунінець О.О., старший викладач
кафедри теоретичних основ фізичного і адаптивного виховання

Інститут здоров’я, спорту і туризму імені Тетяни Самоленко
Класичного приватного університету

У статті методом тестування визначені показники та здійснена оцінка рівнів (низький, середній, 
достатній і високий) розвитку базових рухових здібностей на констатувальному і контрольному етапах 
педагогічного експерименту в експериментальній і контрольних групах дітей молодшого шкільного 
віку: сила, швидкість, швидкісно-силові здібності, гнучкість, координаційні здібності, витривалість. 
Здійснено порівняння отриманих результатів між досліджуваними групами.

Ключові слова: рухові здібності, метод тестування, показники, рівні, молодший шкільний вік.

В статье методом тестирования определены показатели и осуществлена оценка уровней (низкий, 
средний, достаточный и высокий) развития базовых двигательных способностей на констатирующем и 
контрольном этапах педагогического эксперимента в экспериментальной и контрольных группах детей 
младшего школьного возраста: сила, скорость, скоростно-силовые способности, гибкость, координа-
ционные способности, выносливость. Проведено сравнение полученных результатов между исследу-
емыми группами.

Ключевые слова: двигательные способности, метод тестирования, показатели, уровни, младший 
школьный возраст.

Kuninets O.O. FEATURES OF DEVELOPMENT OF MOVEMENTS IN DEAR CHILDREN OF YOUNG 
SCHOOLS

In the article, the indicators have been determined by the testing method and the levels (low, medium, 
high and high) of the development of the basic motor abilities at the ascertaining and control stages of the 
pedagogical experiment in the experimental and control groups of children of primary school age have been 
assessed: strength, speed, flexibility, coordination ability, endurance. The results obtained are compared 
between the groups studied.

Key words: motor abilities, method of testing, indicators, levels, junior school age.
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Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку української держави зростає 
значення рухової активності глухих дітей, 
що за Національною стратегією з оздоро-
вчої рухової активності в Україні на період 
до 2025 р. «Рухова активність – здоровий 
спосіб життя – здорова нація» сприятиме 
розв’язанню гуманітарних і соціально-еко-
номічних проблем для особи, суспільства 
та держави. Відтак за рахунок підвищен-
ня рухової активності дітей є можливість 
успішно вирішувати багатовекторні соці-
альні питання, що не може не позначитися 
на зміні змісту, методів і форм навчання. 
Стійкі порушення слуху викликають вторин-
ні, третинні та подальші відхилення в пси-
хофізичному розвитку цієї категорії дітей, 
що неминуче відбивається на особливос-
тях розвитку їхньої рухової сфери. Саме 
тому постає питання залучення зазначеної 
категорії осіб до самостійних систематич-
них занять оздоровчою фізичною культу-
рою, їх підготовки до інтеграції в сучасне 
суспільство, підвищується соціальна роль 
корекційних засобів фізичного виховання.

Таким чином, виявляється необхідність 
проведення спеціальних наукових дослі-
джень, спрямованих на вивчення особли-
востей розвитку рухової сфери глухих 
учнів. Втрата слуху і недостатній мовленнє-
вий розвиток викликають у глухих дітей мо-
лодшого шкільного віку істотні ускладнення 
в розвитку рухових здібностей, що вимагає 
здійснення спеціального корекційно-роз-
вивального впливу на глухих дітей цього 
вікового періоду розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. На підставі аналізу спеціальної на-
укової та науково-методичної літератури 
з сурдопедагогіки було з’ясовано, що сво-
єрідність рухової діяльності глухих характе-
ризується: недостатньо точною координаці-
єю і невпевненістю рухів, що проявляються 
в оволодінні руховими навичками; віднос-
ною сповільненістю оволодіння рухови-
ми навичками; труднощами збереження 
у глухих статичної і динамічної рівноваги; 
відносно низьким рівнем розвитку про-
сторового орієнтування; уповільненою, 
порівняно з чуючими, швидкістю виконан-
ня окремих рухів і усього темпу діяльності 
в цілому (Н.Г. Байкіна [2, с. 236], І.Н. Ля-
хова [6, с. 28], П.Ф. Пиптюк [9, с. 115], 
С.І. Статьєв [12, с. 16]). Така особливість 
розвитку рухової сфери у глухих зумовлена 
трьома чинниками: відсутністю слуху, не-
достатнім розвитком мовлення і функціо-
нальним порушенням деяких фізіологічних 
систем. Втім, науковцями доведена корек-
ційна і розвивальна ефективність впливу на 
рухову сферу глухих дітей адаптивного фі-

зичного виховання, а саме таких її засобів 
як: легкоатлетичні вправи (Н.Г. Байкіна [2], 
І.Н. Бабій [1, с. 165]), спортивна, художня і 
ритмічна гімнастики (І.Н. Ляхова [6, с. 29]), 
плавання (О.С. Сокирко [11, с. 159]), спор-
тивні бальні танці (С.І. Статьєв [12, с. 26]), 
єдиноборства (А.В. Мутьєв [7, с. 11]), рух-
ливі ігри (А.А. Івахненко [4, с. 13]), баскет-
бол (М.С. Бессарабов [3, с. 9]), фехтування 
(Г.Ф. Козирнов [5, с. 17]), дихальні вправи 
(З.І. Пущіна [8, с. 132–141]), спортивне орі-
єнтування (О.В. Романенко [10, с. 96]).

