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викладач кафедри кораблеводіння та штурманського озброєння

Інституту Військово-Морських Сил
Національного університету «Одеська морська академія»

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ  
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Статтю присвячено визначенню методів, форм та засобів організації професійної підготовки май-

бутніх офіцерів військово-морських сил, що забезпечують ефективний розвиток їхньої дослідницької 
компетентності. Ми виділяємо виконавські дослідницькі компетентності та науково-дослідницькі 
компетентності, які, на нашу думку, і становлять змістовну суть дослідницької компетентності 
майбутніх офіцерів військово-морських сил. Високий рівень розвитку дослідницької компетентно-
сті майбутніх офіцерів військово-морських сил означає, що курсанти виявляють стійкий інтерес до 
предметних питань і дослідницької діяльності, мають потребу в розв’язанні дослідницьких завдань, 
отриманні додаткової інформації, володіють міцними фаховими знаннями, технологією дослідниць-
кої діяльності, виявляють активність і самостійність під час виконання досліджень, пропонують 
творчі, нестандартні варіанти розв’язання завдань, здатні захистити результати своєї роботи, 
критично їх оцінити.

Нами виділено умови, необхідні для розвитку дослідницької компетентності майбутніх офіцерів 
військово-морських сил у процесі їх професійної підготовки: створення предметно-просторового 
розвиваючого середовища, що стимулює розвиток дослідницької компетентності (можливість 
вибору форм і способів аудиторної та самостійної навчально-дослідницької роботи, рівня складності 
завдань, теми досліджень; у процесі викладання використовуються активні й інтерактивні форми 
навчання; рейтингова оцінка наочних знань, крім індивідуальних, включає групові оцінки і взаємооціню-
вання); використання в навчальному процесі продуктивних методів навчання і комплексу дослідниць-
ких завдань: на доведення, складання структурно-логічних блок-схем, зворотних, недовизначених 
і перевизначених завдань, завдань практичної спрямованості, оціночно-аналітичних, проєктно-тех-
нологічних; активне застосування інформаційних технологій (можливостей електронних бібліотек 
і віртуальних лабораторій; наукових, навчальних та інших значущих ресурсів мережі Інтернет; сис-
тем самоконтролю і підтримки зворотного зв’язку з викладачем, підвищення ефективності само-
стійної діяльності й ін.).

Ключові слова: дослідницька компетентність, майбутні офіцери військово-морських сил, профе-
сійна підготовка, методи навчання, форми навчання, засоби навчання. 

Постановка проблеми. Нині актуальним 
завданням вищої освіти є практична реалізація 
компетентністного підходу. Добре відомо, що ком-
петентністний підхід – це соціальне замовлення 
суспільства на грамотних, усебічно розвинених 
фахівців, орієнтованих на самоосвіту, саморозви-
ток і творчу діяльність, здатних проявляти актив-
ність в умовах, що змінюються [2; 10]. Сьогодні 
випускник із вищою освітою повинен володіти 
певним набором компетенцій, які характеризують 
його як людину і фахівця, що стосується й про-
фесійної підготовки майбутніх офіцерів військо-
во-морських сил.

Загальнокультурна компетентність майбутніх 
офіцерів військово-морських сил розуміється як 

рівень освіченості, достатній для самонавчання 
і самостійного вирішення пізнавальних проблем, 
визначення своєї позиції. Професійна компетент-
ність майбутніх офіцерів військово-морських сил 
є комплексною якістю особистості, що включає 
здатність і готовність використовувати теоретичні 
та практичні знання, вміння і навички у професій-
ній діяльності, прагнення до оновлення та попов-
нення професійних знань, усвідомлення їхньої 
цінності [3].

Поряд із професійними знаннями і вміннями 
важливе місце посідають аналітичні та дослід-
ницькі компетентності. Вони входять до складу не 
тільки професійних, а й загальнокультурних ком-
петентностей (здатність до самостійного освоєння 
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нових методів дослідження, до наукового і науко-
во-виробничого профілю професійної діяльності 
тощо). Відповідно до чинних вимог, майбутній 
офіцер військово-морських сил повинен бути під-
готовлений до професійної, соціальної, органі-
заційно-управлінської, фізкультурно-спортивної 
і спеціальної діяльності. Тому проблема форму-
вання дослідницької компетентності майбутніх 
офіцерів військово-морських сил набуває особли-
вої актуальності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема формування й розвитку професійної 
компетентності майбутніх офіцерів була предме-
том дослідження таких науковців, як: В. Баратюк, 
В. Бутенко, О. Ставицький, Ю. Царьов та ін. Окремі 
складники професійної компетентності вивчали 
В. Назаренко, М. Тарнавський та ін., особливості 
формування професійної компетентності в системі 
професійної підготовки – О. Балагур, О. Луцький, 
Р. Мішенюк, В. Собко й ін. Пріоритетні для розв’я-
зання проблеми дослідження, підходи щодо підви-
щення ефективності професійної підготовки офі-
церів у закладах вищої освіти містяться в наукових 
дослідженнях І. Грязнова, О. Діденка, Д. Іщенка, 
О. Тогочинського, О. Торічного, В. Ягупова й ін.

Фундаментальність дослідницької компетент-
ності полягає в інтегральній характеристиці осо-
бистості майбутнього офіцера та спрямована на 
вміння аналізувати інформацію з метою викори-
стання у професійній діяльності, на розв’язання 
навчальних і професійних завдань методом 
аналізу в умовах неповної поінформованості, 
на вміння аналізувати власну професійну діяль-
ність із метою підвищення її ефективності, на 
розуміння й усвідомлення відповідних питань 
професійної діяльності через дослідницьку діяль-
ність, на здатність розробляти та реалізувати ана-
літичну діяльність [1; 4; 7].

Проте практично відсутні спеціальні дослі-
дження щодо її формування в майбутніх офіцерів 
військово-морських сил. Аналіз змісту освітньо- 
професійних програм показав, що вони не забезпе-
чують формування дослідницької компетентності.

Мета статті – визначення шляхів і засобів 
формування та розвитку дослідницької компе-
тентності майбутніх офіцерів військово-морських 
сил у процесі професійної підготовки.

Виклад основного матеріалу. У сучасному 
науковому світі дослідницька поведінка розгля-
дається не як вузькоспеціалізована діяльність 
невеликої професійної групи, а як невід’ємна 
характеристика особистості, що входить у струк-
туру уявлень про професіоналізм [8]. Вироблення 
у студента вмінь і навичок дослідницького пошуку 
є найважливішим завданням сучасної освіти 
і передбачає безперервний розвиток дослід-
ницької компетентності протягом усього процесу  
навчання у ЗВО.

Дослідницька компетентність – це інтегральна 
якість особистості, що виражається у здатності 
і готовності до самостійного вирішення дослідниць-
ких завдань, володінні технологією дослідницької 
діяльності, визнанні цінності дослідницьких умінь 
і готовності їх використання у професійній сфері. 

Компетентнісна модель сучасного випускника 
військового ЗВО, як зазначалося вище, визнача-
ється сукупністю загальнокультурних і професій-
них компетентностей [3; 7]. У їх складі ми виді-
ляємо виконавські дослідницькі компетентності 
та науково-дослідницькі компетентності, які, на 
нашу думку, і становлять змістовну суть дослід-
ницької компетентності майбутніх офіцерів вій-
ськово-морських сил.

Виконавські дослідницькі компетентності вклю-
чають такі вміння: 

 –  розуміти й аналізувати, узагальнювати і кри-
тично оцінювати інформацію як для вирішення 
поставлених завдань, так і для постановки власних; 

 –  аналізувати різні підходи до вирішення 
завдання, методи, джерела інформації; 

 –  збирати і зіставляти дані для підготовки 
інформаційних і / або аналітичних звітів, напи-
сання робіт, доповідей; 

 –  аналізувати готові й отримані результати, 
використовувати їх у вигляді конкретних рекомен-
дацій, складати прогнози;

 –  будувати стандартні, а також створювати і 
досліджувати нові моделі реальних процесів.

Науково-дослідницькі компетентності передба-
чають наявність здібностей: 

– бачити і формулювати проблему, визначати 
мету дослідницької роботи; 

– розуміти й обґрунтовувати актуальність, 
новизну, теоретичну і практичну значущість 
завдань дослідження; 

– висувати й обґрунтовувати гіпотези, плану-
вати рішення, використовуючи готові і власні алго-
ритми та схеми; 

– самостійно освоювати нові методи дослі-
дження, здобувати знання, зокрема за допомогою 
інформаційних технологій; 

– проводити дослідження за готовою або само-
стійно розробленою програмою;

– представляти результати своєї роботи.
Розглянемо розвиток дослідницької компетент-

ності у процесі вивчення математики. Математичні 
дисципліни мають унікальний потенціал інтелек-
туального розвитку, формування дослідницьких 
умінь, набуття досвіду здійснення пізнавальної, 
дослідницької активності. Математика є однією 
з найважливіших складових частин фундамен-
тальної підготовки фахівців багатьох профілів 
і важлива як у наукових дослідженнях, так і безпо-
середньо у практичній діяльності [5; 7]. 

Освоєння математичних дисциплін майбутніми 
офіцерами військово-морських сил сприяє роз-
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витку абстрактного, логічного, системного, твор-
чого, критичного мислення, акуратності, точності, 
логічності аргументації, уяви, інтуїції та дослід-
ницьких умінь: 

 – формулювати проблему дослідження; 
 – ставити мету й організовувати її досягнення; 
 – висувати припущення, гіпотези; 
 – орієнтуватися в інформаційних потоках; 
 – моделювати; 
 – представляти результати проведеного дослі-

дження й ін. 
Вивчення математичних дисциплін, що перед-

бачає рух від теоретичних знань до практики на 
основі проблемних методів навчання з метою 
включення курсантів у дослідницьку діяльність, 
складається з етапів послідовного освоєння зна-
кової, моделюючої та проєктивної діяльності [7; 9].

Поряд із використанням проблемних мето-
дів на заняттях із математичних дисциплін до 
основних засобів розвитку дослідницької компе-
тентності майбутніх офіцерів військово-морських 
сил нами віднесено комплекс завдань, до складу 
якого входять такі типи завдань: 

 – завдання на доведення, метод розв’язу-
вання яких обирається самостійно. Навіть якщо 
спочатку доведення проводиться за зразком (що 
теж корисно, оскільки розвиває алгоритмічне мис-
лення), надалі в курсантів виникає потреба знайти 
свій варіант розв’язування;

 – недовизначені і перевизначені завдання, які 
формують уважність до вихідних даних, дозволя-
ючи виявити недостатність (невідповідність) зада-
них умов; 

 – зворотні завдання, у яких відомий метод 
розв’язування і результат і потрібно встановити 
вихідні дані. Розв’язування таких завдань не тільки 
активізує навчально-пізнавальну діяльність, а й 
сприяє розвитку гнучкості мислення, готує кур-
сантів до оволодіння зворотною операцією, вчить 
способам перевірки результатів і, нарешті, розви-
ває кмітливість; 

 – складання структурно-логічних блок-схем 
(теми, розділу, предмета, доведення теорем, алго-
ритмів розв’язування типових задач), що допо-
магає курсантам аналізувати і систематизувати 
навчальний матеріал, виділяти в ньому основне; 

 – завдання практичної спрямованості, необ-
хідні для усвідомлення і розуміння тісного зв’язку 
предмета із життям, основами інших наук, для 
підготовки до використання математичних знань 
у майбутній професійній діяльності; 

 – оціночно-аналітичні завдання, що розвива-
ють здібності аналізувати, застосовувати теоре-
тичний матеріал, оцінювати роботу; 

 – проєктно-технологічні завдання, що виро-
бляють уміння висувати гіпотези, складати план 
розв’язання, використовувати певні методи дослі-
дження, узагальнювати, робити висновки, оформ-
ляти і представляти результат.

У процесі розв’язування таких задач майбут-
німи офіцерами військово-морських сил ство-
рювалися ситуації «особистого успіху» завдяки 
вибору завдань певного рівня, створення індиві-
дуальної програми підготовки до лекційних і прак-
тичних занять, включення в роботу в малих групах. 
Курсанти також можуть проконсультуватися з будь-
яких питань on-line, отримати і надіслати домашню, 
самостійну роботу електронною поштою, отри-
мати рекомендації для роботи над помилками.

Також застосовувалися різноманітні форми 
організації аудиторної і самостійної роботи кур-
сантів: парні та групові взаємодії, що дозволя-
ють обговорювати, сперечатися, доводити свою 
думку; спільна й індивідуальна підготовка допові-
дей, повідомлень тощо.

Нами виділено умови, необхідні для розвитку 
дослідницької компетентності майбутніх офіцерів 
військово-морських сил у процесі їх професійної 
підготовки: 

 – створення предметно-просторового роз-
виваючого середовища, що стимулює розви-
ток дослідницької компетентності: можливість 
вибору форм і способів аудиторної та самостійної 
навчально-дослідницької роботи, рівня складності 
завдань, теми досліджень; у процесі викладання 
використовуються активні й інтерактивні форми 
навчання; рейтингова оцінка наочних знань, крім 
індивідуальних, включає групові оцінки і взаємо-
оцінювання;

 – використання в навчальному процесі про-
дуктивних методів навчання і комплексу дослід-
ницьких завдань: на доведення, складання 
структурно-логічних блок-схем, зворотних, недо-
визначених і перевизначених завдань, завдань 
практичної спрямованості, оціночно-аналітичних, 
проєктно-технологічних; 

 – активне застосування інформаційних техно-
логій: можливостей електронних бібліотек і вір-
туальних лабораторій; наукових, навчальних та 
інших значущих ресурсів мережі Інтернет; систем 
самоконтролю і підтримки зворотного зв’язку з 
викладачем, підвищення ефективності самостій-
ної діяльності й ін. [6; 7].

Висновки і пропозиції. Високий рівень роз-
витку дослідницької компетентності майбутніх 
офіцерів військово-морських сил означає, що 
курсанти виявляють стійкий інтерес до пред-
метних питань та до дослідницької діяльно-
сті, мають потребу в розв’язанні дослідницьких 
завдань, отриманні додаткової інформації, воло-
діють міцними фаховими знаннями, технологією 
дослідницької діяльності, виявляють активність 
і самостійність під час виконання досліджень, 
пропонують творчі, нестандартні варіанти розв’я-
зання завдань, здатні захистити результати своєї 
роботи, критично їх оцінити. Саме дослідницька 
діяльність дозволяє поглибити професійне спря-
мування освіти, виховувати спеціалістів із висо-
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ким творчим потенціалом, впливає на форму-
вання соціально-професійної зрілості майбутніх 
випускників.

Проте процес фахової підготовки майбут-
ніх офіцерів військово-морських сил має суттєві 
резерви щодо вдосконалення, що передбачає 
виділення й обґрунтування відповідної моделі 
формування в майбутніх офіцерів військово-мор-
ських сил дослідницької компетентності у процесі 
фахової підготовки.
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Zavhorodnii D. Ways of development of research competence of future naval forces in the profes-
sional training process

The article is devoted to determining the methods, forms and means of organizing the training of future 
Navy officers to ensure the effective development of their research competence. We highlight the executive 
research competencies and research competencies that, in our opinion, constitute the substantive essence 
of the future competencies of future Navy officers. High level of development of research competence of future 
Navy officers means that cadets show a strong interest in subject matters and in research activity, need to 
solve research problems, obtain additional information, have strong professional knowledge, have research 
technology activity and independence in the performance of research, offer creative, non-standard options for 
solving problems that can protect the results of their work.

We have identified the conditions necessary for the development of the research competence of future 
Navy officers in the course of their professional training: creation of object-space development environment 
that stimulates the development of research competence (the ability to choose forms and methods 
of classroom and independent training and research work, the level of complexity, research topics; active 
and interactive forms of teaching are used in teaching; rating of visual knowledge beyond individual includes 
game use of productive teaching methods and a set of research tasks in the educational process: to prove, 
draw up structural-logical block diagrams, inverse, undefined and overridden tasks, practical orientation tasks, 
evaluation-analytical, project-technological; active use of information technologies (capabilities of electronic 
libraries and virtual laboratories; scientific, educational and other significant resources of the Internet; self-
control systems and feedback support with the teacher to increase the efficiency of independent activity, etc.).

Key words: research competence, future Navy officers, professional training, teaching methods, forms 
of training, means of training.
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ТВОРЧИЙ КОНКУРС ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Статтю присвячено дослідженню способів реалізації творчого потенціалу як невід’ємної складо-

вої частини всебічного розвитку особистості під час підготовки фахівців нелінгвістичних спеціаль-
ностей у закладах вищої освіти у процесі викладання дисциплін «Іноземна мова» та «Іноземна мова 
за професійним / фаховим спрямуванням». Досліджено й узагальнено досвід закордонних і вітчизня-
них науковців, що вивчали різні аспекти розвитку творчих здібностей молоді та методологію впро-
вадження креативності як важливого компонента підготовки сучасного конкурентоспроможного 
спеціаліста. Підкреслено необхідність включення творчої складової частини у процес вивчення дис-
циплін гуманітарного циклу, зокрема іноземних мов. 

У статті викладено результати експерименту із залучення студентів нелінгвістичних спеці-
альностей до участі у творчих конкурсах іноземними мовами. У процесі дослідження впроваджено 
особливу форму позааудиторної роботи у форматі конкурсу есе іноземними мовами серед студентів 
агротехнологічного університету. Описано основні етапи підготовки і проведення конкурсу, пред-
ставлено критерії оцінювання творчих робіт; проаналізовано твори учасників та підбито підсумки 
5 років застосування такої форми роботи.

У результаті аналізу виявлено основні підходи до розв’язання учасниками конкурсу поставленого 
завдання, а також труднощі, що виникли у процесі його опрацювання. Встановлено основні напрями 
вдосконалення іншомовленнєвих компетенцій здобувачів вищої освіти, що брали участь у конкурсі 
есе, унаслідок отриманої можливості застосувати невластивий їм мовний потенціал. Визначено 
основні характеристики творчих робіт, зроблено висновки щодо доцільності застосування конкурсів 
креативного письма серед студентів нелінгвістичних спеціальностей.

У результаті дослідження доведено, що творчі конкурси є ефективним засобом організації поза-
аудиторної форми навчання, який сприяє підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови загалом 
та реалізації індивідуальних творчих здібностей зокрема.

Ключові слова: творчий конкурс, креативне письмо, конкурс есе, навчання іноземної мови, розви-
ток творчого потенціалу.

Постановка проблеми. Розвиток усебічно 
обдарованої особистості є сьогодні одним із про-
відних завдань закладів освіти. Проте еволюції 
творчої складової частини потенціалу молодої 
людини і потенційного фахівця в рамках освіт-
ніх програм приділяється увага в основному 
в межах мистецьких і гуманітарних спеціаль-
ностей – саме вони вимагають авторського про-
дукту як невід’ємного елементу оцінювання. 
Нелінгвістичні спеціальності, на жаль, не мають 
такого потужного арсеналу для стимулювання 
креативності та визначення готовності до тво-
рення, адже підготовка, наприклад, агроінжене-
рів або енергетиків передбачає більшою мірою 
набуття системи знань і оволодіння навичками 
відтворення, значно меншою – продукування. 
Усе більше студентів залучаються нині до проєк-
тної, дизайнерської та винахідницької діяльності, 

адже потребою сьогодення є підготовка такого 
фахівця, який на додачу до професійних знань 
достатньою мірою володіє і так званими гнуч-
кими навичками, що цінуються роботодавцями 
чи не більше за теоретичну підготовку та є все 
більш затребуваними в будь-якій сфері людської 
діяльності, а не лише у творчих професіях. Проте 
неготовність до висловлення ідеї та її втілення 
в наочний результат є однією із суттєвих перепон 
для потенційних творців та візіонерів у галузях 
науки і техніки. 

Для ребалансування представленої ситуації 
необхідні два підґрунтя: по-перше, визначення 
рівня розвитку творчого потенціалу, по-друге, 
залучення творчих елементів і прийомів для фор-
мування психологічної готовності та стимулю-
вання творчої діяльності здобувачів вищої освіти 
в усіх навчальних дисциплінах. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема визначення наявності в особистості 
творчого начала і його трансформації в повно-
цінний талант творця завжди була предметом 
досліджень і наукових студій, наприклад, цій 
темі присвячені роботи Д. Кроплі, Дж. Кауфмана, 
Д. Піффера; серед вітчизняних дослідників даної 
теми варто відзначити фундаментальні висно-
вки Л. Виготського, О. Лука, Я. Пономарьова, 
Б. Ананьєва та Д. Богоявленської. Останніми роками 
наукова спільнота широко звертається до дослі-
джень О. Онишко, О. Тітової й О. Попової з питань 
визначення та вимірювання творчого потенціалу, 
а також з оновлення підходів до стимулювання 
професійної творчості здобувачів вищої освіти, 
особливо у студентів немовних спеціальностей. 

Терміни «творчість» і «творчий потенціал» 
є об’єктом дискусій, їх дефініції різняться залежно 
від того, який аспект (психологічний чи соціоло-
гічний) покладений в основу. Так, Я. Пономарьов 
визначає творчість у широкому сенсі як механізм 
розвитку, взаємодію, що ініціює подальший розви-
ток [1]. Є. Стаценко наполягає на твердженні, що 
творчість – це не лише вміння створювати щось 
нове, а й визначена особистісна настанова, що 
характеризується ставленням людини до себе 
й оточення [2, c. 79]. Складовими частинами твор-
чого потенціалу, окрім вищеназваної здатності 
прогресувати і соціалізації, також можуть висту-
пати когнітивні показники та рівень вербальної 
комунікації. О. Титова [3] наводить результати 
експерименту (2016 р.) з визначення рівня роз-
витку творчого потенціалу студентів нелінгві-
стичних спеціальностей (майже 200 студентів 
Таврійського державного агротехнологічного уні-
верситету були протестовані за допомогою плат-
форми MOODLE). Предметом оцінювання були 
рівень логічно-понятійного мислення здобувачів 
вищої освіти, здатність майбутніх фахівців швидко 
обчислювати в умі, уміння аналізувати і класифіку-
вати дані, а також робити умовиводи й ефективно 
виражати свої думки. Результати експерименту 
виявили лише 7% студентів, які продемонстру-
вали високий рівень розвитку творчого потенціалу. 
Майже половина учасників експерименту досягли 
за результатами тестування лише базового рівня. 
Одним із питань, що викликають у студентів най-
більші труднощі, є здатність до вербального само-
вираження. С. Симоненко та В. Осадчий також 
акцентують увагу на необхідності прищеплення 
студентам технічних спеціальностей здатності 
до здійснення мовленнєвої інтенції [5].

Зважаючи на вищевказані доводи, уміння 
ефективно побудувати план потенційного усного 
або письмового повідомлення, вправність у логіч-
ному викладі ідеї, добір адекватних лексико-гра-
матичних засобів можуть і мають бути включеними 
в навчальний процес із вивчення гуманітарних 

дисциплін як очікувані результати навчальної 
діяльності. Прищеплення звички до вербальної 
презентації здобувачами вищої освіти власних 
ідей і задумів на сьогодні не закріплено в рамках 
освітніх програм, але може отримати міцне під-
ґрунтя у вигляді різноманітних форм позааудитор-
ної взаємодії студентів та викладачів, наприклад, 
з дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова 
за професійним / фаховим спрямуванням». 

Мета статті – дослідження процесу імпле-
ментації творчих конкурсів іноземними мовами 
в позааудиторну діяльність закладів вищої освіти 
в рамках освітніх програм для нелінгвістичних 
спеціальностей, аналіз переваг і можливостей, 
які пропонує цей аспект творчої діяльності як 
для агентів освіти, так і для учасників. Для досяг-
нення поставленої цілі було проаналізовано пись-
мові творчі роботи і висвітлено досягнення/здо-
бутки учасників конкурсів есе трьома іноземними 
мовами протягом останніх 5 років. 

Виклад основного матеріалу. Творчі кон-
курси є одним із потужних інструментів взаємо-
дії зі студентською елітою, адже через процес 
інформування, підготовки, оцінювання та під-
биття підсумків викладач отримує невідкладе-
ний фідбек, а також укріплює стосунки в системі 
«ментор – учень». У нашому досліджені спира-
тимемося також на висновок Р. Стернберга, який 
визначає конкурс як «ефективну форму організа-
ції педагогічного процесу, що сприяє активізації 
творчого потенціалу учасників, реалізації їхніх зді-
бностей та інтересів» [4].

Конкурси, які розраховані на тривалий період 
підготовки, від моменту їх оголошення до кінцевого 
строку подання матеріалу, зазвичай більш активно 
обираються студентами, що прагнуть утворити 
тривалі зв’язки з наставником, а не просто отри-
мати оцінку або підвищити бал. Навіть більше, такі 
конкурси є очікуваними і бажаними серед тих сту-
дентів, хто вже брав участь у них минулого року. 
Також варто зазначити, що студенти, чиї роботи 
увійшли до топ-листа, але не стали переможними, 
демонструють підвищену мотивацію і бажання 
перемогти. Викладачі, які є наставниками конкур-
сантів – саме вони інформують про оголошені кон-
курентні можливості виявити свої творчі здібності, 
роз’яснюють деталі, наголошують на найважливі-
ших тенденціях, підтримують самостійність у вико-
нанні поставленого завдання, – повинні вчасно 
звернути увагу і на тих, хто вже виявив свої здібно-
сті в інших форматах (олімпіади, виступи з допові-
дями), і на тих, хто не має досвіду «оприлюднення» 
своїх напрацювань. Довготривалі конкурси є якнай-
кращою можливістю підвести фундамент із дис-
ципліни під конкурентоспроможність потенційно 
сильного учасника. 

Конкурси іноземними мовами в немовних 
закладах вищої освіти є унікальним явищем, яке, 
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втім, набуло популярності серед студентів із висо-
ким рівнем володіння мовами, що вивчаються сту-
дентами агротехнологічного університету, і довело 
свою ефективність як методичний прийом. 

Серед студентів, кваліфікація яких не передба-
чає широкого застосування набутих у школі знань 
з іноземної мови, є багато випускників лінгвістич-
них класів із двома іноземними мовами, учасників 
МАН із філологічних досліджень, а також чимало 
студентів, які не бачать свого майбутнього як 
фахівці та випускники ЗВО в Україні і докладають 
максимум зусиль для збереження та підвищення 
наявного рівня володіння іноземною мовою, щоб 
у перспективі мати потенціал для співпраці з іно-
земними компаніями. 