Постановка завдання. Мета досліджен-
ня – визначити показники та рівні розвитку 
рухових здібностей глухих дітей молодшо-
го шкільного віку і їхніх чуючих однолітків.

Для досягнення мети були поставлені 
такі завдання:

1. Провести вихідне тестування показ-
ників та оцінку рівнів розвитку основних 
рухових здібностей у глухих і чуючих дітей 
молодшого шкільного віку.

2. Провести контрольне тестування по-
казників і здійснити оцінку рівнів розвитку 
основних рухових здібностей у глухих і чу-
ючих дітей молодшого шкільного віку.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Для з’ясування на констатуваль-
ному та контрольному етапах педагогічно-
го експерименту стану розвитку рухової 
сфери в експериментальних і контрольних 
групах глухих і чуючих дітей молодшого 
шкільного віку проводили тестування для 
визначення показників і здійснювали оцінку 
рівнів розвитку рухових здібностей (сила: 
згинання і розгинання рук в упорі лежачи і в 
упорі лежачи на колінах, підтягування у висі 
лежачи та у висі; швидкість: стрибки на 
скакалці; швидкісно-силові: стрибок у дов-
жину з місця, метання на дальність, підні-
мання тулуба з положення лежачи на спині 
за 30 с; гнучкість: нахил тулуба вперед із 
положення сидячи; спритність: човниковий 
біг 4Ч9 м, координаційні здібності в баліс-
тичних (метальних) рухових діях метання на 
влучність, статична рівновага за методикою 
Е.Я. Бондаревського; витривалість: чергу-
вання ходьби та бігу до 1 000 м).

Усього в дослідженні брали участь 
226 дітей, із яких 111 глухих і 115 чуючих. 
Були сформовані 3 групи: 1 – експери-
ментальна (ЕГ – глухі у кількості 54 дітей, 
із них – 25 хлопчиків і 29 дівчаток), 2 – кон-
трольна (КГ1 – глухі у кількості 57 дітей, 
із них – 29 хлопчиків і 28 дівчаток), 3 – кон-
трольна (КГ2 – чуючі у кількості 115 дітей, 
із них – 61 хлопчик і 54 дівчинки).

Одержані кінцеві результати тестування 
рухових здібностей дозволяють стверджу-
вати, що за час проведення формувального 
етапу педагогічного експерименту відбули-
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ся значні позитивні зміни на контрольному 
етапі в розвитку основних рухових здібнос-
тей в експериментальній групі глухих дітей 
молодшого шкільного віку, про що свід-
чить високий приріст показників порівняно 
з контрольними групами глухих і чуючих  
дітей (рис. 1, 2).

Аналізуючи отримані результати дослі-
дження, можна стверджувати, що суттєві 
зрушення за час проведення формувально-
го етапу педагогічного експерименту відбу-
лися в ЕГ глухих дітей 1–4 класів порівняно 
з КГ1 глухих дітей за всіма тестами (Р < 
0,05). Глухим дітям ЕГ вдалося не повністю 
нівелювати різницю в розвитку рухових зді-
бностей з чуючими дітьми (КГ2), Р > 0,05,  
а лише наблизитися до їхніх показників.

Рівневий розподіл глухих дітей молодшо-
го шкільного віку експериментальної групи 

після формувального етапу педагогічного 
експерименту засвідчує, що у глухих хлоп-
чиків виявлено: початковий рівень – 26,6% 
(проти 63,5% на початку експерименту), 
середній – 34,6% (25%), достатній – 27,6% 
(8,7%), високий – 11,2% (2,8%); у глухих 
дівчаток визначено: початковий рівень – 
24,3% (проти 62,2% на початку експери-
менту), середній – 32,6% (27,7%), достат-
ній – 28,8% (7,3%), високий – 14,3% (2,8%) 
(табл. 1, 2).

У контрольній групі глухих дітей молод-
шого шкільного віку відбулися незначні 
зміни рівня розвитку рухових здібностей: 
у хлопчиків початковий рівень склав 37,9% 
(проти 64,5% на початку експерименту), се-
редній – 46,6% (24,8%), достатній – 10,4% 
(6,9%), високий – 5,2% (3,8%); у дівчаток 
початковий рівень – 39,9% (проти 63,3% на 
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початку експерименту), середній – 45,6% 
(26%), достатній – 10,7% (8,4%), високий – 
3,8% (2,3%) (табл. 1, 2).