З погляду викладача іноземної мови, участь 
у конкурсі допоможе студенту в таких аспектах, як:

 – розширення словникового запасу, актуаліза-
ція використання фразових дієслів і мовленнєвих 
кліше;

 – актуалізація складних синтаксичних конструк-
цій та їхньої відмінності від синтаксису рідної мови;

 – розвиток навичок зв’язного письмового мов-
лення;

 – покращення вмінь укладати структуру май-
бутнього письмового текстового повідомлення 
у сполученні з навичками редагування та компре-
сії проміжної версії тексту;

 – тренування написання оціночно-емоційних 
повідомлень;

 – тренування укладання повідомлень за визна-
ченими вимогами і суворо визначеного обсягу;

 – покращення навичок селективного аналізу 
синонімічних рядів та синтаксичних конструкцій 
заради найточнішого формулювання;

 – актуалізація правил орфографії та пунктуації 
з урахуванням найсучасніших вимог, варіанта анг-
лійської мови, жанрових особливостей тексту.

На кафедрі іноземних мов Таврійського дер-
жавного агротехнологічного університету імені 
Дмитра Моторного щорічно проводяться три 
творчі конкурси. Найбільш масштабний – конкурс 
есе іноземними мовами, який уперше був органі-
зований у 2013 р. Ідея конкурсу інтегрує виявлення 
лінгвістичної підготовки, розвиток критичного 
мислення студентів та, звичайно, їхньої креа-
тивності. Наприкінці осіннього семестру на сайті 
новин кафедри за адресою www.tsatu.edu.ua/im 
розміщуються оголошення трьома іноземними 
мовами (англійською, німецькою та французькою) 
з темою і вимогами до учасників. Представлена 
тема є однаковою для всіх трьох секцій і є про-
ханням інтерпретувати або висловити своє став-
лення щодо цитати відомої особистості. Цитати 
обираються з урахуванням реалій українського 
суспільства, глобальних тенденцій, присвяти 
року, у якому проводиться конкурс (наприклад, 
рік Європи в Україні). Так, за умовами першого 

конкурсу студенти мали інтерпретувати цитату 
екс-президента автомобільного концерну Ford 
Лі Якокка: «Конкурентоспроможність країни почи-
нається не в цеху фабрики або в дослідницькій 
лабораторії. Вона починається у класній кімнаті». 
Окрім глибокого змісту цитати, вимоги до тексту 
й оформлення творів є досить високими: 

 – максимальний обсяг твору – 2 500 друкова-
них знаків, або 350 слів;

 – відповідність змісту заявленій темі; 
 – логічна структура викладення (вступ, основна 

частина, зміст);
 – аргументація та переконливість; 
 – оригінальність мислення;
 – високий рівень володіння мовними засобами;
 – дотримання вимог до оформлення (мається 

на увазі електронний формат документа, який 
надсилається на офіційну електронну адресу 
кафедри в домені університету). 

Як видно із цитати і представлених вище інструк-
цій, неможливо знайти готове есе із запропонова-
ної теми. Отже, кількість робіт, що брали участь 
у всіх трьох конкурсах першого року, не переви-
щила 50. З іншого боку, зміни в багатьох аспек-
тах вищої освіти, які торкнулися і студентів даного 
закладу вищої освіти (наприклад, обов’язковий 
іспит з іноземних мов для вступу до магістратури 
з усіх спеціальностей), саме у 2013 р. наштовх-
нули більшість конкурсантів на концентрування 
основного матеріалу есе навколо особистого 
досвіду і навіть емоцій. Серед 48 учасників лише 
п’ятеро представили вільну інтерпретацію теми, 
хоча їхні доводи були логічно структурованими 
та когерентними, журі віддало перевагу роботам, 
у яких рефлексія стала оздобленням глобального 
бачення перспектив підприємництва, працевлаш-
тування й інноваційного розвитку України загалом. 

На проєктування роботи, роздуми та на їх 
представлення студенти мають приблизно два 
місяці. Процедура оцінювання й аналізу надісла-
них есе є незмінною вже протягом шести років. 
Журі (яке складається з викладачів методичних 
секцій відповідної мови) обирає одну найкращу 
творчу роботу англійською, по одній – німецькою 
та французькою після тижневого розгляду й обго-
ворення простою більшістю голосів. Стандартним 
є також кількісний розподіл учасників – англій-
ська мова (як мова творчих робіт) представлена 
найбільшою кількістю студентів, що вивчають її 
на 20 спеціальностях Таврійського університету. 
Традиційно ця мова представлена у 5–6 разів 
більше, ніж німецька та французька. Проте досвід 
показує, що рівень володіння мовою, як і навички 
письмової комунікації учасників, заслуговують на 
високу оцінку. За результатами конкурсу кращі 
роботи розміщуються на сайті кафедри у спеці-
ально створеному розділі «Проєкти кафедри» за 
посиланням http://www.tsatu.edu.ua/im/konkurs/, 
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завдяки чому їх також можуть побачити і взяти до 
уваги учасники конкурсів наступних років. Усі учас-
ники та переможці запрошуються на церемонію 
нагородження грамотами та грошовими преміями, 
де можливості знайомства, встановлення контак-
тів, обміну ідеями із ключової фрази дня (цитати) 
безмежні. Під час першої церемонії нагородження 
(2013 р.) усіх бажаючих попросили залишити 
свої контактні дані разом із напрямом діяльно-
сті кафедри, який їх цікавить, – так був укладе-
ний докладний список студентського активу, який 
у подальшому функціонував як осередок наукової, 
виховної/розважальної, інноваційно орієнтованої 
проєктної діяльності іноземними мовами.

Найважливішим результатом заходу, звичайно 
ж, був досвід проведення першого творчого кон-
курсу серед нелінгвістичних спеціальностей. 
Зворотна реакція була неоднозначною: студенти, 
незвиклі до таких завдань, спочатку масово від-
мовлялися від участі, але, отримавши роз’яс-
нення щодо процедури, зацікавилися. Наступною 
перепоною була тема – непроста, з одного боку, із 
глибоким підтекстом, а з іншого – дуже обмежена 
порівняно зі звичними темами для дослідження 
або презентування, як-от, наприклад, «Сільське 
господарство півдня України». Фокусування уваги 
студентів у визначеному тематичному полі також 
потребувало додаткових роз’яснень, що зумо-
вило третю проблему: донині завжди готові допо-
могти, цього разу викладачі давали рекомендації 
«як писати», а не «що писати». Самостійність 
мислення і стала вирішальним аргументом на 
користь того, що ті студенти, хто не відмовився від 
викладу особистих ідей ресурсами власного мов-
ного портфоліо, включилися у змагання на звання 
кращого автора есе іноземною мовою. 

Для подолання страху письменництва колек-
тив кафедри навіть ініціював семінари з акаде-
мічного та креативного письма, куди потенційні 
автори запрошувалися для ознайомлення з най-
новішими тенденціями укладання творчих робіт, 
а також із принципами оцінювання коротких пись-
мових форм від міжнародних установ, які включа-
ють письмо у склад іспитів на отримання сертифі-
ката з певного рівня володіння іноземною мовою. 
Проте це був єдиний рік, коли такі експеримен-
тальні консультації мали місце – як показав аналіз 
робіт 2014 р., учасники сприйняли рекомендації 
надто буквально і зосередилися на формі, яка 
в результаті превалювала над змістом. Надіслані 
есе були високого лінгвістичного рівня, демонстру-
вали бездоганну структуру і логіку викладу, але 
натхнення та настрою в таких роботах не відчува-
лося. Саме ці два параметри в поєднанні з демон-
страцією високого рівня лінгвістичної підготовки 
визначають роботи переможців – наприклад, вра-
жають студентські роздуми про виклик і перемогу 
над власними страхами, іронія в передбаченні 

деградації людства через експансію роботів, усві-
домлення водночас трагедії і величі самопожер-
тви, шана і поклоніння філантропії й альтруїзму 
відомих не лише в цих сферах особистостей. 

Аналізуючи представлені роботи, можна 
умовно поділити їх на групи за концепцією, яку 
автори закладають в основу есе:

1. Конкурсант спирається на особистість автора 
цитати (що, звичайно, додає результативності 
виховному та розвивальному аспектам цього виду 
позааудиторної роботи). Наприклад, тема 2018 р. – 
«Як Ви розумієте фразу першої жінки, яка отри-
мала Нобелівську премію, і єдиної жінки, яка отри-
мала цю премію двічі, – Марії Кюрі: «Нічого у житті 
не слід боятися, зараз час розуміти більше, щоб 
ми могли боятися менше»». Особистість настільки 
величної жінки з долею такого масштабу саможер-
товності, звичайно, була всебічно досліджена учас-
никами. Марія Кюрі виступала у творчих роботах і як 
одна з перших жінок-науковців, яка була змушена 
переборювати наслідки шовінізму, і як любляча 
дружина-партнер, і як патріот сучасної їй науки. 

2. Автор спирається на саму цитату і її зна-
чущість. У 2017 р. для інтерпретації було запро-
поновано тему, широко обговорювану в засобах 
масової інформації, – штучний інтелект, роботиза-
ція та суспільні зрушення. Цитата американського 
письменника Елберта Хаббарда стала справж-
нім викликом для учасників: «Одна машина 
може виконувати роботу 50 звичайних людей. 
Жодна машина не зможе виконати роботу екс-
траординарної особистості». Елберт Хаббард не 
є широко відомою українській молоді культурною 
постаттю, але його тлумачення стосунків у системі 
«людина – машина» на межі XIX та XX століт було 
сприйняте як візіонерське. Робот Софія, пред-
ставлений незадовго до оголошення конкурсної 
теми, а також функціонування штучного інтелекту 
подібного їй рівня (або більш обмеженого, проте 
не менш корисного і для людства, і для галузей 
науки та промисловості) часто посідали визначні 
місця у творчих нарисах студентів 2017 р. 

3. Автор спирається на досвід (власний або 
загальнолюдський). Цитата Марії Кюрі («Нічого 
у житті не слід боятися, зараз час розуміти більше, 
щоб ми могли боятися менше») у тлумаченні пере-
можця секції англійської мови в конкурсі 2018 р. 
відбилася у свідомості студента третього курсу як 
глибоке усвідомлення авторкою найголовніших 
принципів еволюції людства та саморозвитку осо-
бистості – цікавості та бажання виклику. 

Зважаючи на невеликий обсяг твору, усі 
три категорії представлені переважно в чистому 
вигляді, але і їх комбінація дає чудовий ефект 
занурення у свідомість авторів. 

На основі аналізу робіт учасників за 5 остан-
ніх років також можна виділити показники, якими 
характеризуються студентські есе: 
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 – глибоке філософське підґрунтя (фонові 
знання з історії, політології та соціології втілю-
ються в оновленому трактуванні аксіом, аргумен-
тації, риторичних питаннях);

 – ґрунтовний і тривалий підготовчий процес із 
боку автора-письменника (саме для цього період 
від оголошення до дедлайна зазвичай включає 
канікулярний період);

 – образність мовлення (епітети, порівняння, 
метафори, гіперболи – увесь цей арсенал, неча-
сто застосовуваний на заняттях з іноземної мови 
професійного спрямування, стає функціональним 
оздобленням у творах, де кожне слово є вагомим 
через стислі рамки вимог);

 – почуття гумору (іронія та самоіронія додають 
творчим роботам легкості сприйняття, приверта-
ють увагу читача, справляють тривале враження 
на журі). 

Як показали результати інтерв’ювання учас-
ників конкурсів, вони мають особливе ставлення 
до творчих робіт, які не є предметом оцінювання 
в семестрових 100 балах. По-перше, мотивація 
до участі ґрунтується на бажанні створити щось 
значуще, гарне, глибоке. По-друге, превалює 
бажання ділитися своїми ідеями, і як результат, 
досягненням – фактом участі, визнанням із боку 
висококваліфікованого журі, а в ідеалі ще й пере-
могою в невластивій для себе діяльності. 

Висновки і пропозиції. Розвиток творчого 
потенціалу здобувачів вищої освіти є одним із 
затребуваних аспектів формування всебічно 
обдарованої особистості і її інтеграції в подальшу 
творчу діяльність як підготовленого і впевненого 
фахівця. Недостатній рівень уваги до творчого 

складника в аудиторії може бути компенсований 
завдяки позааудиторній взаємодії викладачів із 
потенційними авторами і розробниками у процесі 
вивчення іноземних мов. Творчі конкурси є потуж-
ним інструментом стимулювання зацікавлених 
студентів із високим рівнем володіння іноземною 
мовою до переходу від репродуктивної до автор-
ської творчої діяльності. Навички глибокого ана-
лізу, рефлексія персонального досвіду і викладу 
власних ідей у заданому форматі конкурсної 
роботи є викликом, який, у разі успішного подо-
лання, стане передумовою для подальшої впев-
неної творчої діяльності. 
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Zaitseva N., Suprun O. Creative competition as a means of realizing the creative potential of students 
of non-linguistic specialties

The article deals with the study of ways for realizing creative potential as an integral component of all-round 
personality development while training students of non-linguistic specialties in higher education institutions in 
the process of teaching the disciplines “Foreign Language” and “Foreign Language for Specific Purposes”. 
The experience of foreign and domestic scholars studying different aspects of youth creativity development 
and methodology of introducing creativity as an important component of modern competitive specialist training 
have been researched and generalized. The necessity to include the creative component in the process 
of studying the disciplines of the humanitarian cycle, foreign languages in particular, is emphasized.

The article presents the results of an experiment in engaging students of non-linguistic specialties into 
creative competitions in foreign languages. During the research a special form of extracurricular work in the form 
of the essay competition in foreign languages was introduced among the students of the agrotechnological 
university. The basic stages of preparation and holding the competition have been described, the criteria 
of evaluation of creative works are presented; the works of the participants have been analyzed and the results 
of 5 years of using this form of work have been summarized. The analysis revealed the main approaches to 
the solution of the task by the participants of the competition, as well as the difficulties encountered in the process 
of its processing. The basic improvement directions of foreign language competences of the students who 
participated in the essay competition have been revealed due to the opportunity to use language potential 
which is not peculiar for students of agricultural and technological universities. The main characteristics 
of creative works have been determined, conclusions have been drawn on the efficiency of using creative 
writing competitions among students of non-linguistic specialties. 

As a result of the research it has been proved that creative competitions are an effective means of organizing 
out-of-class forms of training which helps to increase the motivation for learning a foreign language overall 
and realize individual creative abilities in particular.

Key words: creative competition, creative writing, essay competition, foreign language teaching, 
development of creative potential.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
ДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті виконано стислий огляд публікацій із проблематики формування готовності майбутніх 

учителів фізичного виховання до попередження конфліктів у професійній діяльності. Виокремлено 
суперечності професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання в контексті форму-
вання готовності до попередження конфліктів у професійній діяльності. Констатовано, що про-
блема підготовки майбутніх учителів фізичного виховання до попередження конфліктів не була 
належно висвітлена в науковій літературі. Показано також, що в освітньо-професійних програмах 
не приділено належної уваги формуванню готовності до попередження конфліктів. Обґрунтовано 
актуальність дослідження, спрямованого на підтвердження дієвості педагогічних умов, а також екс-
периментальну перевірку ефективності моделі підготовки майбутніх учителів фізичного виховання 
до попередження конфліктів. Представлено науковий апарат цього дослідження. Сформульовано 
гіпотезу про доцільність створення педагогічних умов, серед яких:

– доповнення змісту дисциплін «Педагогіка фізичного виховання та спорту» та «Психологія 
фізичного виховання та спорту» через уведення змістових модулів, орієнтованих на формування 
готовності до попередження конфліктів;

– актуалізація професійного інтересу студентів до проблем розв’язання педагогічних конфлік-
тів шляхом безпосередньої взаємодії з агентами професійної соціалізації – викладачами, учителями 
фізичного виховання;

– використання нетрадиційних, контекстно орієнтованих форм лекцій, спрямованих на форму-
вання у студентів готовності до попередження конфліктів;

– відтворення на практичних заняттях соціально-психологічних особливостей педагогічних кон-
фліктів, типових для уроків фізичного виховання, з метою освоєння студентами цінностей, норм 
і поведінкових патернів, що лежать в основі готовності до попередження конфліктів;

– реалізація взаємодоповнюючих методик комплексного контролю розвитку якостей особисто-
сті майбутніх учителів фізичного виховання, які утворюють конфліктологічну компетентність.

Висвітлено очікувану наукову новизну дослідження, а також його практичну значущість.
Ключові слова: готовність, формування, майбутній учитель фізичного виховання, компетент-

ність, попередження конфліктів.

Постановка проблеми. Невід’ємною части-
ною суспільного життя виступають конфлікти. 
Частота їх виникнення та напруженість підвищу-
ються під час соціальної трансформації, у стані 
якої зараз перебуває наша країна. Шляхи подо-
лання конфліктів значною мірою залежать від 
готовності суб’єктів соціальної взаємодії до їх 
вирішення, а також від знань шляхів їх подолання 
та наявних відповідних поведінкових моделей.

Інтегруючим поняттям для визначення особистіс-
ної якості людини, що визначає стратегію і тактику 
поведінки в конфлікті, виступає конфліктологічна 
компетентність, яка набуває особливої актуально-
сті у професійній сфері «людина – людина», до якої 
належить професія вчителя фізичного виховання.

Професійне середовище, у якому доводиться 
працювати вчителю, має високий рівень кон-
фліктогенності, однією з основних причин якої  
є психологічні особливості суб’єктів педагогічної 
взаємодії.

Оскільки вчитель фізичного виховання обов’яз-
ково стикатиметься з різноманітними складними 
ситуаціями педагогічної взаємодії, підготовка до 
ефективного виходу з них має виступати пріори-
тетним завданням вищої школи. Однак у зв’язку 
з оптимізацією, інтенсифікацією й економізацією 
вищої освіти виникають суперечності, що стосу-
ються формування готовності до попередження 
конфліктів. Зокрема, між: 

– постійною потребою загальноосвітніх 
навчальних закладів у висококваліфікованих учи-
телях фізичного виховання, здатних адаптува-
тися до конфліктних умов професійної діяльності, 
та низьким рівнем готовності до попередження 
конфліктів випускників ЗВО з відповідної спе- 
ціальності;

– об’єктивною необхідністю у приділенні уваги 
в навчальному процесі факультетів фізичного 
виховання формуванню готовності до попере-
дження конфліктів та недостатнім відображенням 
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цього аспекту фахової підготовки у змісті наявних 
навчальних дисциплін;

– необхідністю формування готовності вчите-
лів фізичного виховання до врегулювання склад-
них конфліктів, притаманних педагогічній діяльно-
сті, та неможливістю формування готовності до 
попередження конфліктів традиційними засобами 
фахової підготовки.

Основу для розв’язання означених протиріч 
знаходимо у філософських, соціологічних, психо-
логічних та педагогічних джерелах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність конфліктів, класифікація, типологія, 
причини виникнення, а також стратегії їхнього 
розв’язання висвітлюються в підручниках і посіб-
никах А.Анцупова [1], О. Бандурки [2], Н. Гришиної 
[5], Г. Ложкіна [12], Т. Матвійчук [13], М. Пірена 
[15], Б. Хасана [18], А. Шипілова [1]. Зокрема, 
у навчальних виданнях утверджена думка про те, 
що конфлікт є невід’ємною складовою частиною 
соціального буття, поширюється на всі сфери 
діяльності людини і може виникати з об’єктивних 
і суб’єктивних причин.

Аналіз наукової літератури дозволяє конста-
тувати, що конфліктологічна підготовка педагогів 
була предметом уваги вчених, але процес підго-
товки вчителів фізичного виховання перебуває на 
стадії становлення. 

Наявність соціальної потреби, зазначених 
суперечностей, а також недостатня розробле-
ність засад конфліктологічної підготовки вчителів 
фізичного виховання зумовили вибір теми дисер-
таційного дослідження «Формування готовності 
майбутніх учителів фізичного виховання до попе-
редження конфліктів у професійній діяльності».

Мета статті – обґрунтувати науковий апарат 
дисертаційного дослідження.

Методи – аналіз наукових публікацій за обра-
ною проблематикою, виокремлення не виріше-
них наукових проблем, синтез ідей і висновків  
науковців.

Виклад основного матеріалу. У резуль-
таті аналізу наукових праць, присвячених тео-
ретичному обґрунтуванню сутності готовності 
різних категорій фахівців до попередження кон-
фліктів, серед яких дослідження Т. Дзюби [6], 
О. Воронцової [4], Ю. Данечкіної [4], Л. Котлова [9], 
С. Філь [16], можна констатувати, що дослідники 
розглядають таку готовність як складову частину 
соціально-психологічної, комунікативної й інших 
компетентностей або як окремий вид професійної 
компетентності, який має свою структуру.

З аналізу наукових джерел стає зрозумілим, 
що авторами поняття «готовність до попере-
дження конфліктів» часто розглядається як сино-
нім понять «конфліктна компетентність», «кон-
фліктологічна підготовка», «конфліктологічна 
компетентність».

Специфіку поняття «конфліктна компетент-
ність» розглядали М. Войтович [3], М. Кляп [7], 
Б. Хасан [17], Л. Онуфрієва [10], С. Ренке [10]. 
У своїх дослідженнях автори наголошують на 
тому, що в її структуру входять такі базові ком-
поненти, як спеціальні знання та вміння, нави-
чки управління конфліктними явищами, а також 
рефлексивна культура.

Конфліктологічна підготовка та конфліктоло-
гічна компетентність педагогів і майбутніх учителів 
висвітлені в дослідженнях А. Левкович [11], І. Козич 
[8], Л. Мухіної [14] та ін. Авторами розглянуті педаго-
гічні умови формування конфліктологічної компе-
тентності та запропоновано методику безконфлік-
тної оцінки якості навчання школярів і діяльності 
вчителів, дані конкретні рекомендації вчителям 
із профілактики стресу, а також поліпшення спіл-
кування між суб’єктами педагогічної взаємодії.

На основі аналізу джерел можна констатувати, 
що на сьогодні розроблено системно-ситуаційний 
метод дослідження конфліктів; виявлено модельні 
описи чинників виникнення конфлікту і законо- 
мірних реакцій людей у конфліктних ситуаціях 
спілкування [18].

Установлено, що на сьогодні невирішеними 
залишаються питання теоретичного обґрунту-
вання засад формування в майбутніх учителів 
фізичного виховання готовності до попередження 
конфліктів, а також розроблення методичного 
забезпечення цього процесу.

Зважаючи на це, уважаємо за доцільне про-
ведення дослідження, мета якого – розробити, 
теоретично обґрунтувати модель формування 
готовності до попередження конфліктів майбутніх 
учителів фізичного виховання у процесі фахової 
підготовки, а також експериментально перевірити 
її ефективність.

Об’єктом цього дослідження буде виступати 
професійна підготовка майбутніх учителів фізич-
ного виховання в умовах вищого навчального 
закладу. Предметом – процес формування готов-
ності до попередження конфліктів майбутніх учи-
телів фізичного виховання.

Завдання такого дослідження такі:
– проаналізувати стан розробленості проблеми 

формування готовності до попередження кон-
фліктів майбутніх учителів фізичного виховання 
на основі аналізу наукових джерел;

– уточнити значення поняття «готовність учи-
теля фізичного виховання до попередження кон-
фліктів»;

– визначити найбільш перспективні концепти 
формування готовності до попередження кон-
фліктів;

– обґрунтувати педагогічні умови і розробити 
модель процесу формування готовності до попе-
редження конфліктів майбутніх учителів фізич-
ного виховання;
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– експериментально перевірити ефективність 
моделі формування готовності до попередження 
конфліктів майбутніх учителів фізичного вихо-
вання у процесі фахової підготовки.

У дослідженні планується перевірка гіпотези 
про те, що процес формування готовності до 
попередження конфліктів буде більш ефективним 
у разі створення таких педагогічних умов:

– доповнення змісту дисциплін «Педагогіка 
фізичного виховання та спорту» та «Психологія 
фізичного виховання та спорту» через уведення 
змістових модулів, орієнтованих на формування 
готовності до попередження конфліктів;

– актуалізація професійного інтересу студентів 
до проблем розв’язання педагогічних конфліктів 
шляхом безпосередньої взаємодії з агентами про-
фесійної соціалізації – викладачами, учителями 
фізичного виховання;

– використання нетрадиційних, контекстно 
орієнтованих форм лекцій, спрямованих на фор-
мування у студентів готовності до попередження 
конфліктів;

– відтворення на практичних заняттях соціаль-
но-психологічних особливостей педагогічних кон-
фліктів, типових для уроків фізичного виховання, 
з метою освоєння студентами цінностей, норм 
і поведінкових патернів, що лежать в основі готов-
ності до попередження конфліктів;

– реалізація взаємодоповнюючих методик 
комплексного контролю розвитку якостей особи-
стості майбутніх учителів фізичного виховання, 
які забезпечують готовність до попередження  
конфліктів.

Для досягнення поставленої мети та вико-
нання завдань дослідження доцільне застосу-
вання таких методів, як:

– теоретичні: аналіз наукових джерел і нор-
мативних документів для конкретизації проблеми 
формування готовності до попередження кон-
фліктів майбутніх учителів фізичного виховання, 
характеристики ступеня її розробленості; аналіз 
і узагальнення філософського, педагогічного, 
соціологічного, психологічного знання з метою 
побудови теоретичного базису дослідження, уточ-
нення його поняттєво-категоріального апарату; 
вивчення, систематизація педагогічного досвіду 
для виявлення актуальних і перспективних кон-
цептів формування готовності до попередження 
конфліктів; синтез положень наукових підходів, 
теорій, ідей для формулювання педагогічних умов 
формування готовності до попередження кон-
фліктів майбутніх учителів фізичного виховання; 
моделювання відповідного процесу;

– емпіричні: діагностичні (анкетування, бесіда, 
використання соціологічних опитувальників, тес-
тування знань, експертне оцінювання) й обсерва-
ційні (включене й опосередковане спостереження) 

для визначення вихідного стану рівня їхньої готов-
ності до здійснення професійної діяльності в кон-
фліктогенному середовищі; педагогічний експе-
римент для перевірки ефективності педагогічних 
умов формування готовності до попередження кон-
фліктів майбутніх учителів фізичного виховання;

– методи математичної статистики – з метою 
обробки результатів дослідження для кількісного 
та якісного аналізу емпіричних даних.

Наукова новизна і теоретична значущість 
результатів дослідження полягатиме в такому:

– уперше буде обґрунтовано педагогічні умови 
формування в майбутніх учителів фізичного вихо-
вання готовності до попередження конфліктів, 
а також розроблено модель відповідного педа-
гогічного процесу, спрямованого на формування 
в майбутніх учителів фізичного виховання необ-
хідних компетентностей;

– уточнено поняття «готовність учителя фізич-
ного виховання до попередження конфліктів»; 
перелік та зміст необхідних і достатніх компетент-
ностей майбутніх учителів фізичного виховання, 
які описані через настанови, знання, уміння, 
патерни поведінки і можуть бути безпосередньо 
виміряні або зафіксовані;

– удосконалено зміст, форми, методи та засоби 
формування готовності до попередження кон-
фліктів студентів у процесі викладання дисци-
плін «Педагогіка фізичного виховання та спорту» 
та «Психологія фізичного виховання та спорту»;

– подальшого розвитку набули нормативні, 
змістові та діагностичні характеристики готовності 
вчителів фізичного виховання до попередження 
конфліктів, які можуть стати основою для вдо-
сконалення галузевих стандартів вищої освіти на 
засадах компетентнісного, контекстного й особи-
стісно орієнтованого підходів.

Практична значущість результатів дослі-
дження полягатиме в тому, що буде розроблено:

– змістові модулі дисциплін «Педагогіка фізич-
ного виховання та спорту» та «Психологія фізич-
ного виховання та спорту», спрямовані на фор-
мування готовності до попередження конфліктів 
майбутніх учителів фізичного виховання;

– комплекс ситуативних завдань, спрямований 
на формування готовності до попередження кон-
фліктів майбутніх учителів фізичної культури;

– методику оцінювання готовності до попере-
дження конфліктів майбутніх учителів фізичної 
культури, що інтегрує тест знань, особистісний 
опитувальник, методику експертної оцінки.

Висновки. Матеріали дослідження та мето-
дичні рекомендації можуть бути використані під 
час розроблення і модернізації діючих навчальних 
планів і програм підготовки вчителів фізичної куль-
тури, а також у системі підготовки і перепідготовки 
кадрів.
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Zaitseva O. Formulation of the problem of forming the readiness of future teachers of physical 
education to prevent conflicts in professional activity

The article reveals the brief review of publications about issues of forming future physical education teachers’ 
aptitude for conflict prevention in professional activity. The author represents main contradictions of future 
physical education teachers’ vocational trainings with reference to forming aptitude for conflict prevention 
in professional activity. The researcher states that issue of future physical education teachers’ aptitude for 
conflict prevention has not got appropriate clarification in scientific investigations yet. The author stresses 
that modern syllabus and training program do not highlight the essential points of forming aptitude for conflict 
prevention in professional activity. In the article there is a verification of relevance of the study; the study 
is aimed to acknowledge the appropriateness of pedagogical conditions, as well as the experimental proof 
of model effectiveness which is about preparation future physical education teachers to prevent conflicts in 
their professional activity. The author represents scholar like apparatus of the research, states the hypnosis 
about designing pedagogical conditions appropriateness, such as:

– adjusting the syllabus content of the subjects “Pedagogics of Physical Education and Sports” 
and “Psychology of Physical Education and Sports” due to unit modules implementation, these modules are 
focused on forming aptitude for conflict prevention;

– mainstreaming students’ professional interest to the issues of pedagogical conflict resolution by means 
of close co-operation of professional socialization agents – for instance, teachers, coaches, physical education 
teachers;



ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

18

– using different alternative, non-traditional, context-based forms of lectures, focused on students’ gaining 
aptitude for conflict prevention in professional activity;

– reconstruction during practical classes the set of social and psychological peculiarities of pedagogical 
conflicts, typical and frequent for physical education lessons, aiming to be taken in by students some significant 
values, norms and behavior patterns that are the basis of aptitude for conflict prevention in professional activity;

– embedding several complementary methodologies of complex monitoring the development of future 
physical education teacher’s personality features, that create necessary conflict competence.

In the article the author highlights the scientific novelty of the research, as well as its practical relevance.
Key words: aptitude, forming, future physical education teacher, competence, prevention conflicts.
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НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОСВІТІ
Стаття присвячена організації навчально-педагогічної взаємодії в рамках вищої професійної 

освіти в технічному вищому навчальному закладі. Мета дослідження – систематизація існуючого 
теоретичного та практичного досвіду здійснення навчально-педагогічної взаємодії, виділення умов 
його успішного здійснення. Представлена класифікація активних методів навчання. Розглянуто спо-
соби активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, які спонукують їх до активної розумо-
вої та практичної діяльності у процесі оволодіння матеріалом, коли активний не тільки викладач, 
але й студенти. Наведено приклади реалізації навчально-педагогічної взаємодії на заняттях із дисци-
плін будівельного циклу й ігрових зустрічах студентів.

Виділено не вирішені раніше проблеми, виявлено необхідність вивчення взаємодії студента 
та викладача в закладі вищої освіти. Система навчально-педагогічної взаємодії в ланці «викладач – 
студент» у виші якісно відрізняється від шкільної не тільки організаційними формами, змістом нав-
чання і виховання, але і самим фактом їх прилучення до загальної професії, а це значною мірою сприяє 
зняттю вікового бар’єра, що заважає плідній спільній діяльності, сприяє здійсненню базових компе-
тенцій учасників навчально-педагогічної взаємодії з використанням активних методів навчання.

У результаті проведеного аналізу наукових праць зазначили, що специфіка педагогічного спілку-
вання передусім проявляється в його спрямованості. Воно спрямоване на учнів із метою їх особистіс-
ного розвитку. Розвиток особистості передбачає максимальну реалізацію її активності, самостій-
ності, ініціативності, відповідальності в навчально-виховному процесі.

У результаті дослідження визначили, що запорукою успішного вдосконалення є підготовка викла-
дача дисциплін із використанням активних методів навчання та різних інтерактивних форм взаємо-
дії, наприклад, ігор, кейс-завдань, мозкових штурмів тощо. 

У даній роботі представлена гра «Ерудит-лото», яка була використана на занятті з дисципліни 
«Залізобетонні та кам’яні конструкції». Це дозволило виявити, що на заняттях у вигляді гри всі 
студенти активно залучені в навчально-освітній процес, загострюється їхня увага, студенти зосе-
реджені і зібрані під час виконання завдання і відповідей на поставлені питання. Налагоджується 
робота у групі, студенти стають більш згуртованими, відчувається дух суперництва між коман-
дами. Переважає комунікативний і діловий стилі роботи викладача, що сприяє кращому засвоєнню 
і закріпленню знань, умінь і компетенцій.

Ключові слова: навчально-педагогічна взаємодія, педагогічне спілкування, компетенції, учасники, 
професійна освіта, активні методи навчання, інтерактивна форма.

Постановка проблеми. На заняттях із дис-
циплін технічного циклу завжди постає завдання 
знаходження і вибору способів і методів взаємо-
зв’язаної діяльності викладача й учнів, спрямова-
ної на опанування учнями знань, умінь, навичок, 
на їх виховання і розвиток. Будівельні дисципліни 
важкі для сприйняття студентами за традицій-
ного лекційного викладу матеріалу. Тому виникає 
завдання обов’язкового застосування активних 
методів навчання для кращого засвоєння матері-
алу й активізації пізнавальної діяльності учнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчена дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора педагогічних наук І.А. Цатурової на тему 
«Багаторівнева система мовної освіти у вищій тех-
нічній школі». Розглянуто роботи Е.А. Телешової 
«Модель становлення готовності студентів до 
аналітичної діяльності в навчально-педагогічному 
взаємодії» і «Умови успішного навчально-педаго-
гічної взаємодії у вищому навчальному закладі», 
літературні джерела (В.Ф. Ісаєв, В.А. Петровський, 
Є.А. Телешова, Г.Н. Серікова), що висвітлюють 
дану проблему.

Мета статті – розглянути поняття «педаго-
гічне спілкування», «професійно-педагогічне 
спілкування», «педагогічна взаємодія». Розкрити 
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поняття «навчально-педагогічна взаємодія» 
у професійній освіті, показати  значущість такої 
взаємодії та її успішність на заняттях зі спеціаль-
них дисциплін у технічному закладі вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Зпочатку 20-го 
ст. державні політики багатьох держав спрямо-
вані в бік посилення уваги до особистості кож-
ної людини, ідея рівноправності є характерною 
і важливою рисою. У системі освіти рівноправна 
взаємодія відповідає принципам гуманізації, які 
є основоположними в новій парадигмі освіти. 
У результаті цього в освіті на перше місце вису-
ваються методологічні підходи, що мають особи-
стісну й індивідуальну спрямованість: індивідуаль-
ний підхід, диференційований підхід, особистісно 
орієнтований підхід, особистісно-діяльнісний під-
хід, гуманна педагогіка. Зазначені педагогічні тео-
рії змінюють основну схему взаємодії викладача 
і студентів, тобто суб’єкт-об’єктні відносини. Про 
роль даних підходів у навчальному процесі пише 
Е.А. Телешова у своїй роботі [1].

Замість поширеної схеми взаємодії «викла-
дач – суб’єкт педагогічного впливу і управ-
ління, студент – об’єкт цього впливу» ми маємо 
схему суб’єкт-суб’єктного, рівнопартнерського 
навчального співробітництва викладача і студен-
тів в організованому спільно викладачем вирі-
шенні навчальних, пізнавальних і комунікативних 
завдань. Отже, основою здійснення освітнього 
процесу та реалізованих завдань є навчально-пе-
дагогічна взаємодія [1, с. 1322].

Під взаємодією розуміють взаємний зв’язок, 
або взаємну підтримку. Взаємодія являє собою 
систематично стійке виконання дій, які спрямовані 
на те, щоб викликати відповідну реакцію парт-
нера, причому викликана реакція, у свою чергу, 
породжує реакцію того, хто впливає [2, с. 86].

У педагогічній науці в цьому зв’язку часто 
оперують поняттями «педагогічне спілкування», 
«професійно-педагогічне спілкування», «педаго-
гічна взаємодія».

На думку І.Ф. Ісаєва, В.А. Сластеніна, педаго-
гічне спілкування – це багатоплановий процес, що 
породжується цілями і змістом спільної діяльності, 
який полягає в: організації, встановленні та роз-
витку комунікації; взаєморозумінні і взаємодії між 
педагогом і учнями в умовах освітнього процессу 
[3, с. 22].

Деякими дослідниками педагогічне спілку-
вання розглядається системно. Наприклад, 
А.В. Петровський під педагогічним спілкуванням 
розуміє «систему прийомів і навичок взаємодії 
педагога й учнівського колективу, змістом якої 
є обмін інформацією, навчально-виховний вплив 
і організація взаєморозуміння» [4, с. 188]. Педагог 
виступає ініціатором процесу, організовує його 
й управляє ним. Він зазначає, що спілкування 
в діяльності педагога виступає: по-перше, засобом 

вирішення власних навчальних завдань; по-друге, 
системою соціально-психологічного забезпечення 
виховного процесу; по-третє, способом організа-
ції певної системи взаємин викладачів і учнів, що 
зумовлюють успішність виховання; по-четверте, 
процесом, поза яким неможливе виховання осо-
бистості [4, с. 192].

Подібне визначення пропонуєу В.А. Кан-Калик. 
Він розглядає професійно-педагогічне спілку-
вання як систему (прийоми й навички) органічної 
соціально-психологічної взаємодії педагога і учнів, 
змістом якої є обмін інформацією, виховний вплив, 
організація взаємин за допомогою комунікативних 
засобів. Причому педагог виступає активатором 
цього процесу, організує його і керує ним.

Головна мета активації пізнавальної діяльно-
сті – це формування активності учнів, що веде до 
підвищення якості навчально-виховного процесу. 
Основні чинники, що спонукають учнів до актив-
ності: професійний інтерес, творчий характер 
навчально-пізнавальної діяльності, самостійність, 
ігровий характер проведення занять.

Під педагогічним спілкуванням розуміється 
складний процес, що складається з безлічі компо-
нентів – дидактичних, виховних і соціально-педа-
гогічних взаємодій. Педагогічна взаємодія зумов-
лена й опосередкована навчально-виховною 
діяльністю, цілями навчання і виховання. Воно 
наявне в усіх видах діяльності – пізнавальної, тру-
дової, творчої [2, с. 368]. 

Педагогічна взаємодія сприяє не тільки ста-
новленню особистості учня, але і творчому зрос-
танню педагога. 

Для творчого зростання педагога у вищих 
навчальних закладах встановлюють вимоги про-
ведення відкритих занять в інтерактивній формі 
і проведення певної кількості годин за навчаль-
ним планом із дисциплін із використанням інте-
рактивних форм. Для виконання даних завдань 
викладач повинен активізувати свою діяльність 
у вдосконаленні педагогічної взаємодії на занят-
тях і правильному виборі методів навчання, 
зробити акцент на активних методах (метод 
навчання – спосіб взаємопов’язаної діяльності 
викладача і учнів, спрямований на оволодіння 
учнями знаннями, навичками і вміннями, на їх 
виховання і розвиток). Характеризуючи активні 
методи навчання, А.М. Смолкін поділяє їх на неі-
мітаційні й імітаційні. До неімітаційних методів 
належать проблемна лекція; лекція удвох; лек-
ція із заздалегідь запланованими помилками; 
прес-конференція. Імітаційні методи він поділяє 
на ігрові (ділова гра; інтелектуальна гра; педа-
гогічні ситуації; педагогічні завдання) та неігрові 
(колективна розумова діяльність).

Термін «навчально-педагогічна взаємодія» 
уведений у педагогічну науку Г.М. Серіковим. Це 
взаємодія учнів і педагогічних працівників, спря-
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мована на спільне виконання кожним своїх функ-
цій. Ідеться про об’єднання навчальної діяльності 
із професійною педагогічною діяльністю, учасники 
освіти стають партнерами. Навчально-педагогічна 
взаємодія постає як цілісне новоутворення, для 
якого характерні спільність мотивів, співпраця 
і взаємні зобов’язання.

Головна особливість освітнього процесу, яка 
проявляється в цілісності навчально-педагогіч-
ної взаємодії, полягає в єдиній спрямованості 
навчальної та професійної педагогічної діяльності 
на досягнення цільових пріоритетів, на здійснення 
задумів, закладених в освітній програмі [6, с. 54].

Розпорядчо-організуючий, взаємнопогоджу-
ючий і виконавчо-регулюючий види взаємодії, 
застосовні на практичних і теоретичних заняттях, 
реалізуються в інтерактивній формі. У нашому 
ЗВО регулярно проводяться відкриті заняття 
у вигляді ігор із різних дисциплін. У студентів 
популярна ігрова форма занять, вони завжди 
беруть активну участь у них, часто є ініціато-
рами, тоді всі запитання і завдання за розді-
лами дисципліни готують самостійно. Наведемо 
приклад плану відкритого заняття з дисципліни 
«Залізобетонні та кам’яні конструкції».

План проведення відкритого практичного 
заняття з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні 
конструкції», дата: 14 березня 2018 р., час: 8:30.

Місце проведення – аудиторія 405, кор-
пус Б, група – БП14ДР62ПГ1 (411), напрям 
08.03.01 «Будівництво», профіль підготовки 
«Промислове та цивільне будівництво».

Цілі:
I. Навчальні: закріпити раніше отримані знання 

з теми; навчити працювати з нормативною доку-
ментацією та схемами, користуватися довід-
ковою та науковою літературою, навчальними 
виданнями та методичними вказівками; навчити 
застосовувати отримані знання під час вико-
нання завдань із підбору арматури в залізобетон-
них елементах; формувати розумову і практичну 
діяльність, стимулювати пізнавальну активність 
у студентів.

II. Розвиваючі: розвиток професійної інтуї-
ції, інтелекту, творчих здібностей, самостійності 
у виборі проєктних рішень; розвиток логічного 
мислення в області залізобетонних конструкцій; 
розвиток уваги; взаємозв’язок теорії і практики 
в області залізобетонних конструкцій; розвиток 
уміння узагальнювати і систематизувати здобуті 
знання, уміння та навички; розвиток інтелектуаль-
них здібностей у студентів; розвиток комунікатив-
них навичок у групі.

III. Виховний: виховати повагу до думки інших, 
толерантність, коректність; виховати почуття від-
повідальності за доручену справу і за ухвалені 
рішення; виховати почуття колективізму і взаємо-
допомоги; виховати старанність і акуратність.

Вид заняття: практичне.
Методи навчання: 
– за джерелами здобуття знань: пояснюваль-

но-ілюстративний, репродуктивний, практичний 
в інтерактивній формі – гра «Ерудит-лото»; 

– за дидактичним цілям: формування вмінь 
і навичок, які сприятимуть закріпленню й удоско-
наленню отриманих теоретичних знань.

Формовані компетенції: ЗК-5, ЗПК-8, ПК-13, 
ПК-16.

Міжпредметні зв’язки: математика, теоретична 
механіка, основи архітектури і будівельних кон-
струкцій, будівельні матеріали, опір матеріалів.

Внутрішньопредметні зв’язки: лекції, практичні 
та лабораторні заняття з розділу 1 «Залізобетонні 
конструкції», тем: «Матеріали для залізобетонних 
конструкцій», «Залізобетонні елементи, що зги-
наються» (розрахунок міцності і конструювання), 
«Стислі залізобетонні елементи» (розрахунок міц-
ності і конструювання).

Комплексно-методичне забезпечення заняття: 
презентація «Ерудит-лото»; картки, гральний 
кубик, атрибути команд.

Перебіг заняття:
1. Організаційна частина.
Вітання, заповнення журналу, мотивація сту-

дентів до навчальної діяльності – повідомлення 
теми та цілей заняття.

2. Актуалізація опорних знань.
Актуалізація опорних знань за раніше пройде-

ними темами відбувається у вигляді гри «Ерудит-
лото».

Умови інтелектуальної гри. У грі беруть участь 
дві команди. Назви команд: «Сталь», «Бетон». 
Судить команди журі у складі трьох осіб. Перед 
початком гри проводиться жеребкування з метою 
визначення порядку відповідей на питання гри.

Число карток лото відповідає числу питань, 
помножене на число команд. Картки мають різні 
кольори, відповідно до теми питань. Команда 
із жеребкування відповідає першій, має право 
вибрати питання з тієї чи іншої теми. Двом коман-
дам зачитується вголос перше питання. У резуль-
таті те саме питання обмірковують відразу дві 
команди. На обговорення питання відводиться від 
10 до 30 секунд (залежнос від його складності). Коли 
зазначений час закінчиться, ведучий викликає для 
відповіді тільки одну команду, незважаючи на те, що 
готувалися обидві команди. Спочатку відповідає 
та команда, якій випало за жеребом бути першою.

Журі оцінює відповідь команди. За правильну 
відповідь відповідальна команда отримує два 
бали. Якщо команда дає правильну відповідь 
достроково, то їй нараховуються три бали. Якщо 
команда дає неправильну відповідь, то ведучий 
викликає для відповіді іншу команду. Після того 
як буде отримано правильну відповідь на перше 
питання від тієї чи іншої команди, оголошують 
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друге питання. На друге питання право першої 
відповіді отримує друга команда. І так далі, поки 
не будуть розіграні всі питання. 

Далі проходить конкурс капітанів. Капітани пре-
зентують доповідь по темі «Залізобетонні будівлі 
і споруди». 

Далі команди вирішують завдання з підбору 
робочої арматури, де згинаються елементи пря-
мокутного перетину, проводять перевірку міцності 
перетину і конструюють елемент.

Журі оцінює презентації капітанів, максимальна 
кількість балів за даний конкурс – п’ять. За пра-
вильно вирішене завдання команда отримує три 
бали. У грі «Ерудит-лото» перемагає та команда, 
яка набрала найбільшу кількість балів.

Проводиться гра у вигляді почергового став-
лення запитань командам. Далі проводиться кон-
курс капітанів. Доповіді по темі «Залізобетонні 
будівлі і споруди».

3. Виконання практичного завдання.
Командам дають картки із завданням. Команда 

спільно вирішує завдання, а журі підбиває під-
сумки з питань гри та конкурсу капітанів.

4. Висновок і підбиття підсумків заняття.
Визначається команда-переможець. Вручення 

грамот учасникам команд.
5. Видача домашнього завдання. Вирішити 

завдання.
Викладач кафедри БітаЕ – Н.В. Золотухіна.
Аналогічні заняття в ігровій формі проводи-

лися і з інших дисциплін профілю «Будівництво»: 
«Будівельні машини і засоби малої механізації», 
«Монтаж металевих і залізобетонних конструкцій», 
«Геодезія», «Основи інженерної геології» та ін.

На заняттях у вигляді гри всі студенти активно 
залучені в навчально-освітній процес, загострю-
ється їхня увага, студенти зосереджені і зібрані під 
час виконання завдань і відповідей на поставлені 
запитання. Налагоджується робота у групі, сту-
денти стають більш згуртованими, відчувається 
дух суперництва між командами. Переважає кому-
нікативний і діловий стилі роботи викладача, що 
сприяє кращому засвоєнню і закріпленню знань, 
умінь і компетенцій.

Активізуючий ефект на таких заняттях виража-
ється в навчанні студентів обстоювати свою думку, 
брати участь у дискусіях і обговореннях, ставити 
запитання своїм товаришам і викладачам, рецен-
зувати відповіді товаришів, оцінювати відповіді 
та письмові роботи товаришів, допомагати тим, 
хто відстає в навчанні, пояснювати слабшим учням 
незрозумілі місця, самостійно вибирати посильне 
завдання, знаходити кілька варіантів можливого 
вирішення пізнавального завдання (проблеми), 
створювати ситуації самоперевірки, аналізу осо-
бистих пізнавальних і практичних дій, вирішу-
вати пізнавальні завдання шляхом комплексного 
застосування відомих їм способів вирішення.

Система навчально-педагогічної взаємодії 
в ланці «викладач – студент» у виші якісно від-
різняється від шкільної не тільки організаційними 
формами і змістом навчання і виховання, але 
і самим фактом їх прилучення до загальної про-
фесії, а це значною мірою сприяє зняттю вікового 
бар’єра, що заважає плідній спільній діяльності, 
сприяє здійсненню базових компетенцій учасників 
навчально-педагогічної взаємодії.

До базових компетенцій студентів належать: 
інформаційна, пізнавальна, розвиваюча, комуні-
кативна, діяльнісна компетенції. Серед компетен-
цій, здійснюваних педагогічними працівниками, 
можна виділити інформаційну, навчальну, органі-
заційну, комунікативну, діяльнісну, регулюючу, оці-
ночну, виховну [7, с. 224].

Серед обраних форм і методів роботи, спрямо-
ваних на вдосконалення навчально-педагогічної 
взаємодії, можна виділити: створення форм спіль-
ного спілкування для кращої особової соціалізації 
студентів, участь в засіданнях, конференціях, лек-
ціях серед населення, виступи у пресі й ін.; спільну 
науково-дослідну роботу; досвід здійснення про-
фесійної діяльності в рамках навчальної/вироб-
ничої практики; спільні нерегламентовані, нео-
фіційні контакти, бесіди про науку, мистецтво, 
професії, книги; участь професорсько-виклада-
цького складу у студентському дозвіллі (огляди, 
олімпіади, конкурси, круглі столи).

Приклад участі професорсько-викладацького 
складу нашого вищого навчального закладу у сту-
дентському дозвіллі – це щорічне проведення круг-
лих столів на різні теми, наприклад: «Будівництво 
як галузь народного господарства», «Сучасні буді-
вельні матеріали», «Енергоефективні та ресур-
созберігаючі технології» та ін., студентських кон-
ференцій, а також щорічні зустрічі кількох груп 
у неофіційному контакті в інтелектуальних іграх 
«Брейн-ринг», «Версиада» на різні теми. 

У разі використання різних форм і методів, 
спрямованих на вдосконалення навчально-пе-
дагогічної взаємодії, варто приділяти увагу фор-
муванню духу корпоративності, колегіальності, 
професійної спільності з педагогом; орієнтації 
системи педагогічного спілкування на дорослу 
людину з розвиненою самосвідомістю; викори-
стання професійного інтересу студентів як основи 
педагогічної і виховної роботи. Педагогічна дія 
має бути систематичною і безперервною, перехо-
дячи від навчально орієнтованого до науково-по-
шукового, від офіційно регламентованого до нео-
фіційного, довірчого спілкування.

Висновки і пропозиції. Згодом взаємодія між 
викладачем і студентом зазнає певних змін. Дані 
зміни відбуваються тим швидше, чим частіше 
застосовуються інтерактивні форми проведення 
занять, а також регулярна участь у різних спіль-
них заходах. Частка участі викладача у спільній 
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діяльності зі студентом зменшується – з навчаль-
ної, організуючої діяльності на початковому етапі 
вона перетворюється на таку, що має рекомен-
даційний, орієнтуючий характер. Водночас одні 
компетенції (інформаційна, навчальна, організа-
ційна, діяльнісна, виховна й ін), що переважали 
на початковому етапі, поступаються місцем орга-
нізаційній, комунікативній, регулюючій тощо ком-
петенціям на просунутому етапі.

Діяльність студентів стає більш активною – 
спостергається перехід від сприймання (інформа-
ційна компетенція) до активної самостійної роботи 
з організації, контролю, коригування власної діяль-
ності (діяльнісна компетенція – на просунутому 
етапі). Отже, усі компетенції учасників навчаль-
но-педагогічної взаємодії, зрештою, стають орієн-
тованими на формування професійної компетен-
ції, а навчально-педагогічна взаємодія – основний 
чинник розвитку професійної кваліфікації.
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Zolotukhina N., Dudnik A. Educational and pedagogical interaction in professional education
The article is devoted to the organization of educational and pedagogical interaction in the framework 

of higher professional education in a technical higher educational institution (HEI). The aim of the research 
is to systematize the existing theoretical and practical experience of educational and pedagogical interaction 
and highlight the conditions for its successful implementation. The classification of active teaching methods is 
presented. The ways of activization of educational and cognitive activity of students, which encourage them to 
active thinking and practical activity in the process of mastering the material, when not only the teacher is active, 
but also students are active, are considered. Examples of implementation of educational and pedagogical 
interaction at classes of disciplines of a construction cycle and game meetings of students are given.