Втім, приріст показників за рівнями роз-
витку рухових здібностей у їхніх чуючих ро-
весників контрольних груп був несуттєвим: 
у хлопчиків початковий рівень склав 17,1% 
(проти 31,9% на початку експерименту), 
середній – 36,9% (33,3%), достатній – 
22,4% (28,3%), високий – 12,4% (17,7%); 
у дівчаток початковий рівень – 16,7% (про-
ти 30,6% на початку експерименту), се-
редній – 32,4% (36,9%), достатній – 33,9% 
(20,4%), високий – 16,9% (12%) (табл. 1, 2).

Висновки з проведеного дослід- 
ження. 

1. Вихідні результати дослідження по-
казників розвитку рухової сфери глухих 
дітей молодшого шкільного віку дають під-
ставу стверджувати про значне відставан-
ня глухих дітей експериментальної групи 
від чуючих ровесників контрольної групи 
за основними показниками фізичної під-
готовленості, що характеризують розвиток 
рухової сфери, такими як: сила (хлопчики – 
на 33,7%, дівчатка – на 41,5%); швидкість 
(хлопчики – на 44,3%, дівчатка – на 35,8%); 
швидкісно-силові здібності (хлопчики – 
на 20,1%, дівчатка – на 20,5%); гнучкість 
(хлопчики – на 71%, дівчатка – на 60,7%); 
координаційні здібності (хлопчики – на 
44,1%, дівчатка – на 42,8%); витривалість 
(хлопчики – на 22,4%, дівчатка – на 31,5%) 
(Р < 0,05).

Натомість, порівнюючи результати дослі-
дження розвитку рухових здібностей глухих 
дітей експериментальної та контрольної 
груп, на констатувальному етапі педагогіч-
ного експерименту ми виявили відсутність 
суттєвих розбіжностей між ними (Р > 0,05). 
Різниця в показниках розвитку сили між 
глухими хлопчиками експериментальної і 
контрольної груп склала 3,2%, між глухими 
дівчатками – 6,3%; швидкості: хлопчики – 
2,5%, дівчатка – 2,6%; швидкісно-силових 
здібностей: хлопчики – 11,2%, дівчатка – 
2,7%; гнучкості: хлопчики – 4,4%, дівчат-
ка – 4,8%; координаційних здібностей: 
хлопчики – 1,95%, дівчатка – 6,1; витри-
валості: хлопчики – 2,1%, дівчатка – 4,9%. 
Однорідність експериментальних і кон-
трольних груп глухих дітей 1–4 класів дало 
нам змогу проводити формувальний етап 
педагогічного експерименту.

2. Після формувального етапу педаго-
гічного експерименту реалізовано завдан-
ня контрольного етапу, який підтвердив 
ефективність розробленої програми «По-
закласних занять з оздоровчого туризму 
для глухих дітей 1–4 класів». Результати 
різниці приросту показників, що харак-

теризують силу, між глухими хлопчиками 
експериментальної групи і їхніми чуючи-
ми однолітками контрольної групи скла-
ли 51,9%; між глухими дівчатками експе-
риментальної групи і чуючими дівчатками 
контрольної групи – 53,1%; швидкості: 
хлопчики – 41,4%, дівчатка – 39,4%; 
швидкісно-силових здібностей: хлопчи-
ки – 40,1%, дівчатка – 47,5%; гнучкості: 
хлопчики – 57,7%, дівчатка – 60,8%; коор-
динаційних здібностей: хлопчики – 55,7%, 
дівчатка – 54,7%; витривалості: хлопчи-
ки – 60,6%, дівчатка – 62,7%.

Порівнюючи здобуті результати експери-
ментальної групи глухих дітей і контрольної 
групи їхніх чуючих однолітків на контроль-
ному етапі педагогічного експерименту 
щодо розвитку рухових здібностей, можна 
стверджувати, що, незважаючи на суттєве 
поліпшення відповідних показників за всі-
ма досліджуваними руховими здібностя-
ми, глухим дітям все ж таки не вдалося 
досягти показників їхніх чуючих однолітків  
(Р < 0,05).

Після проведення формувального ета-
пу педагогічного експерименту глухі діти 
експериментальної та контрольної груп 
за показниками рухових здібностей суттє-
во відрізнялися між собою. За результата-
ми розвитку рухових здібностей, різниця 
приросту між глухими дітьми експеримен-
тальної і контрольної груп склала: за по-
казниками сили: хлопчики – 54,1%, дівчат-
ка – 53,6%; швидкості: хлопчики – 69,8%, 
дівчатка – 65,9%; швидкісно-силових зді-
бностей: хлопчики – 55,6, дівчатка – 57%; 
гнучкості: хлопчики – 56,7%, дівчатка – 
59,5%; координаційних здібностей: хлоп-
чики – 62,6%, дівчатка – 60,4%; витрива-
лості: хлопчики – 51,1%, дівчатка – 66,8%  
(Р < 0,05).
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