Highlighting previously unsolved problems, identified the need to study the interaction of student and teacher 
at the University. The system of higher pedagogical interaction in the link “teacher – student” is qualitatively 
different from school not only organizational forms and content of training and education, but also by the fact 
of their belonging to a common profession, and this greatly facilitates the removal of the age barrier to fruitful 
joint activities, promotes basic competences of the participants of pedagogical interaction with the use of active 
learning methods.

Analyzing the authors, it was noted that the specificity of pedagogical communication, first of all, is manifested 
in its orientation. It is aimed at students for their personal development. Development of the personality 
assumes the maximum realization of its activity, independence, initiative, responsibility in educational process.

As a result, the study determined that the key to successful improvement is the training of teachers in 
disciplines using active teaching methods and various interactive forms of interaction, for example, games, 
case studies, brainstorming, etc.

This paper presents the game “Scrabble Lotto”, which was used in the classroom on the discipline 
“Concrete and stone structures”. This revealed that in the classroom in the form of a game, all students are 
actively involved in the educational process, their attention is sharpened, students are focused and collected 
when performing tasks and answering questions. Group work is improving, students become more cohesive, 
the spirit of rivalry between the teams is felt. The communicative and business style of the teacher’s work 
prevails, which contributes to the better development and consolidation of knowledge, skills and competencies.

Key words: educational and pedagogical interaction, pedagogical communication, competences, 
participants, professional education, active teaching methods, interactive form.
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ФЕНОМЕН ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ  
В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ
У статті надано аналіз сутності поняття «професійний розвиток». Простежено сутність про-

цесу професійного розвитку з погляду різних галузей знань, а саме філософії, психології та педаго-
гіки. У даній роботі професійний розвиток педагогів розглядається як спіралеподібний поступовий 
безперервний процес здобуття особистістю якісно нового рівня професійної діяльності, що спира-
ється на методологію філософії, психології, педагогіки, які дають теоретичне обґрунтування змі-
сту, принципів, форм і методів професійного зростання педагогів.

Проведено аналіз літературних джерел стосовно проблематики професіоналізму, професійного 
розвитку, педагогічної культури, педагогічної майстерності та ін. Встановлено, що феномен про-
фесійного розвитку має певну структурованість, яка відображається в мотивах, компонентах, нау-
кових підходах, принципах організації, умовах та спільних засадах розвитку, які були наведені в даній 
роботі.

Відзначено, що продуктивність педагогічної діяльності визначається структурою професійної 
мотивації педагога; серед мотивів найбільшу цінність становлять реально діючі та мотиви розу-
міння. Позитивним є оптимальне поєднання різних підходів, які значною мірою доповнюють один 
одного. Отже, професійний розвиток педагогів ґрунтується на комплексній інтеграції філософських, 
психологічних та педагогічних теорій, концепцій і підходів.

Зазначено, що в поданих визначеннях сутності професійного розвитку простежується схожість 
думок стосовно питання його розгляду як безперервного процесу, що веде до особистісних змін і фор-
мування професійних якостей. У результаті проведеного аналізу різних поглядів на дану проблему 
зазначено, що, категорію професійного розвитку можна визначити як процес закономірних змін, що 
включає кількісні і якісні перетворення у професійній діяльності в контексті життєвого розвитку. 

Ключові слова: професійний розвиток педагогів, мотиви, компоненти, наукові підходи, принципи 
організації, умови, спільні засади розвитку.

Постановка проблеми. У наш час процеси 
глобалізації зумовлюють формування єдиного 
міжнародного освітнього простору, багатогран-
ність якого забезпечується збереженням непов-
торності й унікальності різноманітних освітніх 
систем. Сучасна освітня система України харак-
теризується високою якістю освітніх послуг неза-
лежно від часових та просторових чинників, тому 
актуальною є потреба у висококваліфікованих 
спеціалістах, здатних адаптуватися до викликів 
нового тисячоліття. Такими спеціалістами нової 
формації мають стати сучасні педагоги, які повинні 
нести учням не просто нові знання, а новий тип 
оволодіння інформацією. У зв’язку із цим особли-
вого значення набуває переорієнтація мислення 
вчителя на усвідомлення принципово нових вимог 
до його педагогічної діяльності, до необхідності 
його професійного розвитку.

Мета статті – аналіз феномену професійного 
розвитку в сучасному освітньому середовищі.

Виклад основного матеріалу. Професійний 
розвиток характеризується багатогранністю, що 
ускладнює можливість чіткого визначення поняття 
«професійний розвиток педагогів».

У тлумачному словнику «розвиток» розгляда-
ється як «процес, унаслідок якого відбувається 
зміна якості чого-небудь, перехід від одного якіс-
ного стану до іншого, вищого; як ступінь освіче-
ності, культурності, розумової, духовної зрілості» 
[18], а «професійний» – «пов’язаний із певною 
професією» [17]. Енциклопедія освіти дає таке 
визначення розвитку людини – «зміни живої люд-
ської системи, зміни не випадкові, а необхідні 
і послідовні, пов’язані з певними етапами її жит-
тєвого шляху, зміни прогресивні, тобто такі, що 
характеризують її рух від нижчих до вищих рів-
нів життєдіяльності, її структурне перетворення 
і функціональне вдосконалення» [5]. Під роз-
витком також розуміють ріст або реалізацію зді-
бностей та потенціалу особистості за допомогою 



2019 р., № 67, Т. 2.

25

навчання та здобуття освіти [2]. «Професійний 
розвиток» у педагогічному словнику тлумачиться 
як ріст, становлення професійно значущих особи-
стісних якостей і здібностей, професійних знань 
та вмінь, активне кількісне перетворення особи-
стістю свого внутрішнього світу, яке приводить 
до принципово нового строю і способу життєді-
яльності – творчої самореалізації у професії [8]. 
Це тлумачення доповнює поняття «безперервний 
професійний розвиток», яке визначається як без-
перервний процес навчання та вдосконалення 
професійних компетентностей фахівців після здо-
буття вищої освіти, що дає змогу фахівцю підтри-
мувати або покращувати стандарти професійної 
діяльності і триває впродовж усього періоду його 
професійної діяльності [21].

Витоками становлення педагогічної категорії 
«професійний розвиток» слід вважати психоло-
гію та філософію. З погляду філософії концеп-
ція розвитку пов’язана з певним розумінням часу 
і являє собою рух не прямий, а спіралеподібний, 
де поступальний рух чергується з рухом по колу. 
Важливою умовою розвитку вважається розв’я-
зання суперечностей, що виникають у формі 
боротьби та взаємодії протилежностей, запере-
чення старого й появи нового. Нове перериває 
існування старого, забираючи в нього все пози-
тивне. У такому разі цінність заперечення визна-
чається тим, яка його роль у творенні нового.  
Як наслідок відбувається перехід на якісно  
новий рівень [20].

З погляду психології сутність процесу про-
фесійного розвитку особистості розглядається 
під різними кутами і визначається як індивіду-
альна форма існування особистості. На думку 
Т. Прокоф’євої, розвиток особистості – це безпе-
рервний, протягом усього життя, процес інфор-
маційного наповнювання, який у різні періоди 
життя трансформується з кількісного стану 
в якісний [16]. М. Петраш, посилаючись на роботи 
Л. Анциферової, вважає, що сутність діалектики 
розвитку проявляється в постійній зміні потен-
ційних й актуальних особливостей людини, коли 
новоутворення кожного рівня розвитку особисто-
сті включаються до складу наступної стадії, більш 
високого рівня розвитку [14].

У педагогіці професійне становлення особи-
стості розглядається як процес вирішення профе-
сійно значущих завдань – пізнавальних, комуніка-
тивних, морально-етичних, під час якого фахівець 
опановує необхідний комплекс ділових і мораль-
них якостей, пов’язаних із його професією [9]. 
У процесі розвитку особистості відбувається і ста-
новлення її цілісності. На думку К. Левітана, ця 
цілісність являє собою спрямованість, яка дозво-
ляє забезпечити безперервність, наступність усіх 
періодів розвитку особистості, а також розкриття 
необхідних якостей особистості.

В. Ігнатова сутність професійного розвитку 
визначає як «безперервний процес накопичення 
і прояву потенційного в особистості (єдність 
можливого і здійсненого, потенційного і акту-
ального), що сприяє розширенню і поглибленню 
її зв’язків із навколишнім світом, суспільством, 
іншими людьми, собою, який характеризується 
спадковими, психологічними, соціальними 
і педагогічними чинниками». Шлях «станов-
лення особистості» забезпечується «вихован-
ням, навчанням, освітою, самоосвітою, педа-
гогічною підтримкою, супроводом, корекцією, 
організованою соціалізацією» [7].

Дослідження Галини Яремко [23], яка у своїй 
роботі аналізує вітчизняні та закордонні науко-
во-педагогічні джерела, стосовно проблематики 
професійного розвитку вчителів свідчать про те, 
що дана категорія є надзвичайно актуальною на 
початку ХХІ ст. Вона наголошує, що ефективний 
професійний розвиток педагогів сприяє запрова-
дженню позитивних змін у знаннях і переконан-
нях учителів, практиці викладання та впливає на 
покращення результатів навчальних досягнень 
учнів, отже, стає ключовим рушієм у реформуванні 
школи, а тому потребує детальнішого вивчення.

Ю. Сліпіч [19], аналізуючи дану проблематику, 
робить висновок, що професійний розвиток педа-
гогів – це спіралеподібний поступовий безперерв-
ний процес здобуття особистістю якісно нового 
рівня професійної діяльності, що спирається на 
методологію філософії, психології, педагогіки, які 
дають теоретичне обґрунтування змісту, принци-
пів, форм і методів професійного зростання педа-
гогів. Професійний розвиток педагогів зумовлений 
єдністю професійного інтелекту, індивідуального 
досвіду, особистісних якостей, мотиваційної спря-
мованості, у процесі якого відбувається розв’я-
зання суперечностей. Основою й рушійними 
силами професійного розвитку виступає пізнання 
свого «Я», саморозвиток особистості.

Ці положення знаходять підтвердження 
в роботі Н. Мукан, де зазначено: «Професійний 
розвиток учителів загальноосвітніх шкіл є проце-
сом, який починається на етапі професійної підго-
товки в умовах вищого навчального закладу і три-
ває впродовж всієї життєдіяльності педагога». 
Також автор зауважує, що феномен професійного 
розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл полягає 
в особливості змістового наповнення професій-
ного розвитку вчителів, яке охоплює не тільки 
знання, вміння і навички педагога, але й основні 
цінності цивілізації загалом та педагогічної про-
фесії зокрема, і формуванні відповідального 
ставлення та відданості педагогічній діяльності. 
Вивчення професійного розвитку вчителів загаль-
ноосвітніх шкіл дає можливість розглядати вчи-
теля як індивіда та фахівця, що навчається впро-
довж усього життя, отже, проходить певні етапи 
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становлення й розвитку, досягаючи педагогічної 
майстерності [12].

У монографії Л. Мартинець вказано, що осо-
бистість учителя як фахівця характеризується 
такими якостями, як професіоналізм, педагогічна 
культура, педагогічна майстерність, професій-
но-педагогічна компетентність, педагогічні здібно-
сті, професійно-педагогічний потенціал, педаго-
гічна техніка, педагогічна творчість.

У контексті нашої роботи цікавими є визна-
чення професіоналізму, педагогічної культури 
та педагогічної майстерності, які розкриті в науко-
вій роботі Л. Мартинець [10].

За Л. Мартинець, професіоналізм – це інтегро-
вана якість особистості вчителя, результат його 
творчої педагогічної діяльності, здатність продук-
тивно, грамотно розв’язувати соціальні, профе-
сійні й особистісні завдання.

У свою чергу, педагогічна культура визначається 
автором як вищий вияв професіоналізму вчителя, 
який охоплює такі компоненти: наукову ерудицію; 
загальну культуру; педагогічне мислення; педаго-
гічну етику; культуру мовлення; культуру спілку-
вання; духовне багатство; культуру професійного 
здоров’я; наукову організацію праці; прагнення до 
самовдосконалення тощо. Автор наголошує, що 
педагогічну культуру слід формувати цілеспря-
мовано і постійно розвивати, оскільки саме вона 
забезпечує вдосконалення навчально-виховного 
процесу і самовдосконалення кожного педагога. 
Доведено, що чим вищою є професійна культура 
педагога, тим різноманітніша й ефективніша його 
взаємодія з учнями. Саме вона дає змогу вчителю 
піднятися до вершин педагогічної майстерності, 
яка є синтезом наукових знань, умінь і навичок, 
методичного мистецтва й особистісних якостей 
педагога. Педагогічна майстерність характери-
зується високим фаховим рівнем педагога, його 
високою загальною культурою та педагогічним 
досвідом. Вона є результатом багаторічного педа-
гогічного досвіду і творчого саморозвитку.

Неоднозначні висновки Л. Мартинець стосовно 
педагогічної майстерності, яка, на її думку, дає 
змогу досягнути високих оптимальних результа-
тів за умови малих затрат сил учителя й учнів. 
Щоб оволодіти педагогічною майстерністю, треба 
постійно працювати над собою, пропускаючи 
передовий педагогічний досвід крізь себе, опано-
вуючи нові технології навчання і виховання, фор-
муючи свою чітку професійну позицію [10].

Феномен професійного розвитку має певну 
структурованість, яка відображається в мотивах, 
компонентах, наукових підходах, принципах орга-
нізації, умовах та спільних засадах розвитку, які 
розглянуті нами і наведені в даній роботі.

Науковці виділяють різні мотиви, що сприя-
ють розвитку педагогів. На думку Л. Подимової 
та В. Сластеніна, важливою мотивацією в роз-

критті особистості педагога та здатності його до 
подальшого професійного зростання виступає 
сприйняття педагогічних інновацій. А. Деркач екс-
периментально довів, що результативність роботи 
педагога залежить від мотивації творчих потреб. 
Л. Захарова виділяє такі види професійних моти-
вів учителів: матеріальні стимули; професійні 
мотиви; спонукання, пов’язані із самостверджен-
ням; мотиви особистісної самореалізації.

Важливим чинником, що впливає на резуль-
тативність праці педагога, також є вмотивова-
ність вибору професії, ставлення до своєї праці. 
Л. Момот виділяє три групи мотивів: мотиви, що 
реально діють; мотиви розуміння; мотиви виму-
шеності.

Реально діючі мотиви професійного розвитку 
педагогів виникають без допоміжної зовнішньої 
актуалізації і проявляються у процесі професійної 
діяльності педагога. Вони свідчать про внутрішню 
потребу подальшого розвитку, про постійний інте-
рес до змісту роботи, про бажання самовдоскона-
люватися.

Мотиви розуміння з’являються під впливом 
конкретних обставин, пов’язаних із необхідністю 
вдосконалювати навчально-виховний процес 
і характеризуються не прагненням до самовдо-
сконалення, а звичкою сумлінно виконувати свої 
обов’язки.

Мотиви вимушеності характеризуються апа-
тичністю, незацікавленістю педагога подальшим 
підвищенням своєї кваліфікації і проявляються 
в ситуаціях незаперечної важливості і необхід-
ності (ліквідація зауважень, виступ на семінарах, 
участь у виставковій роботі).

Найбільшу цінність, безумовно, становлять 
реально діючі та мотиви розуміння, які форму-
ються системою управління професійним розвит-
ком педагогів. Цей процес пов’язаний з аналізом 
роботи, з усвідомленням необхідності професій-
ного зростання, з розробкою шляхів самовдоско-
налення і потребує осмислення та розуміння [13].

Посилання на необхідність мотивації вчи-
теля до результативної педагогічної праці знахо-
димо в педагогічній спадщині В. Сухомлинського: 
«Необхідною передумовою професійного роз-
витку педагогів є внутрішня потреба у творчій 
праці, прагнення до постійного поповнення знань, 
бажання вдосконалення. Саме такий учитель-про-
фесіонал здатний оптимізувати всі види навчаль-
но-виховної діяльності, сформувати світогляд 
учнів та розвинути їхні здібності» [6].

Отже, продуктивність педагогічної діяльності 
визначається структурою професійної мотивації 
педагога. Чим оптимальніший комплекс мотивів 
його праці, тим вище показники його професійності.

Важливим показником професійного росту 
педагога вважається і розвиток його інтелекту 
(розумових здібностей), який є джерелом інно-
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вацій у всіх сферах діяльності людини. Усі 
завдання, які стоять перед людиною, розв’язу-
ються завдяки інтелекту. Науковці (Р. Кеттел, 
Дж. Дас, Р. Стернберг, Г. Гарднер) пропонують 
різні теорії інтелекту. Р. Кеттел говорить про два 
типи інтелекту, які відрізняються динамікою свого 
розвитку – текучий та кристалізований. Текучий 
інтелект, на думку вчених, відображає біологічні 
можливості нервової системи – її працездатність 
та інтегративність. Він розвивається до закін-
чення юнацького періоду життя людини, а потім 
відбувається поступове його зниження. Другий 
тип інтелекту, кристалізований, який підвищу-
ється протягом життя, пов’язаний з усвідомле-
ністю людиною свого «Я» і тими знаннями, які 
вона набула, підданий впливу освіти та культури. 
Це здатність людини встановлювати відносини, 
формулювати судження, аналізувати проблеми 
і використовувати засвоєні нею стратегії для 
розв’язання завдань [15]. 

Науковець Дж. Дас пропонує теорію інтелекту, 
що базується на переробці інформації. Відповідно 
до теорії Р. Стернберга, ідеться про «успішний 
інтелект», який складається з аналітичних зді-
бностей особистості (судження, оцінки, аналізу), 
творчих здібностей (уяви, прогнозування, вина-
ходу) та практичних здібностей (дії, творення, 
практичної реалізації).

Дослідник проблематики професійного роз-
витку педагогів Р. Елмор (R. Elmore), базуючись 
на аналізі досліджень та професійної літератури, 
виділяє компоненти, які сприяють успішному нав-
чанню учнів. Це професійний розвиток, який: 

– фокусується на добре сформульованій меті, 
зосередженій на вивченні учнями основних дис-
циплін і умінь, ґрунтуючись на аналізі вивчення 
учнями певних предметів у відповідних умовах; 

– ґрунтується на вивченні конкретних компо-
нентів навчальної програми чи педагогіки, базу-
ючись на дослідженнях чи практиці, що пов’я-
зані з відповідними проблемами викладання  
чи вивчення учнями предметів у контексті сучас-
ної школи; 

– передбачає активну участь лідерів та праців-
ників школи; 

– розвиває, зміцнює та підтримує роботу у гру-
пах, використовуючи спільну практику в межах 
школи та мережі шкіл; 

– підтримує увагу протягом тривалого періоду 
часу, втілює очікування щодо постійного вдоско-
налення; 

– використовує оцінювання для активного моні-
торингу навчання учнів та забезпечення зворот-
ного зв’язку щодо навчання і практики педагогів; 

– втілює чітко сформульовану теорію чи 
модель навчання дорослих; 

– моделює ефективну практику викладання 
у школах і відповідає їй [1].

Цікавими виявляються наукові підходи до 
вивчення процесу професійного розвитку педаго-
гів. Одним із провідних підходів є акмеологічний. 
Наука акмеологія досліджує проблему станов-
лення і розвитку особистості як професіонала 
педагогічної діяльності. Умовою продуктивної 
творчої діяльності сучасної людини є освіта та, 
відповідно, професіоналізм особистості, який 
формується на підставі освітньої діяльності, інди-
відуальності у вирішенні практичних і теоретич-
них, спеціальних і професійних завдань. Автори 
акмеологічної концепції професійного розвитку 
відзначають, що професіоналізм особистості 
досягається у процесі формування професійно 
важливих здібностей, розвитку особистісно-діло-
вих якостей, розширення простору особистості, її 
професійного і морального збагачення, рефлек-
сивної організації, рефлексивної культури, твор-
чого й інноваційного потенціалу, мотивації досяг-
нень, розкриття творчого потенціалу, наявності 
сильної й адекватної мотивації [4]. Акмеологи 
підкреслюють, що навіть за досягнення високого 
рівня професіоналізму фахівці не припиняють 
розвиватися.

У науковій статті В. Шарко, окрім акмеологіч-
ного підходу до професійної підготовки вчителя, 
виокремила і такі підходи, як: гуманістичний, 
праксеологічний, компетентнісний, синергетич-
ний, системний, аксіологічний, герменевтичний, 
культурологічний, діяльнісний, рефлексивний, 
технологічний, особистісно орієнтований, інтегра-
тивний, андрагогічний, адаптаційний, контекстний 
[22]. Автор стверджує, що така різноманітність дає 
змогу науковцям вибирати той чи інший підхід, але 
найчастіше вчені спираються на сукупність декіль-
кох підходів, що підвищує ефективність підготовки.

У деяких працях науковців акцентується увага 
на функціональному та методологічному підходах 
в педагогіці, які забезпечують реалізацію профе-
сійного розвитку педагогів [12].

С. Мирошник [11], аналізуючи сучасні підходи 
та, відповідно, концепції організації професійного 
розвитку педагогів, вбачає позитив в оптимальному 
поєднанні всіх зазначених підходів, які значною 
мірою доповнюють один одного та яким притаманні 
спільні ознаки: за реалізації всіх концептуальних 
засад організації професійного розвитку педагога 
залучається, ураховується й використовується 
його досвід; особистість є суб’єктом навчання 
й розвитку; цей процес має професійний контекст.

Виділяються загальні характеристики, які 
об’єднують різні підходи та концепції професій-
ного розвитку, а саме: урахування закономір-
ностей розвитку й саморозвитку фахівця та пев-
них умов, у яких здійснюється його професійний 
розвиток; забезпечення самореалізації творчого 
потенціалу особистості; набуття нею конкуренто-
спроможності та мобільності в соціумі як нама-
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гання забезпечити високу якість і ефективність 
своєї діяльності, здатність ставити цілі й вирішу-
вати завдання в певних умовах.

Науково-теоретичні пошуки дозволяють виокре-
мити основні принципи організації професійного 
розвитку педагогів: перетворення наукових істин на 
живий досвід творчої праці; інтеграція освіти та спе-
ціальної педагогічної, психологічної і методичної  
підготовки; органічне поєднання професіональних 
якостей вчителя і вихователя; неперервна само-
стійна робота з розвитку професійної компетентно-
сті; єдність і взаємозв’язок теоретичної та практичної 
підготовки; спілкування із книгою як засіб професій-
ного та загальнокультурного розвитку; наявність  
ідеї як стимулу самовдосконалення.

Нами проаналізовано основні умови, необ-
хідні для професійного розвитку вчителів у сис-
темі неперервної педагогічної освіти: внутрішня 
мотивація педагогів до підвищення кваліфікації 
(усвідомлення розбіжностей між власними цілями 
та практикою); критичний аналіз наявних знань, 
умінь, навичок, ставлення до роботи вчителя (усві-
домлення цінності власних знань теорії і практики, 
недостатності своїх знань та потреби оволодіння 
новими); конструювання нових знань, розвиток 
умінь, навичок, надій та ставлення вчителя до 
роботи (усвідомлення цілей навчальної діяльно-
сті, практичного застосування нових знань, умінь 
і навичок); когнітивна реструктуризація знань 
(усунення дисонансу між попередньо освоєними 
та новими знаннями і реаліями сучасності); ство-
рення соціального клімату, сприятливого для про-
фесійного розвитку вчителів загальноосвітніх шкіл 
(співпраця між колегами та науково-педагогіч-
ними працівниками університетів, дослідниками 
в галузі освіти; повага та довіра, які сприяють від-
критому обговоренню ідей і досвіду), що є однією 
з основних ідей конструктивізму.

На основі проведеного дослідження виокрем-
лено спільні засади, на яких ґрунтується профе-
сійний розвиток учителів загальноосвітніх шкіл 
у розвинутих країнах світу: об’єктивна реальність 
та ідеї комплексної системної проекції навчаль-
ного процесу; соціальний аспект професійного 
розвитку й інтеграційні зв’язки між наукою, іде-
ологією, реаліями повсякденного життя суспіль-
ства; принципи автономності й різноманітності; 
конструктивізм, згідно з яким знання генеру-
ються під дією внутрішніх (теорії, ідеї, інтереси, 
потреби людини) та зовнішніх (теорії, досвід, 
інтереси інших людей) чинників і впливів; комп-
лекс професійних знань, що розвиваються на 
основі різноманітних джерел походження (емпі-
ричні, технологічні, особисті, етичні, ідеологічні, 
міжпредметні, знання шкільного предмета, соці-
ально-політичні знання про зміст шкільної освіти, 
знання педагогічних дисциплін); зміст практич-

них знань на основі досліджень і професійного 
розвитку вчителів.

На основі проведеного аналізу теоретичних 
основ професійного розвитку педагогів можемо 
зробити висновки про те, що в розвинутих краї-
нах світу взагалі та в Україні зокрема професій-
ний розвиток учителів ґрунтується на комплексній 
інтеграції філософських, психологічних та педаго-
гічних теорій, концепцій і підходів [12].

Отже, професійний розвиток – процес форму-
вання суб’єкта професійної діяльності, тобто сис-
теми певних властивостей в умовах неперервної 
професійної освіти, самовиховання та здійснення 
професійної діяльності. У процесі професійного 
розвитку особистість оволодіває системою про-
фесійно важливих якостей, до якої входять кому-
нікативні, мотиваційні, характерологічні, рефлек-
сивні, освітні, інтелектуальні, психофізіологічні 
властивості людини. У процесі професійного 
розвитку формуються світоглядні, етичні якості, 
спеціальні наукові, технічні, технологічні знання, 
уміння, навички, здібності особистості фахівця. 
Можна виокремити кілька етапів і результатів про-
фесійного розвитку, або професіонального генезу 
особистості: професійне самовизначення і вибір 
професії, професійна підготовка і формування 
особистісної готовності оволодіння професією, 
професійна освіченість, компетентність, майстер-
ність, культура фахівця [3].

Підсумовуючи різні погляди на дану проблему, 
категорію професійного розвитку можна визна-
чити як процес закономірних змін, що включає 
кількісні та якісні перетворення у професійній 
діяльності в контексті життєвого розвитку.

Висновки. Нами проведено аналіз літератур-
них джерел стосовно сутності поняття «професій-
ний розвиток» та проблематики професіоналізму, 
професійного розвитку, педагогічної культури, 
педагогічної майстерності й ін. Простежено сут-
ність процесу професійного розвитку з погляду 
різних галузей знань, а саме філософії, психоло-
гії та педагогіки. Встановлено, що феномен про-
фесійного розвитку має певну структурованість, 
яка відображається в мотивах, компонентах, 
наукових підходах, принципах організації, умовах 
та спільних засадах розвитку, які були наведені 
в даній роботі.

Зазначено, що в поданих визначеннях сутності 
професійного розвитку простежується схожість 
думок стосовно питання його розгляду як безпе-
рервного процесу, що веде до особистісних змін 
і формування професійних якостей. Узагальнено 
різні погляди на дану проблему, отже, катего-
рію професійного розвитку можна визначити як 
процес закономірних змін, що включає кількісні 
та якісні перетворення у професійній діяльності 
в контексті життєвого розвитку.
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Kadenko I., Shchetinina A. The phenomenon of professional development in the modern educational 
environment

The article analyzes the essence of the concept of “professional development”. The essence of the process 
of professional development is traced from the point of view of different branches of knowledge, namely 
philosophy, psychology and pedagogy. In this work, the professional development of teachers is considered 
as a spiral, gradual, continuous process of acquiring a qualitatively new level of professional activity, based on 
the methodology of philosophy, psychology, pedagogy, that gives a theoretical substantiation of the content, 
principles, forms and methods of pedagogues.

There is the analysis of literary sources on the issues of professionalism, professional development, 
pedagogical culture, pedagogical skills, etc. It is established that the phenomenon of professional development 
has a certain structure, which is reflected in motives, components, scientific approaches, principles 
of organization, conditions and common principles of development, which were given in the article.

It is noted that the productivity of pedagogical activity is determined by the structure of the teacher’s 
professional motivation; among the motives, the most valuable is efficient and understanding. The positive is 
the optimal combination of different approaches, which are largely complementary. Therefore, the professional 
development of pedagogues is based on the complex integration of philosophical, psychological and pedagogical 
theories, concepts and approaches.
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It is noted that the given definitions of the essence of professional development trace the similarity of opinions 
regarding the issue of consideration as a continuous process leading to personal changes and the formation 
of professional qualities. The result of different views on this issue is summarized, therefore, the category 
of professional development can be defined as a process of regular changes, which includes quantitative 
and qualitative transformations in professional activity in the context of life development.

Key words: professional development of pedagogues, motives, components, scientific approaches, 
principles of organization, conditions, common principles of development.
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРОГРАМИ КУРСІВ  
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ  
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ
Статтю присвячено пошуку ефективних методів організації підвищення кваліфікації вчителів 

трудового навчання та технологій у системі післядипломної освіти, що забезпечує їх професійний 
та особистісний розвиток. Зазначено, що проблема неперервної освіти вчителів нині актуальна 
в педагогічній науці, проте науковці не сформували практичних напрямів реалізації розроблених тео-
рій у цілісному процесі професійного розвитку вчителя трудового навчання та технологій. З метою 
забезпечення ефективності професійного й особистісного розвитку вчителів трудового навчання 
та технологій розроблено програму курсів підвищення кваліфікації, яка впроваджена у провідних закла-
дах вищої освіти України. Під час виконання програми вчителі повинні освоїти низку сучасних інстру-
ментів, методів і технології, які забезпечать успішне виконання завдань педагогічної діяльності, 
ефективне входження в загальний інформаційно-освітній простір, науково-інформаційне та комуні-
каційне освітнє середовище, розроблення та впровадження методичних проєктів. Методологічною 
основою для впровадження програми курсів підвищення кваліфікації вчителів технологій є концепту-
альні положення компетентнісного, системного, акмеологічного та синергетичного підходів.

Однією з форм освітньої діяльності вчителів трудового навчання та технологій на курсах під-
вищення кваліфікації є виконання випускних (атестаційних) творчих робіт чи авторських проєктів. 
Випускна робота є головним показником успішності підвищення кваліфікації слухача, важливою фор-
мою самостійної освітньої діяльності вчителя, у процесі якої він удосконалює знання, уміння та нави-
чки проведення наукових досліджень, організації самостійної творчої діяльності. Виконаний проєкт 
допомагає визначити рівень професійної підготовки вчителя (теоретичної та спеціальної), умінь 
діалектично мислити та творчо застосовувати знання у процесі вирішення технологічних завдань 
на практиці. 

Розроблена програма курсів підвищення кваліфікації вчителів технологій охоплює основні науко-
во-теоретичні підходи сучасної педагогічної науки, передусім на основі компетентнісного підходу як 
одного зі стратегічних напрямів державної політики в освітній галузі, яка орієнтована на досягнення 
певного освітнього результату. 

Ключові слова: вчителі трудового навчання та технологій, курси підвищення кваліфікації, після-
дипломна освіта, професійний розвиток, компетентнісний підхід.

Постановка проблеми. Стрімкі процеси 
інформатизації та впровадження цифрових техно-
логій практично в усі сфери діяльності сучасного 
суспільства суттєво змінюють вимоги до діяльно-
сті педагогічних працівників. Тому необхідними 
та невід’ємними складовими частинами педагогіч-
ної діяльності стають постійні самоосвіта та під-
вищення кваліфікації. Нині більшість педагогічних 
працівників постійно потребують інформації, яка 
допоможе визначити правові засади педагогічної 
діяльності, новітні технології навчання, моніто-
рингу оцінювання досягнень здобувачів освіти. 
Актуальним стає розроблення нових програм під-

вищення кваліфікації педагогічних працівників, що 
забезпечать професійний розвиток і самовдоско-
налення. 

З метою забезпечення ефективності профе-
сійного розвитку вчителів технологій розроблено 
програму курсів підвищення кваліфікації, яка 
впроваджена в Навчально-науковому інституті 
неперервної освіти Національного педагогічного 
університету (далі – НПУ) імені М.П. Драгоманова 
та Державному вищому навчальному закладі 
(далі – ДВНЗ) «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук (далі – 
НАПН) України. Учителі технологій під час вико-
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нання програми підвищення кваліфікації повинні 
освоїти низку сучасних інструментів, методи 
та технології, які забезпечать успішне виконання 
завдань педагогічної діяльності, ефективне 
входження в загальний інформаційно-освітній  
простір, науково-інформаційне та комунікаційне 
освітнє середовище, розроблення та впрова-
дження методичних проєктів із використанням 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема професійного розвитку педагогічних 
працівників загалом і вчителів трудового навчання 
та технологій у системі післядипломної освіти 
зокрема відображена у психолог-педагогічній 
науці під час вирішення широкого кола теоретич-
них і практичних питань, пов’язаних з упровад-
женням компетентнісного підходу. Так, теоретичні 
засади змісту післядипломної освіти педагогіч-
них кадрів висвітлено у працях українських нау-
ковців В. Бондаря, І. Зязюна, М. Красовіцького, 
В. Маслова, Н. Ничкало, В. Олійника, C. Cисоєвої, 
А. Чернишова, В. Швидуна, В. Юрисова й ін. Вони 
найповніше розкрили сутність післядипломної 
освіти педагогічних працівників, розглядали цю 
ланку неперервної освіти як процес збагачення 
професійної та загальної культури вчителя; 
довели, що формування особистості фахівця від-
бувається не лише у процесі первинної вузівської 
підготовки, а й під час різнобічного розвитку в сис-
темі післядипломної освіти. На їхнє переконання, 
саме навчання в системі післядипломної освіти 
спрямовується на забезпечення освітніх потреб 
учителів, що реалізуються в подальшій педаго-
гічній діяльності. Передусім це відбувається зав-
дяки спрямуванню процесу неперервної освіти 
педагогів на розширення інтелектуальної обізна-
ності, оновлення та суттєве доповнення здобутих 
психолого-педагогічних знань, вивчення нових 
технологій організації педагогічного процесу, уза-
гальнення й упровадження перспективного педа-
гогічного досвіду.

Проте науковці не сформували практичних 
напрямів реалізації розроблених теорій у ціліс-
ному процесі професійного розвитку вчителя тру-
дового навчання та технологій. До того ж питання 
оновлення та розвитку професійної компетент-
ності вчителів трудового навчання та технологій 
здебільшого розглядалися побіжно, перевага від-
давалася проблемам формування пізнавальної 
самостійності, готовності до використання комп’ю-
терних засобів, визначення методичних засад 
використання ІКТ у підготовці вчителя трудового 
навчання та технологій.

Мета статті – довести, що розроблена струк-
тура курсів підвищення кваліфікації вчителів тех-
нологій, послідовність та логіка змістових модулів 
і тем дозволяють педагогічним працівникам пов-
ністю оволодіти сучасними інструментами, мето-

дами та технологіями, інформаційно-комуніка-
ційними технологіями, необхідними для успішної 
організації та проведення педагогічної діяльності.

Теоретичні передумови. Методологічною 
основою для впровадження програми курсів під-
вищення кваліфікації вчителів технологій є кон-
цептуальні положення компетентнісного, систем-
ного, акмеологічного та синергетичного підходів.

Компетентнісний підхід насамперед орієн-
тований на результати навчання, забезпечує 
аксіологічний, мотиваційний, рефлексивний, піз-
навальний, оперативний, діяльнісний і техноло-
гічний показники; передбачає засвоєння відпо-
відних знань і вмінь, а також особистий досвід. 
Системний підхід в організації курсів підвищення 
кваліфікації виконує функцію організації стійкої 
впорядкованості та логіки побудови курсу, його 
систематичне впровадження в усі типи педагогіч-
ної діяльності вчителів технологій. Акмеологічний 
підхід, який визначає відповідність щодо інди-
відуального та професійного розвитку вчителя 
технологій, орієнтується на їх постійне самовдо-
сконалення та здатність здійснювати самореалі-
зацію, саморегуляцію та самоорганізацію в освіт-
ньому процесі. Синергетичний підхід реалізується 
в залученні вчителів технологій до пошукової 
та дослідницької діяльності у створенні гнучких 
навчальних умов, власної освітньої траєкторії.

Зміст навчальної програми курсу підвищення 
кваліфікації вчителів технологій відповідає сучас-
ним тенденціям розвитку середньої освіти в галузі 
технологій і забезпечує якісне навчання педа-
гогічних працівників з новим типом мислення 
та творчої ініціативи, сприяє ефективності їхньої 
педагогічної діяльності та науковості; розкриває 
комплекс можливостей та перспектив викори-
стання сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій під час розроблення проєкту науко-
во-педагогічних досліджень учителів технологій. 
Курсове дослідження орієнтоване насамперед на 
оновлення та розвиток професійної компетентно-
сті вчителів технологій.

Програма курсів підвищення кваліфікації вчи-
телів трудового навчання та технологій, креслення 
загальноосвітніх навчальних закладів, професій-
но-технічних училищ, вищих навчальних закладів 
І–ІІ рівнів акредитації розроблена на основі ком-
петентнісного підходу. Навчання на основі компе-
тентнісного підходу передбачає:

– інтеграцію професійних і особистісних яко-
стей педагога, чітку орієнтацію на майбутню педа-
гогічну діяльність;

– перетворення слухача з пасивного об’єкта 
педагогічної дії на активного суб’єкта навчаль-
но-пізнавальної діяльності;

– формування готовності до постійного підви-
щення освітнього рівня, потреби в актуалізації 
і реалізації свого особистого потенціалу, здатності 
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самостійно набувати нові знання й уміння, роз-
витку власних здібностей, прагнення до самореа-
лізації в соціально корисній діяльності; 

– використання імітаційно-моделюючих, про-
єктно-дослідницьких методів, контекстного нав-
чання, принципів інтеграції навчальної, проєктної 
та дослідницької діяльності;

– стандартизацію діагностичних замірів із 
переходом від оцінки знань до оцінки компетенцій 
і визначення рівня компетентності загалом.

У змісті програми закладено розвиток знаннє-
вого компонента психолого-педагогічних, акаде-
мічних і методичних компетентностей учителя: 

– знання нормативно-правової бази, концеп-
туальних засад реформування галузі, концепції 
«Нова українська школа» [4] та сучасних педаго-
гічних технологій у плануванні освітнього процесу;

– знання вікових особливостей та індивідуаль-
них відмінностей перебігу когнітивних процесів 
у дітей шкільного віку у здійсненні педагогічної діа-
гностики, оцінюванні навчальних досягнень учнів; 

– обізнаності у вимогах до організації освіт-
нього середовища, зорієнтованого на особистіс-
ний, творчий і духовний розвиток учнів; 

– знання основ методології науково-педагогіч-
них досліджень;

– академічні знання з освітніх галузей, у Дер- 
жавному стандарті базової і повної загальної серед- 
ньої освіти VII. Освітня галузь «Технології» [6];

– знання методик викладання освітніх галузей 
у школі.

У результаті проходження програмного матері-
алу вчителі технологій мають розвивати такі ком-
петенції:

 – орієнтування в сучасних напрямах розвитку 
галузі технологій як науки;

 – здатність використовувати теоретичні знання 
і практичні навички для ефективної організації 
навчально-виховного процесу в сучасних умовах;

 – здатність вибудовувати технології трудового 
навчання;

 – ідентифікувати психолого-педагогічні осо-
бливості вивчення трудового навчання та забез-

печити їх урахування в організації навчально- 
виховного процесу із предмета;

 – здатність здійснювати логіко-дидактичний 
аналіз навчального матеріалу шкільних підручни-
ків, програм, методичний аналіз спеціальної літе-
ратури, сучасних засобів навчання;

 – здатність переносити відомі вчителю знання, 
методи навчання і виховання в умови нових педа-
гогічних ситуацій;

 – здатність знаходити нові рішення, створю-
вати нові елементи педагогічних знань, ідей, при-
йомів для конкретної ситуації;

 – здатність здійснювати підбір та розробляти 
предметний матеріал відповідно до поставлених 
завдань;

 – володіння проєктно-технологічною діяль-
ністю у вирішенні педагогічних і навчальних 
завдань;

 – узгодження навчальних програм за горизон-
таллю для забезпечення міжпредметних зв’язків;

 – забезпечення наступності в навчанні між різ-
ними ланками ступеневої системи технологічної 
освіти;

 – володіння навичками організації позаурочної 
роботи із трудового навчання;

 – здійснення на різних ступенях навчання рів-
невої і профільної диференціації навчально-ви-
ховного процесу на основі базового змісту техно-
логічної освіти;

 – здатність формулювати та вирішувати про-
фесійні завдання;

 – здатність організовувати рефлексивну і 
творчу діяльність учнів, пов’язану із засвоєнням 
предметних компетенцій;

 – уміння розв’язувати рівневі олімпіадні 
завдання, завдання підвищеної складності;

 – здатність планувати свою роботу та вчити 
планувати навчальну роботу учнів;

 – здатність організовувати різні види діяльно-
сті учнів залежно від поставлених завдань;

 – здатність оцінювати навчальні досяг-
нення учнів відповідно до державних стандартів 
вивчення предмета, вимог різнорівневих програм;

Таблиця 1
Структура фахової компетентності вчителя технологій

Складник Зміст 
мотиваційно-ціннісний відображає систему цінностей, потреб і мотивів фахової діяльності вчителя

когнітивний відображає систему методологічних, професійних, міждисциплінарних наукових знань 
фахової діяльності

процесуально-діяльнісний
передбачає володіння вміннями добирати адекватні меті та завданням методи дослі-
дження й обробки даних, аналізувати наукові факти, обговорювати й інтерпретувати 
результати дослідження, упроваджувати їх у практику

інформаційно-комунікаційний передбачає володіння методами збирання даних відповідно до гіпотез, створення масивів 
емпіричних даних, опрацювання різноманітних інформаційних джерел тощо

комунікативний передбачає вміння працювати з учнями, співпрацювати з колегами у фаховій діяльності
особистісно-творчий відображає рівень розвитку творчих якостей особистості

професійно-рефлексивний відображає вміння щодо усвідомлення й оцінювання процесу та результату власної фахо-
вої діяльності, здатність до саморегуляції
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 – уміння аналізувати основні тенденції розвитку 
педагогічної діагностики та створювати моделі, 
тестові завдання для вимірювання навчальних 
досягнень із трудового навчання;

 – здійснення внутрішкільного та внутріклас-
ного моніторингу якості технологічної освіти;

 – здатність здійснювати аналіз і самоаналіз 
уроку трудового навчання з позицій різних науко-
вих підходів;

 – здатність виконувати професійні завдання й 
обов’язки інноваційного характеру (інноваційна 
діяльність);

 – самостійне створення мультимедійних пре-
зентації, методичних та дидактичних матеріалів 
для вивчення трудового навчання за допомогою 
текстового редактора і табличного процесора;

 – уміння аналізувати освітні ресурси Інтернету; 
використання ІКТ у трудовому навчанні;

 – здатність аналітико-прогностичної діяльності 
за результатами моніторингу якості технологічної 
освіти.

Загальна структура курсу підвищення кваліфі-
кації вчителів технологій показана на рис. 1.

Зміст практичних занять включав роботу 
за напрямами, зазначеними на рис. 2.

Однією з форм освітньої діяльності вчите-
лів трудового навчання та технологій на курсах 
підвищення кваліфікації є виконання випускних 
(атестаційних) творчих робіт чи авторських про-
єктів. Випускна робота – основний звітний доку-
мент слухача курсів підвищення кваліфікації, 
а її рівень і якість – головні показники успішності 
підвищення кваліфікації слухача. Виконується 
слухачем самостійно на міжкурсовому етапі під-
вищення кваліфікації. 

Проєкт є важливою формою самостійної освіт-
ньої діяльності вчителя трудового навчання, у про-
цесі якої він удосконалює знання, уміння та нави-
чки проведення наукових досліджень, організації 
самостійної творчої діяльності. Виконаний проєкт 
допомагає визначити рівень професійної підго-
товки вчителя (теоретичної та спеціальної), умінь 
діалектично мислити та творчо застосовувати 
знання у процесі вирішення технологічних завдань 
на практиці. Формами проєкту є опис власного 
досвіду роботи; навчально-методичний посібник; 

Загальна структура курсу підвищення кваліфікації 
вчителів технологій

Рис. 1. Загальна структура курсу підвищення кваліфікації вчителів технологій

Рис. 2. Зміст практичних занять у курсах підвищення кваліфікації вчителів технологій
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підбірка статей; творчий проєкт на виготовлення 
виробу; авторська програма та плани спецкурсу, 
факультативу, гурткової роботи, які розробля-
ються згідно з рекомендаціями; інші матеріали, 
які висвітлюють досвід роботи вчителя технологій.

Орієнтовна тематика індивідуальних творчих 
робіт:

 – формування логічного, технічного та кон-
структорського мислення школярів на уроках тру-
дового навчання;

 – використання знань з основ наук у процесі 
предметно-практичної діяльності учнів на уроках 
технічної праці;

 – методика проведення контрольно-оціню-
вальних знань учнів із трудового навчання;

 – методика проведення занять із продуктивної 
праці учнів;

 – політехнічна освіта у процесі трудового нав-
чання;

 – підготовка учнів до професійного самовизна-
чення і трудової діяльності в умовах ринкових від-
носин;

 – національне виховання на уроках трудового 
навчання;

 – економічне виховання школярів у курсі тру-
дового навчання;

 – екологічна освіта учнів під час проведення 
уроків трудового навчання та позакласних занять 
та інші.

Висновки. Розроблена програма курсів під-
вищення кваліфікації вчителів технологій охо-
плює основні науково-теоретичні підходи сучас-
ної педагогічної науки, передусім на основі 
компетентнісного підходу як одного зі стратегічних 
напрямів державної політики в освітній галузі, яка 
орієнтована на досягнення певного освітнього 
результату. Системні, акмеологічні, синергетичні 
підходи, які забезпечують успіх упровадження 
науково-педагогічних досліджень, актуальні в сис-
темі післядипломної освіти, а саме в курсах підви-
щення кваліфікації.

Важливим теоретичним базисом для ство-
рення програми курсу підвищення кваліфікації 
вчителів технологій є закордонні та вітчизняні 
концепції педагогічної науки, сучасні ініціативи 
у сфері глобалізації й інформатизації освіти, 
наукові дослідження застосування технологій 

та засобів сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій у педагогічній діяльності.

Дослідження результатів упровадження розро-
бленої програми в діяльність Навчально-наукового 
інституту неперервної НПУ імені М.П. Драгоманова 
та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України дозволяє говорити про вагомі позитивні 
результати в оновленні та розвитку фахових ком-
петентностей учителів технологій.
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Klokar N., Kashyna H. Structure and content of the program of improvement of qualification of labor 
teachers and technologies

The article is devoted to the search for effective methods of organization of professional development 
of teachers of vocational training and technologies in the system of postgraduate education, which ensures 
their professional and personal development. It is noted that the problem of continuous education of teachers 
is urgent in pedagogical science, but the scientists have not formed practical directions for the implementation 
of the theories developed in the holistic process of professional development of the teacher of labor training 
and technology. In order to ensure the effectiveness of professional and personal development of teachers 
of vocational training and technology, a program of advanced training courses has been developed, which is 
implemented in leading institutions of higher education of Ukraine. During the implementation of the program, 
teachers must master a number of modern tools, methods and technologies that will ensure successful 
fulfillment of the tasks of pedagogical activity, effective entry into the general information and educational space 
of the modern pedagogical scientific-information and communication educational environment, development 
and implementation of methodological projects. The methodological basis for implementing the program 
of advanced training of technology teachers is the conceptual provisions of competence, system, acmeological 
and synergistic approaches.

One of the forms of educational activity of teachers of labor training and technology in advanced training 
is the completion of final (certification) creative works or author’s projects. Graduation is the main indicator 
of the success of the student’s professional development, an important form of independent educational activity 
of the teacher, in the process of which he refines the knowledge, skills and skills of conducting research, 
the organization of independent creative activity. The completed project helps to determine the level of teacher 
training (theoretical and special), the ability to dialectically think and creatively apply knowledge in the process 
of solving technological problems in practice.

The developed program of advanced training of technology teachers covers the basic scientific-theoretical 
approaches of modern pedagogical science, first of all on the basis of competency approach as one of strategic 
directions of the state policy in the educational field, which is oriented to the achievement of a certain educational 
result.

Key words: teachers of labor training and technology, advanced training courses, postgraduate education, 
professional development, competence approach.
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ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ  
ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ  
ДІЛОВОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У статті зазначено, що сьогодні на перший план виходить компетентнісна парадигма, оскільки 

вона змінює систему цінностей і передбачає наявність такої концепції освіти, упровадження інно-
ваційних педагогічних технологій та методик, які зможуть забезпечити всі потреби роботодавців. 
У таких умовах суттєвого значення набуває ділова англійська мова, що, з одного боку, уже трива-
лий час викладається студентам у ЗВО, а з іншого – усе ще має невирішені проблеми дидактич-
ного плану.

Констатовано, що в сучасній практиці професійної діяльності менеджерів їхня комунікативна 
компетенція включає: мовну компетенцію (здатність здійснювати спілкування в усіх видах мовлен-
нєвої діяльності); компетенцію взаємодії (здатність використовувати мовні знання для вираження 
комунікативного наміру у відповідній ситуації спілкування); соціокультурну (уміння будувати міжкуль-
турне спілкування); компенсаторну (уміння виходити зі скрутного становища у процесі спілкування 
за нестачі мовних засобів); навчально-пізнавальну (здатність самостійно оволодівати іноземною 
мовою з використанням сучасних технологій).

Визначено, що проблемне навчання в рамках іншомовної освіти – це особливо організований вид 
навчально-пізнавальної діяльності, спрямований на пошук рішення системи комунікативних, пізна-
вальних, проблемних завдань і проблемних ситуацій, у результаті чого відбувається формування 
навичок і вмінь іншомовного спілкування, оволодіння досвідом творчої діяльності, а також форму-
вання культури мислення і пізнавальних інтересів студентів засобами іноземної мови.

Констатовано, що в навчанні ділової англійської мови проблемні ситуації – це проблемно-комуніка-
тивні ситуації, які спонукають студентів до продуктивної англомовної діяльності, що виражається 
у власних думках і продуктивних висловлюваннях, у результаті активного осмислення і вирішення 
поставленого завдання. Запропоновано, залежно від типу комунікативного завдання, під час про-
єктування змісту занять із ділової англійської мови розрізняти проблемно-інформативні, проблем-
но-спонукальні, проблемно-оціночні завдання як засіб створення проблемних ситуацій.

Для визначення ступеня складності завдання запропоновано такі критерії: складність мов-
ного матеріалу; ступінь самостійності студентів під час виконання завдань; рівень проблемності 
завдання. Наведено основні вимоги щодо ефективного використання методів проблемного навчання 
у процесі викладання дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)». Запропоновано дидактичний 
алгоритм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів з оволодіння знаннями дисципліни 
«Ділова іноземна мова (англійська)» на основі проблемного підходу.

Ключові слова: майбутні менеджери, ділова англійська мова, проблемне навчання, методи про-
блемного навчання.

Постановка проблеми. Виробництву України 
сьогодні потрібні кваліфіковані менеджери 
з високим рівнем знань іноземної мови, бо країна 
дуже стрімко інтегрується у світовий економічний 
простір. У цих умовах на перший план виходить 
компетентнісна парадигма, оскільки вона змі-
нює систему цінностей і передбачає наявність 
концепції освіти та впровадження інноваційних 
педагогічних технологій і методик, що могли б 
забезпечити всі потреби роботодавців. В умовах 
інформаційного суспільства знання іноземної 
мови, кваліфікація у відповідній галузі, профе-
сійна культура та мобільність фахівця стають прі-
оритетними цінностями [1, с. 23]. Тому суттєвого 

значення набуває ділова англійська мова, що, 
з одного боку, уже тривалий час викладається 
у ЗВО, а з іншого – має невирішені проблеми 
дидактичного плану.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика діяльності менеджерів давно при-
вернула до себе увагу вчених у зв’язку з потре-
бами практики економіки. Різні наукові аспекти 
професійної підготовки фахівців розглядаються 
в роботах менеджерів, педагогів, психологів, еко-
номістів (В. Кремень, В. Моляко, О. Романовський, 
О. Коваленко й ін.), проблеми формування управ-
лінської культури, управлінських умінь і навичок – 
у працях С. Мельникова, Л. Сергєєва й ін.
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У дисертаціях України останніх років досліджу-
валися такі аспекти цієї важливої проблеми: тео-
рія і практика підготовки майбутніх фахівців аграр-
ної галузі до управлінської діяльності (В. Свистун, 
П. Лузан), підвищення управлінської компетентно-
сті керівників навчальних закладів (Р. Вдовиченко, 
О. Зайченко й ін.), теоретичні і методичні основи 
підготовки інженера у вищому навчальному 
закладі до майбутньої управлінської діяльності 
(Т. Гура), підвищення управлінської компетентно-
сті військових керівників (О. Бойко) тощо. 

Актуальність проблеми пов’язана з осо-
бливістю вимог роботодавців, які пред’являють 
сьогодні високі стандарти до підготовленості 
працівників, їхньої іншомовної компетентності, 
усебічного розвитку особистості.

У сучасній практиці професійної діяльності 
менеджерів, на думку Г. Буруканової, суттєвого 
значення набуває їхня комунікативна компетен-
ція, яка включає: мовну компетенцію (здатність 
здійснювати спілкування в усіх видах мовленнєвої 
діяльності); компетенцію взаємодії (здатність вико-
ристовувати мовні знання для вираження комуніка-
тивного наміру у відповідній ситуації спілкування); 
соціокультурну (уміння будувати міжкультурне спіл-
кування); компенсаторну (уміння виходити зі скрут-
ного становища у процесі спілкування за нестачі 
мовних засобів); навчально-пізнавальну (здатність 
самостійно оволодівати іноземною мовою з вико-
ристанням сучасних технологій) [2, с. 88].

У контексті особистісно орієнтованої парадигми 
навчання і реалізації міждисциплінарної інтегра-
ції, коли на перший план висувається пізнавальна 
діяльність студента, особливого значення набу-
ває когнітивний і соціальний розвиток особистості 
студента у процесі пошукової, творчої діяльності, 
що найбільшою мірою забезпечується викорис-
танням проблемних методів навчання [3, с. 95].

Мета статті – зробити аналіз дидактичних 
аспектів використання проблемних методів нав-
чання майбутніх менеджерів, розробити дидак-
тичний алгоритм організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності студентів з оволодіння знаннями 
з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» 
на основі проблемного підходу. 

Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі навчання англійської мови застосовується 
комунікативно-когнітивний підхід, однією з най-
більш характерних ознак якого є мовна творчість 
студента на заняттях. Відмінною особливістю 
тут є не відтворення заздалегідь вивченого, що 
досі часто має місце, а творчі завдання, що сти-
мулюють активну розумову діяльність студен-
тів. У зв’язку із цим важливо усвідомлювати, що 
традиційні методи навчання повинні поступитися 
місцем активним методам, які б дозволили мобі-
лізувати студентів на навчання, активізувати їхню 
пізнавальну і мовну діяльність, що забезпечує 

успішне оволодіння іноземною мовою. Саме такі 
властивості має проблемне навчання, яке харак-
теризується продуктивною діяльністю учнів, під 
час якої вони набувають власного досвіду вирі-
шення пізнавальних проблем [4, c. 27].

Науковець І. Білецька зазначає, що проблем-
ному навчанню притаманні самостійна пошукова 
діяльність із засвоєнням готових висновків науки, 
а система методів побудована з урахуванням 
визначення мети й принципу проблемності; про-
цес взаємодії викладання і навчання орієнтований 
на формування пізнавальної самостійності, стій-
ких мотивів навчання і розумових здібностей під 
час засвоєння ними наукових понять і способів 
діяльності, що детерміновані системою проблем-
них ситуацій [5, c. 10]. 

Проблемне навчання дозволяє зробити сам 
процес навчання англійської мови цікавим, 
а також допомагає розкрити потенційні можли-
вості кожного, забезпечуючи ефективність нав-
чання. Основними мотивами у проблемному нав-
чанні стають пізнавально-спонукальні мотиви. 
Отже, на основі аналізу педагогічної літератури 
ми визначаємо проблемне навчання в рамках 
іншомовної освіти як особливо організований вид 
навчально-пізнавальної діяльності, спрямований 
на пошук рішення системи комунікативних, пізна-
вальних, проблемних завдань і проблемних ситу-
ацій, у результаті чого відбувається формування 
навичок і вмінь іншомовного спілкування, оволо-
діння досвідом творчої діяльності, а також форму-
вання культури мислення і пізнавальних інтересів 
студентів засобами іноземної мови.

В основі проблемного навчання перебувають 
проблемні ситуації. Проблемна ситуація, що ство-
рена у процесі іншомовного спілкування, спрямо-
вана на створення умов, що стимулюють ситу-
ативну комунікативну потребу висловлювання 
студентів. Сама проблемна ситуація пов’язана зі 
стимулюванням продуктивного мислення, з подо-
ланням певних труднощів, мобілізацією актив-
ності, задіянням елементів творчої діяльності. Це 
сприяє не тільки оволодінню новими знаннями, 
уміннями і навичками, а й особистісному розвитку 
студентів, особливому розвитку їхніх творчих зді-
бностей. Проблемна ситуація може містити в собі 
новий спосіб діяльності, об’єкт діяльності, умови 
виконання діяльності, а отже, проблемна ситуація 
стимулює до самостійної побудови продуктивного 
висловлювання. За видом неузгодженості інфор-
мації проблемні ситуації можуть бути ситуаціями 
несподіванки, конфлікту, припущення, спросту-
вання, невідповідності, невизначеності.

За рівнем проблемності можна виділити такі 
ситуації: ситуації, що конструюються і вирішу-
ються педагогом; ситуації, що конструюються 
педагогом і вирішуються студентом; самостійне 
формування проблеми студентом і її рішення.
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Під час навчання іноземної мови науковець 
І. Зимня виділяє три рівні проблемності навчаль-
них ситуацій. До першого з них автор відносить 
«рівень створення проблемної ситуації на відо-
мому учневі предметі висловлювання невідо-
мими йому засобами; до другого – рівень, за якого 
учневі відомі способи формування і формулю-
вання думки за допомогою відомих мовних засобів 
для вираження невідомого, нового змісту, нового 
предмета висловлювання. Третій рівень – це 
рівень створення власних мовленнєвих завдань, 
заданих новою проблемною ситуацією і усвідом-
люваних учнем як рішення особистісно значущих 
його власних проблем» [6, с. 29].

Досвід апробації ситуацій різного рівня про-
блемності дозволяє стверджувати, що найбільш 
ефективними у плані активізації комунікативної 
діяльності є проблемні ситуації третього типу, тому 
що в такому разі студент самостійно формулює 
проблему, створює власну модель її комунікатив-
ного вирішення. У процесі вирішення самостійно 
сформованих особистісно значущих проблемних 
ситуацій збільшуються пізнавальна потреба і вну-
трішня активність майбутнього менеджера, підви-
щується рівень його інтелектуального розвитку.

На основі вищесказаного зазначимо, що в нав-
чанні ділової англійської мови проблемні ситу-
ації – це насамперед проблемно-комунікативні 
ситуації, які спонукають студентів до продук-
тивної англомовної діяльності, що виражається 
у власних думках і продуктивних висловлюваннях 
у результаті активного осмислення і вирішення 
поставленого завдання. Отже, проблемне нав-
чання мови передбачає послідовне і цілеспря-
моване розроблення і пред’явлення проблемних 
ситуацій, для вирішення яких студенти створюють 
власні мовні висловлювання, що сприймаються як 
особистісно значущі.

Проблемний підхід базується на формуванні 
певного виду внутрішньої мотивації – проблем-
но-пізнавальної. У зв’язку із цим навчальний 
матеріал, яким оволодівають студенти, повинен 
бути представлений як серія проблемних завдань. 
Проблемні завдання – це особливий вид інтелек-
туального завдання, у якому елементи для його 
вирішення невідомі студентам, і які вони повинні 
знайти самі. Проблемні завдання завжди пов’я-
зані з подоланням якої-небудь перешкоди, мобі-
лізацією пізнавальної активності, задіянням 
елементів творчої діяльності. Проблемна ситуа-
ція – це форма пред’явлення студентам навчаль-
ного завдання, що спонукає до мовних дій.

Комунікативно-пізнавальне завдання повинно 
бути до снаги студентам, адекватно відповідати 
рівню їхню інтелектуального розвитку. Саме тоді 
воно створює проблемну ситуацію для студентів.

З урахуванням розглянутих положень, залежно 
від типу комунікативного завдання під час проєк-

тування змісту занять із ділової англійської мови 
виділяємо проблемно-інформативні, проблем-
но-спонукальні, проблемно-оціночні завдання як 
засіб створення проблемних ситуацій.

За допомогою проблемних методів навчання 
частково вирішувалися такі завдання дисципліни 
«Ділова іноземна мова (англійська)»: сформувати 
навички повного розуміння текстів суспільно-по-
літичної, економічної та фахової тематики; фор-
мувати спроможності вільно користуватися усним 
монологічним і діалогічним мовленням, писати 
листи, твори, анотації, доповіді, перекладати 
з іноземної мови рідною та з рідної іноземною 
тексти суспільно-політичної, загальноекономічної 
та фахової спрямованості; формувати вміння вирі-
шувати конкретні проблеми під час спілкування. 

Для визначення ступеня складності завдання 
було запропоновано такі критерії: складність мов-
ного матеріалу; ступінь самостійності студентів 
під час виконання цього завдання; рівень про-
блемності завдання. 

Проблемно-пошукова навчальна діяльність 
значною мірою сприяє підтримці мотивації 
вивчення іноземної мови студентами, порівняно 
з інтенсивним використанням традиційного ілю-
стративно-пояснювального навчання. Тому вва-
жаємо за доцільне більш широко застосовувати 
прийоми проблемного навчання, що стимулюють 
активну комунікативно-пізнавальну діяльність сту-
дентів. Водночас важливу роль відіграють дифе-
ренційований підхід і творчість викладача кафедри.

Для ефективного використання методів про-
блемного викладання дисципліни «Ділова іноземна 
мова (англійська)» пропонуємо реалізувати такіі 
вимоги: відбір завдань, які є значущими для профе-
сії та студентів; виявлення аспектів проблемного 
навчання на різних етапах навчального процесу: 
під час уведення нового мовного матеріалу, контр-
олю, закріплення і на етапі вдосконалення мовного 
вміння; вибір прийому щодо організації проблемної 
ситуації; вибір типу проблемності комунікативного 
завдання, що пропонується студентам.

Дидактичний алгоритм організації навчаль-
но-пізнавальної діяльності студентів з оволо-
діння знаннями дисципліни «Ділова іноземна 
мова (англійська)» на основі проблемного підходу 
включає такі операції: постановка проблеми, що 
потребує вирішення за недостатності вихідних 
даних; визначення перешкоди на шляху до вирі-
шення проблеми; вибір одного з декількох варіан-
тів вирішення проблеми; підведення студентів до 
суперечності і пошук способу її вирішення; пошук 
і порівняння альтернативних варіантів; розгляд 
конкретної навчальної ситуації з різних кутов зору; 
розгляд явища або події з позиції різних людей, 
чинників впливу, середовища; порівняння, уза-
гальнення, формулювання висновків із ситуації, 
зіставлення фактів.
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Вибір прийому і реалізація запропонованого 
алгоритму значною мірою визначаються змістом 
навчального матеріалу, покладеного в його основу. 
Так, зіткнення протилежних поглядів може бути 
використано для організації соціальних, економіч-
них, політичних, морально-етичних типів навчаль-
них проблемних ситуацій. Вибір одного з декіль-
кох варіантів вирішення проблеми лежить в основі 
організації поведінкових і пізнавальних проблем-
них ситуацій. Розгляд того самого питання з різ-
них кутов зору може служити прийомом органі-
зації науково-пізнавальних проблемних ситуацій.

Досить ефективно себе проявили, на наш 
погляд, екстралінгвістичні завдання, що пов’язані 
з переробкою предметного змісту текстів англій-
ською мовою з їх подальшою інтерпретацією. Так, 
проблемний характер мають вправи зі сприйняття 
англійського тексту на слух і під час читання, де 
відбувається формування проблемної настанови 
на передбачення теми, сюжету за допомогою ілю-
страцій або заголовків. Пропоновані студентам на 
етапі контролю тести також мають високий рівень 
проблемності. Для правильного відновлення про-
пущених елементів студент повинен здійснити 
низку таких перетворень: проаналізувати змістову 
інформацію попередньої і наступної частин тек-
сту, проаналізувати граматичну структуру визна-
ченого уривка, пригадати лексичні одиниці, які 
поєднуються з даною граматичною структурою, 
оформити ці елементи з погляду граматики.

Робота над диференціацією слів, які мають 
загальний еквівалент у рідній мові, дає можливо-
сті для використання проблемних ситуацій у гру-
пах із різним рівнем підготовки у зв’язку з тим, 
що ці завдання можна розподілити за ступенем 
складності та проблемності. Завдання на знахо-
дження відтінків значень, етимології слів сприяють 
активізації пізнавальної діяльності, мають високу 
продуктивність запам’ятовування. Також цікавими 
для студентів виявилися інтелектуальні завдання, 
що пов’язані з осмисленням діаграм, малюнків, 
географічних об’єктів, кросворди, власні визна-
чення будь-яких понять, проблемний виклад мате-
ріалу, коли студенту необхідно подумки зістав-
ляти, порівнювати, резюмувати, а також завдання 
на стимулювання продуктивного висловлювання 
в запропонованій ситуації, коли студент само-
стійно використовує мовний матеріал у будь-якій 
новій для нього ситуації.

Системна робота з реалізації проблемного 
підходу на основі запропонованого алгоритму 
та комплексу проблемних завдань стимулює 
пізнавальну активність студентів, орієнтує їх на 
прояв конкретної інформації і розвиток умінь її 
обробки, забезпечує формування психолінгвіс-

тичних механізмів прогнозування змісту прочита-
ного або прослуханого тексту, активізує комуніка-
тивну діяльність і творчість, сприяє формуванню 
культури і соціального розвитку студентів у ЗВО.

У процесі вивчення нормативної навчальної 
дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» 
студенти із цікавістю виконували завдання за 
темами «Проблеми науки в Україні», «Як покра-
щити мою майбутню професію», «Сумнівні вина-
ходи», «Новини менеджменту», «Нові наукові від-
криття» тощо. За допомогою проблемних методів 
навчання студенти одержували необхідну інфор-
мацію з іноземних наукових і популярних видань, 
що суттєво збільшувало обсяг із лексики та грама-
тики англійської мови.

Висновки. У статті проаналізовано дидактичні 
аспекти використання проблемних методів нав-
чання майбутніх менеджерів, розроблено дидак-
тичний алгоритм організації навчально-пізнаваль-
ної діяльності студентів з оволодіння знаннями 
з дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» 
на основі проблемного підходу. Подальшим пер-
спективним напрямом дослідження вважаємо про-
єктування ігрових методів навчання студентів щодо 
розвитку креативних здібностей майбутніх мене-
джерів під час навчання ділової англійської мови. 
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Kondrashova O. Didactic aspects of application methods of problem training for future managers 
in business English are offered

The article substantiate that the competence paradigm comes to the fore as it changes the value system 
and presupposes the existence of such a concept of education, the introduction of innovative pedagogical 
technologies and techniques that are able to meet all the needs of employers. In such circumstances business 
English becomes essential, which, on the one hand, has been taught to students for a long time, and on 
the other hand, still has unresolved didactic plan problems.

It is stated that in modern practice of manager professional activity, their communicative competence 
includes the following: language competence (ability to communicate in all types of speech activity); 
interaction competence (the ability to use language skills to express a communicative intent in the appropriate 
communication situation); social and cultural (ability to build intercultural communication); compensatory 
(ability to get out of difficulty in the process of communication in the lack of language knowledge); educational 
and cognitive (ability to master a foreign language independently using modern technologies).

It is determined that problem-based learning in the framework of foreign language education is a particularly 
organized type of educational and cognitive activity, aimed at finding solutions to the system of communicative, 
cognitive, problematic tasks and problem situations, resulting in the formation of skills and abilities of foreign 
language communication, mastering the experience of creative activity, and also forming of culture of thinking 
and cognitive interests of students by means of foreign language.

It is stated that problematic situations in the teaching of Business English are controversial and communicative 
situations that encourage students to productive English speaking activity, which is expressed in their own 
thoughts and productive statements as a result of active reflection and solving of the task. Depending on 
the type of communicative task, it is proposed to define problem-informative, problem-provoking, problem-
assessment tasks as a means of creating problem situations when planning the content of business English 
classes.

The following criteria are proposed to determine the degree of difficulty of the task: the complexity 
of the language material; the degree of independence of students in completing tasks; the level of difficulty 
of the task. The basic requirements for the effective use of problem-based learning methods in the course 
of teaching the discipline “Business foreign language (English)” are highlighted. The didactic algorithm 
of organization of educational and cognitive activity of students on mastering knowledge while studying 
the course “Business foreign language (English)” on the basis of problem approach is offered.

Key words: future managers, business English, problem-based learning, problem-based learning methods.
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ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ  
ПСИХОФІЗИЧНИХ ВПРАВ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я  
ТА ПОКРАЩЕННЯ САМОПОЧУТТЯ  
ПІД ЧАС ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ
У статті зазначено, що зміна орієнтирів суспільства потребує нових технологій і методик залу-

чення студентів до занять фізичною культурою і спортом, які сьогодні здатні допомогти людині не 
тільки зберегти здоров’я і фізично розвиватися, але ще й знайти шлях до довголіття і вирішення 
багатьох соціальних проблем. 

Констатовано, що напруженість, висока інтенсивність роботи, з якою стикаються більшість 
професіоналів у сучасних умовах, призводять до поганого самопочуття наприкінці дня, постійного 
відчуття виснаженості.

Запропоновано програму занять із трьох блоків: настановчого, практичного, самостійно-рефлек-
сивного, яка складається із чотирьох занять. Практичний блок включає комплекс дидактичних захо-
дів, що дозволяють навчити студентів виконувати вправи в позааудиторний час.

Для профілактики перенапруження та запобігання гіподинамії, для зняття емоційного напру-
ження студентам рекомендовано вправи, що пов’язані з періодичним напруженням і розслабленням 
м’язів. Для зняття емоційної напруги студентам запропоновано використати методи глибокого 
дихання та вправи з релаксації. 

Констатовано, що основними інструментами визначення дієвості цих вправ для студентів 
можуть бути тестування й анкетування. На основі результатів тестування студентів можна про-
водити такий аналіз: порівнювати ефективність запропонованих студентам вправ, здійснювати 
значною мірою об’єктивний контроль над процесом і результатами навчання, виявляти переваги 
та недоліки застосовуваних засобів, методів навчання і форм організації занять, складати обґрун-
товані плани індивідуальних і групових занять фізичними вправами.

Для успішності проведення заняття студентам створювалися комфортні умови у приміщенні, де 
воно відбувалося, як-от: запобігання раптовим подразникам, відсутність стороннього шуму, гіпно-
тична музика, приємна температура, зручні індивідуальні місця тощо.

Проведене дослідження дозволило визначити, що загальна ефективність такої роботи може 
оцінюватися комплексно у процесі опитування за допомогою спеціально розробленої анкети, яка 
повинна містити такі блоки: ціннісні орієнтації; рівень фізичної активності; заняття фізичною куль-
турою; рівень опанування методик зняття напруженості, релаксації; самооцінка фізичної підготов-
леності; самооцінка фізичного розвитку тощо. 

Ключові слова: студенти, фізичне виховання, профілактика перенапруження, програма поза- 
аудиторної роботи, психофізичні вправи.

Постановка проблеми. В умовах реформу-
вання освітньої галузі України все більшу роль 
відіграють фізична культура і спорт як складники 
загальнолюдської культури, чинники національ-
ного прогресу та здоров’я, життєвий ресурс країни.

В умовах психоемоційного та фізичного напру-
ження у процесі навчання, широкого використання 
комп’ютерної техніки в побуті, об’єктивного зни-
ження рухової активності молоді фізична культура 
традиційно й обґрунтовано вважається провід-
ним чинником зміцнення здоров’я, прищеплення 
корисних рухових навичок, підготовки студент-
ської молоді до активного життя та продуктивної 
професійної діяльності [1, с. 9].

Зміна орієнтирів суспільства потребує нових 
технологій і методик залучення студентів ЗВО 

до занять фізичною культурою і спортом, які сьо-
годні здатні допомогти людині не тільки зберегти 
здоров’я і фізично розвиватися, але ще й знайти 
шлях до довголіття і вирішення багатьох соціаль-
них проблем [2, с. 154].

Саме тому для досягнення оптимального рівня 
професійної готовності майбутніх інженерів-педа-
гогів необхідно формувати їхні позитивні мотива-
ції до фізичної активності, підвищувати інтерес 
до фізичної культури і здорового способу життя, 
формувати спеціальні знання, уміння та навички 
фізкультурно-оздоровчої діяльності, що включа-
ють психофізичні вправи для зміцнення здоров’я 
та покращення самопочуття.

Усе це потребує як вивчення проблем моні-
торингу фізичного здоров’я студентів, так і роз-
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гляду педагогічних аспектів навчання студентів 
ЗВО психофізичних вправ для зміцнення здоров’я 
та покращення самопочуття як чинника підви-
щення якості їхнього життя, навчання, побуту. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз сучасної науково-методичної літератури 
показав, що значна частина досліджень присвя-
чені запобіганню негативному впливу екологічних 
і економічних умов на здоров’я та фізичний стан 
студентів (Т. Круцевич, М. Курочкіна), вивченню 
фізичного стану студентів (О. Дрозд, О. Малімон), 
формуванню потреби в молоді в систематичних 
заняттях фізичними вправами протягом усього 
життя (М. Віленський, Г. Іванова). Крім того, при-
вернули нашу увагу дослідження в галузі педаго-
гіки та фізичної культури щодо розгляду проблеми 
формування паритету освіченості та здоров’я 
(С. Сєріков, М. Коржова); формування здоров’язбе-
рігаючих ціннісних орієнтацій (Є. Башмакова); фор-
мування позитивного ставлення до занять фізичною 
культурою (Л. Волков, О. Смакула, М. Солопчук);  
формування мотивації до зміцнення здоров’я засо-
бами фізичного виховання (Т. Круцевич).

Водночас, незважаючи на такий широкий 
спектр досліджуваних напрямів фізичного вихо-
вання студентської молоді, існує обмаль науко-
вих праць, які б ґрунтовно розглядали аспекти 
навчання студентів ЗВО психофізичних вправ для 
покращення здоров’я в позааудиторний час.

Мета статті – розгляд педагогічних аспек-
тів навчання студентів психофізичних вправ для 
зміцнення здоров’я та покращення самопочуття 
під час позааудиторної роботи у ЗВО. 

Виклад основного матеріалу. Результати 
педагогічного процесу зумовлюються впливом 
різних чинників, як-от зміни в навчальних пла-
нах, забезпечення інформаційною літературою 
та засобами навчання, застосування сучасних 
методик і технологій навчання, склад педагогічних 
працівників та студентів тощо. 

Узагальнення результатів наукових дослі-
джень, досвіду викладання у ЗВО свідчить про те, 
що, незважаючи на увагу фахівців у галузі фізич-
ної культури і спорту до проблеми оцінки і контр-
олю рівня фізичної підготовленості студентів, спо-
стерігається погіршення рівня рухових здібностей 
студентів, наявні проблеми збільшення випадків 
захворювань опорно-рухового апарату. 

Напруженість, висока інтенсивність роботи, 
з якою стикаються більшість фахівців у сучас-
них умовах, призводять до поганого самопочуття 
наприкінці дня, постійного відчуття виснаженості 
[3, с. 169]. Навіть тривалий відпочинок у такому 
разі не може допомогти людині повернути сили. 
Отже, синдром «хронічної втоми» сьогодні часто 
негативно впливає на людей та офіційно визнано 
хворобою, головна причина якої – тривале пере-
напруження імунної та гормональної систем.

У покращенні кровообігу організму значна роль 
відводиться фізичним вправам [1, с. 9]. Сьогодні 
розроблено спеціальні комплекси для представ-
ників різних професійних груп, зокрема і для тих, 
хто займається розумовою працею. Особливе 
місце тут відводиться вправам для зорових орга-
нів та вестибулярного апарту. 

Програма занять включає три блоки: наста-
новчий (одна година), практичний (три години), 
самостійно-рефлексивний (одна година), та скла-
дається із чотирьох занять. Практичний блок 
включає комплекс дидактичних заходів, що доз-
воляють навчити студентів виконувати вправи 
(у позааудиторний час у спортзалі ЗВО), які спо-
чатку розучувалися у групі, у повільному темпі, 
а потім студенти бругого курсу – майбутні інжене-
ри-педагоги енергетичного профілю Української 
інженерно-педагогічної академії – відпрацьову-
вали їх індивідуально в самостійному режимі. 

Оскільки розумова робота часто пов’язана 
з необхідністю довгого сидіння в нерухомому 
положенні, то це призводить до напруження м’язів 
спини, потилиці, що створює у м’язах так званні 
тригери. Для профілактики цього явища та запобі-
гання гіподинамії, зняття емоційного напруження 
нами рекомендовано студентам декілька вправ, 
що пов’язані з періодичним напруженням і розсла-
бленням м’язів [5, с. 26]:

1. Сядьте, випрямите корпус, плечі відведіть 
назад й опустіть, сильно напружте м’язи спини, 
зведіть лопатки. Залишайтеся в такому поло-
женні, рахуючи про себе до десяти, потім повільно 
розслабте м’язи (дихання вільне).

2. Сядьте, зробіть повний видох, скорочуючи 
м’язи живота і втягуючи черевну стінку всередину. 
Залишайтеся в такому положенні 5–7 с, потім 
повільно робіть вдих, випинаючи черевну стінку 
вперед (повторіть вправу 7–10 разів).

3. Сядьте, сильно стисніть сідничні м’язи й за 
рахунок цього злегка підійміться. Зберігайте цю 
позу протягом 7–10 с, потім повільно розслабтеся 
(дихання вільне, повторіть вправу 5–7 разів).

4. Сядьте, випряміть ноги і сильно напружте їх, 
не відриваючи від підлоги. Залишайтеся в такому 
положенні 7–10 с, потім повільно розслабтеся 
(дихання вільне).

5. На рахунок раз зробіть глибоких вдих, руки 
підніміть угору , у сторони, пальці випряміть, потяг-
ніться. Два – напружте м’язи всього тіла, дихання 
затримайте; три, чотири, п’ять, шість – розслабте 
м’язи, низько присядьте, голову довільно опустіть 
на груди, повністю видохніть повітря (завершуючи 
вправу, зробіть декілька вдихів і тривалих спокій-
них видихів). Ця вправа виконується в положення 
стоячи або сидячи.

6. Напружте руки, тримаючи на колінах, а потім, 
опускаючи донизу, розслабте їх. Вправа викону-
ється в положенні сидячи (дихання вільне).
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7. Спокійні ритмічні, чіткі вправи в положенні 
стоячи або сидячи: 

1) раз – підніміть плечі. Два – плечі відведіть 
назад, зведіть лопатки (вдих).

Три, чотири – плечі опустіть донизу, голову – 
на груди (тривалий видих);

2) раз – кисті рук розслабте й підніміть до клю-
чиць (лікті опустіть донизу), корпус злегка відведіть 
назад (вдих). Два, три – руки довільно падають, 
йдуть назад, а потім за інерцією вперед (видих);

3) спокійно переступайте з ноги на ногу й одно-
часно ритмічно трохи нахиляйте корпус із боку в бік.

8. Максимально розслабтесь. Раз – глибоко  
вдихніть, м’язи тіла напружте. Два – десять – затри- 
майте напруження м’язів й дихання. Одинад- 
цять – видих, максимально розслабте м’язи (зро-
біть декілька глибоких вдихів і видихів, встановіть 
спокійне дихання, ще більше розслабте м’язи).

9. Сидячи, руки на поясі. Натисніть правою 
рукою на голову, прагнучи її положити. Чинити 
опір 8–10 с, потім займіть вихідне положення, роз-
слабте м’язи та відпочиньте 5–10 с. Те саме зро-
біть лівою рукою. Повторіть 2–3 рази. 

10. Сидячи, напружте м’язи лівої руки, лівої сто-
рони тулуба й лівої ноги. Напруження утримуйте 
6–10 с. Потім розслабте м’язи і спокійно посидьте 
10–15 с. Те ж саме зробіть із правою стороною. 
Повторіть вправу 2–4 рази. 

11. Займіть вихідне положення: сидячи, кор-
пус випростаний, руки на колінах. На повільний 
видих руки зчепіть у «замок», виверніть доло-
нями уперед й витягніть над головою. Поки руки 
підняті високо вгору дихання затримайте. Потім, 
скидаючи напругу із плечей (корпус нахиляється 
вперед, спина згибається), одночасно й різко 
видохніть через рот; руки мають упасти на коліна. 
Вправу повторіть 2–3 рази.

Для зняття емоційної напруги студентам було 
запропоновано використати методи глибокого 
дихання. Для цього для навчання студентів було 
застосовано таку послідовність вправ: 

1. Зробити глибокий вдих, затримати дихання 
на 10–15 с, зціпити руки в кулаки, напрягти м’язи 
рук, спини, живота. Потім різко видихнути, роз-
слабити всі м’язи, стряхнути руками. Повторити 
вправу декілька разів.

2. Під час затримки дихання можна злегка 
надути щоки й зробити ковтальні рухи. Потрібно 
пам’ятати й про вираз обличчя («внутрішнє дзер-
кало», тобто вміння подивитися на себе з боку, 
допоможе позбутися від непотрібних м’язових 
затисків). Наприклад, вдихнувши, провести по 
обличчю рукою, начебто прибираючи залишки 
тривоги, роздратування. Посміхнутися.

3. Провести рукою по м’язам шиї. Якщо вони 
напружені, нахиліть голову вперед, назад, зробіть 
декілька обертальних рухів. Злегка промасажу-
вати шию й погладити м’язи від плеча до вуха. 

Потерти подушечками пальців завушні бугри (це 
покращує приплив крові до голови й полегшує 
нервову розрядку).

4. У положенні стоячи або сидячи зробити 
повний вдих. Потім, затримавши дихання, уявити 
коло й повільно видихнути в нього. Повторити шаг 
чотири рази. Після цього знову вдихнути, уявити 
трикутник й видихнути у нього три рази. Потім 
таким же чином двічі видихнути у квадрат.

5. За оцінкою фахівців, позіхання дозволяє 
майже миттєво збагатити кров киснем й звіль-
нитися від надлишку вуглекислоти. Під час позі-
хання ті м’язи шиї, обличчя, ротової порожнини, 
що напружуються, прискорюють кровообіг у суди-
нах головного мозку. Таким чином поліпшується 
кровопостачання легенів, виштовхується кров із 
печінки, підвищується тонус організму, створю-
ється імпульс позитивних емоцій. 

Для виконання даної вправи потрібно заплю-
щити очі, як можна ширше відкрити рота, напру-
жити ротову порожнину, начебто вимовляючи 
низьке розтягнуте «у-у-у». Водночас необхідно 
представити, що в роті утворюється порожнина, 
дно якої опускається донизу. Під час позіхання 
тягнуться м’язи всього тіла. Ефект вправи підси-
лює посмішка, яка сприяє розслабленню м’язів 
обличчя і формує позитивний емоційний імпульс. 
Після позіхання м’язи обличчя, глотки, гортані роз-
слабляються, з’являється почуття спокою.

Для успішності проведення заняття створюва-
лися комфортні умови у приміщенні, де воно від-
бувалося (запобігання раптовим подразникам, що 
відволікають та заважають, відсутність сторон-
нього шуму, завчасне провітрювання, зручне інди-
відуальне місце для кожного, гіпнотична музика).

Основними інструментами визначення дієвості 
цих вправ для студентів є тестування й анкету-
вання. На основі результатів тестування студен-
тів можна проводити такий аналіз: порівнювати 
ефективність запропонованих студентам вправ, 
здійснювати значною мірою об’єктивний контроль 
над процесом і результатами навчання, виявляти 
переваги та недоліки застосовуваних засобів, 
методів навчання і форм організації занять, скла-
дати обґрунтовані плани індивідуальних і групо-
вих занять фізичними вправами.

Для психодіагностики результатів вправ сту-
дентів також можна використовувати анкету САН 
(«Самопочуття – активність – настрій»), яка доз-
воляє оцінити суб’єктивну успішність проведення 
такого заняття. 

Досвід роботи щодо навчання студентів 
2 курсу у ЗВО показав, що студенти виявляють 
інтерес як до вправ, до процесу побудови рухів, 
моделювання ситуацій розслаблення, результа-
тів, які вони демонструють, так і до самого тесту-
вання, до процесу живого спілкування та комуні-
кації тощо. 
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Орієнтація на процес навчання, усвідомлення 
його необхідності для життя звільняє від шаблонів 
та переводить студентів у сферу мотивованості 
та творчості. Формування обізнаності та навичок 
студентів щодо проведення вправ самостійно від-
бувається за їх включеності в навчальну діяль-
ність, у рамках якої вони повною мірою можуть 
реалізувати свою потребу.

Проведене дослідження дозволило визначити, 
що загальна ефективність такої роботи може 
оцінюватися комплексно у процесі опитування 
за допомогою спеціально розробленої анкети, 
яка повинна містити такі блоки: ціннісні орієнта-
ції (мотиви, потреби й інтереси); рівень фізичної 
активності (навчальна, спортивна, ігрова, активне 
дозвілля); заняття фізичною культурою (значущість 
предмета, задоволеність, знання); рівень оволо-
діння методиками зняття напруженості, релаксації; 
самооцінка фізичної та функціональної підготов-
леності; самооцінка фізичного розвитку. Тут нами 
підбиралися прості, доступні, інформативні показ-
ники, що характеризують рівень не тільки  фізич-
ної підготовленості, але і функціонального стану 
та фізичного розвитку, позааудиторної самостій-
ної активності студентів у навчанні. За підсумками 
проведеної роботи було запропоновано мето-
дичні рекомендації студентам щодо самостійного 
вдосконалення виконання психофізичних вправ.

Висновки. Отже, розглянуто педагогічні 
аспекти навчання студентів психофізичних вправ 

для зміцнення здоров’я та покращення само-
почуття під час позааудиторної роботи у ЗВО, 
запропоновано методичні рекомендації студен-
там щодо самостійного вдосконалення виконання 
психофізичних вправ. У подальшому планується 
підготувати рекомендації щодо поетапного нав-
чання студентів методик самооцінювання влас-
ного здоров’я та фізичного стану.
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Korolova N. Pedagogical aspects of students study in psycho-physical management for 
strengthening health and improvement of self-welfare under time of off-auditory work

The article points out that changing society’s landmarks require new technologies and techniques to 
engage students in physical education and sports, which today are able to help people not only maintain health 
and develop physically, but also find a way to longevity and solve many social problems.

It is stated that tension, high intensity of work, which are encountered by most professionals in modern 
conditions, leads to poor state of health at the end of the day, a constant feeling of exhaustion.

A training program is offered, which includes 3 units: instructional, practical, self-reflective, and consists 
of 4 lessons. The practical unit includes a set of didactic activities that allow students to teach their exercises 
in extracurricular time.

To prevent overstressing and preventing hypodynamia, relieving emotional tension, students are advised 
to do exercises related to periodic tension and muscle relaxation. Students are encouraged to use deep 
breathing and relaxation exercises to relieve emotional distress.

It is stated that testing and questionnaires can be the main tools for determining the effectiveness of these 
exercises for students. Based on the results of student testing, the following analysis can be made: to compare 
the effectiveness of the exercises offered to students, to exercise objective control over the process and results 
of exercise training, to identify the advantages and disadvantages of the means, teaching methods and forms 
of organizing classes, to make sound plans of individual and group exercises.

Techniques for relieving tension and relaxation have proven effective according to student surveys.
For the successful conduct of the class, students were provided with comfortable conditions in the room 

where it took place: prevention of sudden stimuli, absence of extraneous noise, hypnotic music, pleasant 
temperature, comfortable individual places.

The research has made it possible to determine that the overall effectiveness of such work can be evaluated 
comprehensively in the survey process using a specially designed questionnaire, which should include 
the following blocks: value orientations; level of physical activity; physical education; the level of mastering 
the methods of tension, relaxation; self-assessment of fitness; self-assessment of physical development 
and the like.

Key words: students, physical education, prevention of overstress, program of out-of-class work, 
psychophysical exercises.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ  
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ  
ВИКЛАДАЧІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
Статтю присвячено проблемі вдосконалення підготовки майбутніх викладачів української мови 

та літератури. Визначено важливу роль психологічного складника у структурі професійної компе-
тентності майбутніх викладачів-філологів. Обґрунтована необхідність розробки педагогічних умов 
формування психологічної компетентності майбутніх викладачів української мови та літератури 
у процесі їх підготовки в закладах вищої освіти. 

Перша педагогічна умова передбачає формування мотивації майбутніх викладачів української 
мови та літератури до підвищення рівня власної психологічної компетентності. Для її реалізації 
запропоноване активне використання в навчальному процесі підготовки майбутніх викладачів-фі-
лологів методів стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності. Основою для засто-
сування методів мають бути проблемні педагогічні ситуації, які мають стимулювати інтерес 
і усвідомлення студентами необхідності формування власної психологічної компетентності. Друга 
педагогічна умова спрямована на модернізацію цілей, змісту і технологій викладання спеціальних 
дисциплін із метою формування інтегрованої лінгвістичної, літературознавчої, педагогічної та пси-
хологічної компетентностей майбутніх викладачів української мови та літератури. Запропоновано 
здійснювати її реалізацію на засадах технології знаково-контекстного навчання А. Вербицького. 
Із цією метою заплановано створення міждисциплінарного комунікативного середовища, заснова-
ного на використанні інтерактивних технологій навчання та спрямованого на формування в май-
бутніх фахівців досвіду педагогічного спілкування і взаємодії. Третя педагогічна умова передбачає 
формування психолого-педагогічної рефлексії майбутніх викладачів української мови та літератури 
через запровадження інтегрованого психологічного спецкурсу та виконання студентами дослідниць-
кої діяльності. Реалізація розроблених педагогічних умов у процесі підготовки майбутніх викладачів 
української мови та літератури забезпечує цілеспрямоване системне формування їхньої психологіч-
ної компетентності.

Ключові слова: майбутні викладачі української мови та літератури, майбутні вчителі-філологи, 
професійна педагогічна компетентність, психологічна компетентність, педагогічні умови.

Постановка проблеми. Формування психоло-
гічної компетентності майбутніх викладачів нині 
є одним із ключових завдань педагогіки і психо-
логії вищої школи, що зумовлено зростанням 
кількості психологічних проблем усіх суб’єктів 
освітнього процесу: як школярів, так і вчителів. 
До них належать проблеми, що стосуються ког-
нітивної сфери особистості, її емоційно-вольових 
проявів, міжособистісних відносин, успішної кому-
нікації та взаємодії, стану психічного здоров’я, 
формування позитивної «Я-концепції»; об’єктивні 
та суб’єктивні суперечності між поколіннями й ін. 
Викладачам варто бути обізнаними щодо психо-
логічних механізмів і закономірностей розвитку 
учнів в умовах навчально-виховного процесу, 
щодо поширених психологічних проблем школя-
рів і власних складнощів у цій сфері, ураховувати 
їхню наявність і можливі наслідки для навчання, 
розвитку, соціалізації, самореалізації та здоров’я, 
сприяти правильному вирішенню цих проблем 

із позицій сучасної теоретичної і практичної пси-
хології та педагогіки. Тому для успішної діяльно-
сті педагога важливе місце у структурі його про-
фесійної компетентності посідає психологічна 
складова частина, що підтверджено результа-
тами багатьох наукових досліджень. Водночас 
у практиці підготовки майбутніх фахівців педа-
гогічних спеціальностей спостерігається низка 
суперечносте, а саме: між соціальною потребою 
в підготовці педагогів із високим рівнем психо-
логічної компетентності та її реальним рівнем 
у випускників педагогічних вишів (у зв’язку із пере-
важно пояснювально-репродуктивним підходом 
до вивчення психологічних дисциплін та їхнім 
«додатковим» характером у структурі педагогічної 
підготовки); між інтегрованим характером педа-
гогічної діяльності, що потребує сформованості 
в майбутніх фахівців комплексу взаємопов’язаних 
фахових, педагогічних, методичних і психологіч-
них умінь та відсутністю цілісної, концептуально 
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обґрунтованої технології їх формування у процесі 
підготовки майбутніх педагогів та ін. Необхідність 
розв’язання цих суперечностей зумовила вибір 
теми дослідження. Водночас важливість і зна-
чення якісної сучасної підготовки викладачів укра-
їнської мови та літератури на засадах компетент-
нісного підходу не викликають жодних сумнівів 
у зв’язку з необхідністю формування в молоді 
національної ідентичності, загальнокультурних 
та загальнолюдських цінностей, істинного патріо-
тизму й інтелігентності, соціальної відповідально-
сті, толерантності та гуманізму. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню різних складових частин профе-
сійної педагогічної компетентності вчителів укра-
їнської мови та літератури присвятили свої нау-
кові праці О. Глузман, С. Єрмоленко, Л. Карпова, 
О. Колодич, С. Корнієнко, М. Пентилюк, 
А. Радченко, О. Семеног, В. Сидоренко, С. Сисоєва, 
Л. Скуратівський, М. Степко, А. Трофименко, 
І. Халимон та ін. Питання психологічної компетент-
ності вчителя вивчали О. Алферов, І. Демідова, 
В. Дружинін, В. Кан-Калик, Ю. Кулюткін, А. Орлов, 
Л. Регуш, Г. Сухобська, Н. Яковлева тощо. Проте 
проблема розробки цілісної, науково обґрунтова-
ної педагогічної системи формування психоло-
гічної компетентності майбутніх викладачів укра-
їнської мови та літератури поки не була повно 
висвітлена в науково-педагогічній літературі. 
Одним із цільових орієнтирів такої системи мають 
бути педагогічні умови формування досліджува-
ної компетентності, що визначило мету роботи.

Мета статті – розробити й обґрунтувати педа-
гогічні умови формування психологічної компе-
тентності майбутніх викладачів української мови 
та літератури. 

Виклад основного матеріалу. Майбутні 
викладачі-філологи ще у процесі проходження 
педагогічних практик зазначають велику кількість 
труднощів, пов’язаних із несформованістю влас-
ної психологічної компетентності. Зокрема, це 
проблеми, пов’язані із: урегулюванням складних 
і конфліктних педагогічних ситуацій; установлен-
ням сприятливого психологічного клімату в учнів-
ському колективі; організацією ефективного педа-
гогічного спілкування з учнями та вчителями; 
формуванням власного іміджу молодого педагога 
в очах учнів та інших викладачів; підвищенням 
власної стресостійкості; розвитком здатності до 
попередження і подолання негативного впливу 
психотравмуючих чинників; вибором ефектив-
них способів навчання з урахуванням вікових 
та індивідуальних особливостей учнів; пояснен-
ням учням психологічного підґрунтя поведінки 
та стосунків персонажів у літературних творах 
шкільної програми; розкриттям багатства внутріш-
нього світу письменників та його відображення 
у творах, що вивчаються; навчанням створювати 

власні твори-роздуми, спираючись на результати 
аналізу власного соціально-психологічного дос-
віду, та ін. Варто зазначити, що навчальні плани 
підготовки майбутніх викладачів української мови 
та літератури містять невелику кількість дисциплін 
психологічного спрямування (які мають здебіль-
шого теоретичний характер), значно більше уваги 
у змісті навчання приділено мовознавчим і літера-
турознавчим дисциплінам, методиці викладання 
мови й літератури тощо. Це спричиняє невисокий 
рівень сформованості саме психологічної компе-
тентності майбутніх учителів-філологів і практичні 
проблеми побудови процесу ефективної педа-
гогічної взаємодії через неврахування основних 
принципів і закономірностей взаємозв’язку проце-
сів навчання та розвитку психіки учнів, виховання 
і самовиховання, психологічних особливостей 
педагогічної діяльності тощо. 

Для вирішення вищезазначених проблем 
варто звернутися до пошуку нових шляхів удоско-
налення підготовки майбутніх викладачів україн-
ської мови та літератури. Зокрема, як один із мож-
ливих засобів пропонуємо створення й реалізацію 
педагогічних умов формування психологічної ком-
петентності майбутніх викладачів української 
мови та літератури. Зазначимо, що педагогічні 
умови – це спеціально створені педагогами обста-
вини, які зумовлюють певний напрям розвитку 
педагогічного процесу [1, с. 95]. Обґрунтування 
педагогічних умов формування досліджуваної 
компетентності має випливати з її структури, яка 
представлена й докладно охарактеризована у [2], 
містить такі складові частини: мотиваційну, когні-
тивну, практичну, особистісну й аутопсихологічну. 
Для формування цих складових частин запропо-
новані такі педагогічні умови.

1. Формування мотивації майбутніх виклада-
чів української мови та літератури до підвищення 
рівня власної психологічної компетентності.

Для обґрунтування даної педагогічної умови 
виходимо з того, що провідною для студент-
ського віку є навчально-професійна діяльність, 
у процесі якої виникають такі новоутворення, як 
професійна ідентичність, професійна рефлексія, 
професійне мислення, готовність до професій-
ної діяльності, посилюється роль професійних 
мотивів самоосвіти та самовиховання, які є най-
важливішою умовою розкриття можливостей осо-
бистості студента [3, с. 76–77]. Водночас цей 
віковий період ускладнений наявністю чергової 
вікової кризи, яка характеризується різкими й сут-
тєвими психологічними зрушеннями та змінами 
особистості, пов’язана із проблемою формування 
«Я-концепції», самовизначення, пошуку власного 
місця в житті, виробленням стратегій майбутнього 
тощо. Не завжди навчання в закладі вищої освіти 
пов’язане з усвідомленим вибором майбутньої 
професії, покликанням, дійсними фаховими інте- 
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ресами студента та ґрунтується на сформованій 
позитивній навчально-професійній мотивації, що 
значно ускладнює процес професійного станов-
лення особистості, формування її професійної 
самосвідомості. 

Варто зазначити, що певна кількість студен-
тів-філологів відчувають розчарування від невід-
повідності очікувань від процесу навчання у ЗВО 
та реальних вимог, з якими вони стикаються; від 
суперечностей між уявленнями про майбутню 
професію та її фактичним змістом. Багато хто 
з майбутніх викладачів відчувають власну недо-
статню компетентність для вирішення профе-
сійних педагогічних завдань, побоюються про-
блемних ситуацій педагогічної діяльності. Значно 
знижує навчальну мотивацію використання 
застарілих методів і форм навчання, відведення 
студенту ролі пасивного слухача, неможли-
вість реалізувати повною мірою власний потен-
ціал. У ракурсі нашого дослідження також варто 
зауважити, що вивчення психологічних дисци-
плін майбутніми викладачами української мови 
та літератури часто сприймається як додаткове, 
важливість формування психологічної компетент-
ності ними не усвідомлюється як практично необ-
хідна складова частина їхньої майбутньої діяль-
ності; система відповідної позитивної мотивації не 
сформована. Отже, очікувати на високу ефектив-
ність процесу формування психологічної компе-
тентності студентів не варто. Тому для реалізації 
першої педагогічної умови ми пропонуємо спира-
тися на активне використання в навчальному про-
цесі підготовки майбутніх викладачів української 
мови та літератури групи методів стимулювання 
й мотивації навчально-пізнавальної діяльності 
(класифікація методів навчання, запропонована 
Ю. Бабанським), до якої належать пізнавальні 
ігри, навчальні дискусії, створення ситуацій успіху 
в навчанні, роз’яснення, заохочення студентів до 
активної діяльності та ін. Це насамперед методи 
активного навчання, змістовою основою для 
застосування яких повинні стати проблемні педа-
гогічні ситуації, урегулювання яких має стимулю-
вати інтерес і усвідомлення майбутніми викла-
дачами-філологами необхідності формування 
власної психологічної компетентності. Цільовими 
орієнтирами реалізації педагогічної умови 
є складники мотиваційної складової частини пси-
хологічної компетентності майбутніх викладачів 
української мови та літератури: мотиви форму-
вання, розширення й удосконалення власних пси-
хологічних знань і вмінь у галузі загальної, вікової, 
соціальної, педагогічної, організаційної психології, 
психолінгвістики, психології особистості, психо-
логії спілкування, психології основ мовленнєвої 
діяльності; формування психологічної грамотно-
сті учнів шляхом психолінгвістичного та літера-
турознавчого аналізу художніх текстів на уроках 

з української мови та літератури; інтереси до пси-
хологічних механізмів процесу засвоєння теоре-
тичних лінгвістичних та літературознавчих понять 
і формування способів діяльності учнів відповідно 
до програмних вимог з української мови та літе-
ратури; до внутрішнього світу школяра, його пси-
хічних процесів сприйняття, уяви, пам’яті, мовної 
діяльності, типу мислення, індивідуально-вікових 
особливостей із метою забезпечення індивідуалі-
зації навчання з української мови та літератури; 
до стану психічного здоров’я учнів та можливо-
стей його зміцнення і підтримки засобами худож-
нього слова й ін. [2].

2. Модернізація цілей, змісту та технологій 
викладання спеціальних дисциплін з урахуванням 
необхідності формування інтегрованої лінгвістич-
ної, літературознавчої, педагогічної та психологіч-
ної компетентностей майбутніх викладачів україн-
ської мови та літератури.

Під час розроблення даної педагогічної умови 
ми виходили з того, що більшість дослідників про-
фесійної компетентності вчителя української мови 
та літератури виділяють в її структурі лінгвістичну, 
літературознавчу, педагогічну, психологічну скла-
дові частини як провідні [4, с. 131, 134–135]. Проте 
нині немає офіційно затверджених державних 
стандартів підготовки бакалаврів зі спеціальності 
014.01 «Середня освіта (Українська мова і літера-
тура)», тому заклади вищої освіти повинні само-
стійно визначати зміст програмних результатів 
навчання, освітніх компонентів, здійснювати вибір 
методів навчання й оцінювання, виходячи з інте-
грованого характеру професійної компетентності 
вчителя української мови та літератури. Для реа-
лізації цих вимог викладачі кафедр мають забез-
печити розробку й використання в навчальному 
процесі таких технологій викладання спеціаль-
них дисциплін, які б забезпечували формування 
зазначених вище інтегрованих компетентностей. 
Цільовими орієнтирами реалізації педагогіч-
ної умови є складники когнітивної та практичної 
складових частин психологічної компетентності 
майбутніх викладачів української мови та літе-
ратури: знання про психологічні закономірності 
навчання й виховання, особливості педагогічної 
діяльності й особистості учителя як організатора 
навчально-виховного процесу; про психологічні 
компоненти спілкування людей, професійний 
і міжособистісний діалог, соціальне сприйняття, 
міжособистісні та внутрішньоособистісні кон-
флікти; про методи і засоби проведення пси-
холінгвістичного та літературознавчого аналізу 
художніх текстів; про особливості психологічного 
впливу мовних засобів та мовленнєвих структур 
у різних типах дискурсу на учнів тощо; вміння: роз-
робляти й запроваджувати науково обґрунтовані 
з позицій вікової, педагогічної психології, психоло-
гії основ мовленнєвої діяльності, психолінгвістики 
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інноваційні технології навчання на уроках з укра-
їнської мови та літератури; здійснювати разом 
з учнями психолінгвістичний та літературознавчий 
аналіз художніх текстів, базуючись на комплек-
сних знаннях із різних галузей психології, лінгві-
стики та літературознавства; формувати в учнів 
навички самоаналізу, саморефлексії та самоко-
рекції власної поведінки шляхом формування 
базових психологічних знань у процесі підготовки 
творів-роздумів та ін. [2].

Для реалізації даної педагогічної умови необ-
хідний перехід від репродуктивної стратегії нав-
чання та диференціації компетентностей за 
окремими дисциплінами до моделі активного інте-
грованого навчання, наближеного до специфіки 
реальної професійної діяльності. На нашу думку, 
можна спиратися на технологію знаково-контекст-
ного навчання А. Вербицького, провідні концеп-
туальні ідеї якої систематизовані в [5, с. 75–78]. 
Особливість контекстного навчання полягає 
в тому, що за інформацією, яка структурована 
переважно у вигляді завдань і проблемних ситуа-
цій, є видимими реальні контури майбутньої про-
фесійної діяльності. Провідними формами і мето-
дами в технології знаково-контекстного навчання 
є активні, вони відтворюють не тільки предметний, 
але й соціальний зміст майбутньої професійної 
діяльності. За А. Вербицьким, предметний кон-
текст професійної діяльності пов’язаний із фор-
муванням професійного мислення, практичних дій 
фахівця. Соціальний контекст передбачає наяв-
ність умінь соціальної взаємодії і спілкування, 
сумісного ухвалення рішень, колективної мисле-
діяльності тощо. Під час організації контекстного 
навчання дотримуються такі принципи: педаго-
гічного забезпечення особистісного включення 
студента в навчальну діяльність; моделювання 
в навчальній діяльності студентів цілісного змі-
сту, форм і умов професійної діяльності фахівців; 
проблемного змісту навчання; адекватності форм 
організації навчальної діяльності студентів цілям 
і змісту освіти; провідна роль спільної діяльності, 
міжособистісного спілкування та взаємодії суб’єк-
тів освітнього процесу; педагогічно обґрунтова-
ного співвідношення нових і традиційних педа-
гогічних технологій, принцип відкритості; єдності 
навчання та виховання особистості фахівця 
[6, с. 46–47]. Стосовно процесу формування 
інтегрованої професійної компетентності май-
бутніх викладачів української мови та літератури 
технологія знаково-контекстного навчання може 
бути реалізована шляхом створення міждисци-
плінарного комунікативного середовища, засно-
ваного на використанні інтерактивних технологій 
навчання та спрямованого на формування в май-
бутніх фахівців досвіду педагогічного спілкування 
та взаємодії. Зазначене потребує розробки: між-
дисциплінарних навчальних проєктів, що поєд-

нували б компетенції, набуті студентами під час 
вивчення філологічних і психологічних дисциплін, 
проблемних завдань; кейсів із практики шкільного 
життя та процесу викладання мовно-літератур-
них предметів у школі; різних видів психологічних 
тренінгів для майбутніх фахівців (цілі: форму-
вання комунікативної компетентності, педагогіч-
ної майстерності; підвищення особистої ефектив-
ності, емоційного самоконтролю, саморозуміння, 
покращення міжособистісних відносин, творчих 
здібностей; забезпечення особистісного розвитку 
тощо) та інших інтегрованих активних способів 
навчальної діяльності студентів. Позитивну роль 
також відіграватимуть зустрічі студентів із фахів-
цями-практиками (психологами та педагогами), 
спільні методичні конференції та ділові ігри, що 
мають відтворювати фрагменти реальної профе-
сійної діяльності.

3. Формування психолого-педагогічної рефлек-
сії майбутніх викладачів української мови та літе-
ратури.

Для реалізації третьої педагогічної умови 
пропонуємо розробку й використання у процесі 
підготовки студентів інтегрованого спецкурсу 
(як дисципліни за вибором), спрямованого на 
формування особистісної й аутопсихологічної 
складових частин психологічної компетентності. 
Забезпечення вибору спецкурсу студентами зале-
жить від успішності реалізації двох попередніх 
педагогічних умов, особливо від формування від-
повідної мотивації. Цільовими орієнтирами для 
розробки спецкурсу є формування здатності до 
емпатії, співчуття, психологічної рефлексії, розу-
міння й вирішення психологічних проблем шко-
лярів, ефективного педагогічного спілкування 
з учнями, колегами, адміністрацією, психологічно 
обґрунтованого вирішення педагогічних завдань 
і проблем, аналізу власних психологічних проце-
сів, станів та індивідуально-психологічних особли-
востей, саморефлексії, саморегуляції, реалізації 
заходів щодо профілактики і збереження влас-
ного психічного здоров’я, попередження виник-
нення синдрому емоційного вигоряння, підви-
щення власної стресостійкості та ін. [2]. Спецкурс 
має містити елементи психодіагностики, педа-
гогічної психології, вікової психології, психології 
особистості, психології спілкування, психогігієни, 
забезпечувати формування в майбутніх викла-
дачів української мови та літератури практичних 
навичок самоаналізу, самооцінювання та само-
корекції, використовувати сучасні педагогічні 
технології й елементи дослідницької діяльності. 
Запровадження спецкурсу має також передбачати 
проведення студентами під час педагогічної прак-
тики психологічного самодослідження щодо рівня 
сформованості власної психологічної компетент-
ності. Це вимагає розробки програми і методич-
них матеріалів для його проведення і включення 
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до структури звіту про педагогічну практику роз-
ділу, який відтворює результати проведеного пси-
хологічного самодослідження.

Висновки і пропозиції. Отже, нами запропо-
новано й обґрунтовано педагогічні умови фор-
мування психологічної компетентності майбут-
ніх викладачів української мови та літератури. 
Перспективами подальших досліджень мають 
стати розробка технології формування досліджу-
ваної компетентності, а також визначення крите-
ріїв та показників її сформованості.
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Kosheleva N. Pedagogical conditions for the formation of psychological competence of future 
Ukrainian language and literature teachers

The article is devoted to the relevant problem of improving the training of future Ukrainian language 
and literature teachers. The important role of the psychological component in the structure of professional 
competence of future philologist teachers is determined. The necessity of developing pedagogical conditions for 
the formation of psychological competence of future Ukrainian language and literature teachers in the process 
of their training in higher education institutions is justified.

The first pedagogical condition envisages the formation of motivation of future Ukrainian language 
and literature teachers to increase their own psychological competence. To implement this condition, 
the active use of methods of stimulation and motivation of educational activities of future philologist teachers in 
the process of their training is proposed. Solving problematic pedagogical situations should stimulate students’ 
interest and awareness of the necessity to form their own psychological competence and should be the basis 
for the methods application.

The second pedagogical condition is directed at modernizing the goals, content and technologies 
of teaching special disciplines in order to form integrated linguistic, literary, pedagogical and psychological 
competencies of future Ukrainian language and literature teachers. It is proposed to implement its realisation 
on the basis of the sign-contextual learning technology of A. Verbitsky. It is planned to create an interdisciplinary 
communicative environment based on the use of interactive teaching technologies and directed at forming 
the experience of pedagogical communication and interaction among future specialists.

The third pedagogical condition envisages the formation of psychological and pedagogical reflection 
of future Ukrainian language and literature teachers by introducing an integrated psychological special course 
and research activities performed by students.

The implementation of the developed pedagogical conditions in the process of training of future Ukrainian 
language and literature teachers provides a purposeful systematic formation of their psychological competence.

Key words: future Ukrainian language and literature teachers, future philologist teachers, professional 
pedagogical competence, psychological competence, pedagogical conditions.
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ НАВЧАННЯ
Відкритий доступ до сучасних інформаційних технологій породжує суспільство нового типу, яке 

збільшує продуктивність та конкурентоспроможність будь-якої країни на світовому ринку та потре-
бує значних змін у системі освіти. Останні декілька років інформаційно-комунікативні технології 
постійно входять до списку трендів у навчальному процесі різних категорій слухачів. Їх досліджують 
фахівці з академічного та корпоративного навчання, вивчають окремі освітні установи. У статті 
розглянуто використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій у процесі викладання 
англійської мови у вищих навчальних закладах. 

Проаналізовано досвід упровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітній процес 
вищих навчальних закладів. Охарактеризовано переваги та недоліки їх застосування.

Одним із найбільш інноваційних підходів у навчанні є гейміфікація навчання, яка має значні можливо-
сті для підвищення рівня досконалості, зацікавленості та залучення студентів до навчання, оскільки 
створює ігрову атмосферу в неігрових умовах. У зв’язку із цим метою нашого дослідження є порів-
няльний аналіз використання ґейміфікації у вищих навчальних закладах Польщі й України, а також 
вивчення ефективності використання освітньої платформи Kahoot як однієї з технологій ґейміфіка-
ції в навчанні англійської мови студентів технічних спеціальностей. Як показали результати дослі-
дження, Польща має значний досвід використання комп’ютерних ігор у вищій освіті, тоді як Україна 
лише починає впроваджувати ці технології в навчання. Експериментальне дослідження використання 
освітньої платформи Kahoot на заняттях з англійської мови для професійного спрямування (ESP) на 
університетському рівні, у яких використовувались методи тестування, спостереження й анкету-
вання, показало ефективність і доцільність цієї технології, оскільки студенти продемонстрували 
більш високий рівень досягнень, активнішу зацікавленість і мотивацію до навчання. 

Ключові слова: гейміфікація, мотивація студентів університету, Каhoot, Польща, Україна, ESP.

Постановка проблеми. Відкритий доступ до 
сучасних інформаційних технологій породжує сус-
пільство нового типу, яке збільшує продуктивність 
та конкурентоспроможність будь-якої країни на 
світовому ринку та потребує значних змін у сис-
темі освіти. В останні роки одним із пріоритет-
них напрямів розвитку інформаційних технологій 
є гейміфікація, зокрема її впровадження в освіту 
через покращення існуючих освітніх платформ 
і створення нових ігрових програм навчання для 
використання у відкритому інформаційно-освіт-
ньому середовищі. Гейміфікація стала невід’єм-
ним сучасним інструментом освіти у 21-му ст., який 
може бути використаний викладачам на заняттях 
як засіб підвищення мотивації та залучення студен-
тів до навчання. Отже, вивчення можливостей, які 
ця технологія відкриває у процесі навчання, пред-
ставляє значний інтерес у галузі освіти. У зв’язку 
із цим метою нашого дослідження є аналіз вико-
ристання ґейміфікації у вищих навчальних закла-
дах Польщі й України, а також вивчення ефектив-

ності використання Kahoot як однієї з технологій 
гейміфікації у викладанні англійської мови профе-
сійного спрямування (далі – ESP) студентам тех-
нічних вузів. В останні роки індустрія гейміфікації 
інтенсивно розвивається та знаходить нові сфери 
для реалізації своєї продукції. Гейміфікаційні 
послуги поширюються в різних сферах життєді-
яльності, особливо в галузях розваг, роздрібної 
торгівлі, виробництва, у засобах масової інфор-
мації, видавничій діяльності. В останнє десяти-
ліття ця інноваційна технологія була впроваджена 
в освіту з метою збільшення активної участі сту-
дентів у заняттях, щоб зробити процес навчання 
більш привабливим. Термін «ґейміфікація» озна-
чає використання динамічної та ігрової меха-
ніки для залучення людей до системи. Він також 
визначається як використання елементів відеоі-
гор поза контекстом ігор. Гейміфікація – це бага-
тогранне соціально-технологічне явище, яке має 
значний потенціал, що забезпечує безліч переваг, 
як-от задоволення та соціальна взаємодія [1]. 
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Г. Зіхерман стверджує, що використання ігрових 
технологій покращує здатність до засвоєння нових 
навичок на 40% [8]. Це впливає на поведінку сту-
дентів, збільшує їхню прихильність та мотивацію, 
отже, може сприяти вдосконаленню знань і вмінь 
[6]. Примітно, що призи, програми лояльності 
й елементи ігрових моделей уже давно використо-
вуються в бізнесі, але з наукового погляду метод 
ґейміфікації вперше розглянуто лише у 2010 р. 
у Сполучених Штатах Америки [5]. Вивчаючи вико-
ристання ґейміфікації у вищій освіті різних країн, 
ми звернули особливу увагу на успішний досвід 
польських університетів, який може бути корис-
ним у розвитку цієї тенденції в Україні. 

Виклад основного матеріалу. У Польщі геймі-
фікація має різні назви: gamifikacja, gryfikacja, 
grywalizacja. Елементи ж ґейміфікації з’явилися 
в польських університетах значно раніше. Деякі 
вчені, особливо в економічних коледжах, орга-
нізовували ринкові ігри, що імітували поведінку 
бізнес-підрозділів. Інші впроваджували елементи 
ґейміфікації в системи оцінювання на своїх занят-
тях. В останні кілька років, однак, більш широке 
використання ґейміфікації в університетах можна 
вважати чинником, який сприяв подальшій 
комерціалізації продукту підприємства. Ринок 
покупців, а також виробників швидко розширю-
ється. Найвідомішою компанією, яка виробляє 
комп’ютерні ігри в Польщі, є CD Projekt Red. 
Компанія дебютувала у 2007 р. у грі “Wiedźmin”, 
яка виявилася успішною не тільки у країні, але 
і за кордоном. Гра зібрала дуже хороші відгуки 
та низку нагород [7]. Настільні ігри також пережи-
вають ренесанс, оскільки їх продажі в останні роки 
швидко зростають. Ринок цього виду ігор коштує 
приблизно 100 млн грн і зростає приблизно на 
15–20% на рік. Цей контекст зробив умови для 
створення навчальних ігор у Польщі сприятли-
вими. Хороший приклад професійно створеної 
дидактичної гри – “Coffee Noir”, яку виробляла 
Doji Educational Innovations – компанія, пов’язана 
з Познанським економічним університетом. Гра 
поєднує в собі економічну стратегію, кримінальні 
романи та комічну візуальність. Нова версія має 
інтригуючий сюжет, оживлений інтерфейс, допов-
нений новими аудіовізуальними матеріалами 
та механікою розслідування. Спочатку “Coffee 
Noir” розроблялася як серйозна гра для цілей 
навчання й орієнтована насамперед на вищу 
та корпоративну освіту. Однак через багато пози-
тивних відгуків від гравців та призів, отриманих 
на ярмарках відеоігор, творці вирішили розши-
рити проєкт. Гейміфікація стала не лише части-
ною вищої освіти, але й важливим елементом 
корпоративної освіти. Оскільки обидві ці сфери 
шукають шляхи підвищення якості професійної 
підготовки, вони намагаються налагодити тісніші 
зв’язки одна з одною.

Компанії розробляють новіші та цікавіші фор-
мати ігор для навчання своїх співробітників та роз-
витку їхніх професійних навичок. Одним із таких 
прикладів є програма “Red Bull”. Сюжет пов’язаний 
із демонстраціями пілотажу. Учасники є торговими 
представниками, а мета гри – посилення залу-
чення торгових представників до роботи через гру. 
У Польщі існує багато подібних ініціатив, і вони ста-
ють все більш досконалими. У даний час є плат-
форми, які можна легко інтегрувати в навчальний 
процес, створюючи на їх основі інтерактивні ігри, 
квести та вікторини: Socrative, Kahoot, FlipQuiz, 
Duolingo, RibbonHero, ClassDojo, Goalbook тощо. 
Платформа Kahoot, що використовується як сер-
віс для створення онлайн-вікторин, тестів і опи-
тувань, особливо популярна в навчальних закла-
дах. Студенти можуть відповідати на запитання, 
створені викладачем, за допомогою планшетів, 
ноутбуків, смартфонів, тобто будь-яких пристроїв, 
які мають доступ до Інтернету. Завдання, створені 
на цій платформі, дозволяють включати фотогра-
фії та відео. Темп виконання завдань регулюється 
встановленням часового обмеження для кожного 
питання. За необхідності викладач може присво-
їти бонусні бали за правильні відповіді та швид-
кість. Усі відповіді відображаються на моніторі 
комп’ютера. Для участі у вікторині студентам 
просто необхідно відкрити послугу та ввести PIN-
код, наданий викладачем зі свого комп’ютера. 
В останні роки ІТ-компанії в Україні активно пра-
цюють над вдосконаленням існуючих освітніх 
платформ та створенням нових ігрових освітніх 
програм для використання у відкритому інформа-
ційно-освітньому середовищі. Нині найпопуляр-
нішими в Україні є Classcraft, Minecraft: Education 
Edition, Power Point Quick Starter, Paint 3D, Lingua 
Leo, Lego Education, WeDo 2.0, SimCity й ін.  
Ці продукти стали надзвичайно корисним сучас-
ним інструментом для викладачів. 

Платформа Minecraft використовується 
в Інституті інформаційних технологій. Це загальна  
універсальна освітня платформа, яка використо-
вується викладачами різних дисциплін із метою 
формування та розвитку навичок 21-го ст., 
зокрема цифрової грамотності, винахідливого 
та творчого мислення, продуктивності дій і ефек-
тивного спілкування учасників навчально-ви-
ховного процесу. Викладачі, які активно вико-
ристовують Minecraft, уважають, що цей ресурс 
є чудовим як для викладачів, так і для студен-
тів [2]. Деякі українські університети, наприклад, 
Одеський національний політехнічний універ-
ситет, беруть участь у міжнародному проекті 
ERASMUS + KA2 «Співпраця між університетами 
та підприємствами в галузі підвищення кваліфі-
кації ігрової індустрії – GameHub”. Метою проєкту 
є поєднання різних напрямів професійної підго-
товки в єдиний навчальний процес з упроваджен-
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ням комп’ютерних ігор у навчання з урахуванням 
навичок та інтересів викладачів. В Одеському 
національному політехнічному університеті цей 
проєкт був реалізований у процесі вивчення 
інформатики та навчального процесу на кафе-
дрі атомних електростанцій. У рамках цього 
проєкту кожен студент створює комп’ютерну гру, 
у якій моделює різні ситуації, тим самим опа-
новуючи методику системного аналізу систем 
фізичного захисту. У Київському національному 
лінгвістичному університеті під час вивчення 
англійської мови студенти використовують від-
криті платформи для створення на їх основі інте-
рактивних ігор, квестів та вікторин. Наприклад, 
використовуючи платформу ContentGenerator  
(http://contentgenerator.net) та вибравши один 
із п’ятнадцяти шаблонів, викладач створює 
серію інтерактивних вправ та ігор для викла-
дання лексики.

Потім гра розміщується на платформі Moodle, 
яка нині доступна в багатьох вищих навчальних 
закладах України та використовується в навчанні. 
Ігри переважно ґрунтуються на питаннях із різ-
номанітним вибором, містять різні типи підказок 
(іноді неправильні) та рівні на основі сюжетної лінії, 
обраної автором. Основне завдання викладача – 
створити якомога більше запитань, щоби зробити 
гру цікавою та різноманітною [3]. Університет 
управління освітою Національної академії освітніх 
наук України використовує гру MMORPG – комп’ю-
терну мережеву рольову онлайн-гру, де велика 
кількість гравців взаємодіють один з одним у вір-
туальному світі. Учасники команди під керівниц-
твом викладача виконують завдання, а викладач 
відзначає досягнення студентів в онлайн-системі. 
За результатами дня, тижня, місяця кожний сту-
дент збирає набір досягнень, що є адекватною 
оцінкою його діяльності. Заняття може бути побу-
доване у формі CTF-матчу, де дві команди зма-
гаються, намагаючись знайти рішення загального 
завдання [4]. У контексті аналізу гейміфікації 
у вищих навчальних закладах України ми хочемо 
поділитися досвідом застосування Kahoot у викла-
данні ESP у Національному технічному універси-
теті України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського».

З метою вивчення ефективності викори-
стання гейміфікації в навчальному процесі 
ми провели експеримент, у якому взяли участь 
43 студенти другого курсу приладобудівного 
факультету Національного технічного універси-
тету України «Київський політехнічний інститут 
Ігоря Сікорського». Студенти були розділені на 
контрольну групу (21 студент), яка вивчала тра-
диційну програму, та експериментальну групу 
(22 студенти), яких навчали за допомогою плат-
форми Kahoot, на заняттях ESP. Основними мето-
дами експериментальної роботи були: 

– тестування, яке використовувалося для 
перевірки мовних навичок учнів до та після вико-
ристання платформи Kahoot; 

 – спостереження, яке допомогло зібрати 
інформацію; 

– анкетування, яке включало відкриті запи-
тання, на які повинні відповідати студенти. 

Експеримент складався із двох етапів. На пер-
шому етапі, який мав на меті експериментально 
перевірити ефективність Kahoot, було проведено 
діагностику рівня сформованості певних мовних 
навичок у контрольних та експериментальних гру-
пах до та після використання цієї технології. В екс-
периментальній групі Каhoot використовувався 
для вивчення лексичної та граматичної тем. У кон-
трольній групі під час вивчення тих самих тем вико-
ристовувались традиційні методи, які не  базува-
лися на платформі Kahoot. Для перевірки рівня 
студентів із відповідних лексичних і граматичних 
навичок було проведено те саме тестування до 
та після вивчення вищевказаних тем у контроль-
ній і експериментальній групах. Другий етап, 
спрямований на визначення ставлення студентів 
до використання технології Kahoot, включав опи-
тування студентів. Вони повинні були відповісти 
на два запитання в письмовій формі: 

1. Що вам особливо сподобалось у викорис-
танні платформи Kahoot у класах ESP? 

2. Які труднощі ви мали в навчанні з викорис-
танням цієї технології?

Дані, отримані за результатами тестування, 
показали, що на початку експерименту рівні сфор-
мованості відповідних лексико-граматичних нави-
чок у контрольних і експериментальних групах 
були майже однаковими. Після виконання студен-
тами експериментальної групи завдання з вико-
ристанням платформи Kahoot їхній рівень форму-
вання цих навичок значно збільшився порівняно зі 
студентами контрольної групи. Отже, результати 
експерименту показали кращу динаміку розвитку 
відповідних лексичних і граматичних навичок 
в експериментальній групі, ніж у контрольній групі, 
що, на нашу думку, показує ефективність і доціль-
ність використання платформи Kahoot у навчанні 
ESP для студентів технічного університету. Другий 
етап експерименту показав, що, відповідаючи на 
запитання «Що саме вам сподобалось у вико-
ристанні платформи Kahoot на заняттях ESP?”, 
усі респонденти виявили деякі позитивні сторони 
цієї технології. Більшість (15) студентів зазначили, 
що під час виконання завдань вони встановили 
дуже гарні стосунки з викладачем. Деякі з них 
(9) насолоджувались духом змагань, музикою, 
яка лунала, коли вони відповідали на питання. 
Четверо студентів відповіли, що навчання в ігро-
вій формі було дуже приємним. Двом студентам 
сподобалось, бо вони могли користуватися гадже-
тами. Один студент зазначив, що інтерфейс був 
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дуже хорошим і завдання легко сприймалися візу-
ально, оскільки кожна форма мала свій колір.

Також один студент зауважив, що цей вид 
діяльності давав можливість мислити англій-
ською мовою. Студенти також запропонували 
самостійно підготувати завдання на платформі 
Kahoot. Відповідаючи на запитання про труднощі, 
які виникли в користуванні Kahoot, семеро сту-
дентів зазначили, що вони не змогли виконати 
деякі завдання, оскільки не вистачило виділенго 
на це часу. Четверо студентів зазначили, що іноді 
нервують, виконуючи завдання, бо боялися про-
грати у змаганні. П’ятеро студентів зазначили, 
що в них були проблеми з інтернет-зв’язком, що 
відволікало їх від роботи й іноді не дозволяло їм 
виконувати завдання. Двоє учнів відповіли, що 
завдання недостатньо різноманітні. Один студент 
сказав, що його іноді плутають фотографії на 
моніторі, оскільки, на його думку, вони не відпо-
відають питанням належним чином. Також варто 
зазначити, що зовсім несподівано найкращих 
результатів у виконанні завдань на платформі 
Kahoot завжди досягали студенти, які раніше 
рідко виявляли ініціативу на занятті і не мали най-
вищих показників ефективності. На нашо погляд, 
це свідчить про значний мотиваційний вплив цієї 
технології та її ефективність в активному залу-
ченні студентів до навчальної діяльності.

Висновки і пропозиції. Спираючись на 
результати нашого дослідження, можна зробити 
висновок, що гейміфікація різних сфер життя 
стала тенденцією 21-го ст. Однією зі сфер, де вона 
реалізується особливо швидко, є освіта. Серед 
перших країн, які почали використовувати цю тех-
нологію у вищій школі, була Польща. Ми вважа-
ємо, що її позитивний досвід може бути корисним 
для навчання та творчого використання в Україні, 
де процес упровадження комп’ютерних ігор 
у сферу освіти лише починається. Використання 
однієї з технологій гейміфікації Kahoot у нав-
чанні англійської мови для конкретних цілей сту-
дентів технічних університетів, за результатами 
експериментального дослідження, показало 
свою ефективність і доцільність, оскільки сту-

денти продемонстрували не лише більш високий 
рівень досягнень, але й більш активне залучення 
та мотивацію до вивчення мови.
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Kriukova Ye., Ameridze O. Gamification of education
Open access to modern information technologies generates a new type of society that increases 

the productivity and competitiveness of any country in the world market and requires significant changes in 
the education system. For the last several years, modern information and communication technologies have 
been constantly included to the list of trends in the educational process of different categories of students. It 
is researched by experts in academic and corporate training, and is studied by some educational institutions. 
The article deals with the use of modern information and communication technologies in the process of teaching 
English in higher education. The experience of introduction of information and communication technologies 
in the educational process of higher educational institutions is analyzed. The advantages and disadvantages 
of their application are described. One of the most innovative approaches in education is gamification of learning 
which has considerable capabilities to increase students’ enjoyment, interest and engagement in the study. 
In this regard, the aim of our research is to analyze the use of gamification in higher education institutions 
of Poland, Ukraine and to study the effectiveness of using Kahoot as one of gamification technologies in 
teaching English for specific purposes (ESP) to students in a technical university. As shown by the results 
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of the study, Poland has considerable experience in the use of computer games in higher education, whereas 
Ukraine is only beginning to implement these technologies in learning. An experimental study of the use 
of Kahoot platform in ESP classes at university level, which employed the methods of testing, observation 
and questioning, showed the effectiveness and expediency of this technology, as the students demonstrated 
a higher achievement rate, more active engagement and deeper motivation for learning. 

With the view of presented results the researchers compared Ukrainian gamification experience with Polish 
universities. It was highlighted the importance of developed and integrated gamification in educational process. 
Such methods of research as questionnaires, tests have been used. The researchers provided the survey 
result and propose the appropriate recommendations. The results of the experiment have proved the efficiency 
of the implementation gamification in educational process. 

Key words: gamification, motivation university students, Kahoot, Poland, Ukraine, ESP.
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 
З ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ  
З УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ  
ДО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті висвітлено результати педагогічного експерименту щодо перевірки ефективності 

педагогічних умов підготовки майбутніх магістрів з управління навчальним закладом до фінансово-е-
кономічної діяльності. Послідовне виконання завдань дослідно-експериментальної роботи підтвер-
дило їхню доцільність та ефективність.

Констатовано, що сучасна система фахової підготовки майбутніх магістрів з управління 
навчальним закладом має низку суперечностей, зокрема між: швидким розвитком наукових уявлень 
про фінансово-економічні детермінанти ефективного управління та діючою освітньою традицією 
професійної підготовки менеджерів освіти, у якій підприємницька культура керівника навчального 
закладу, його здатність до технологічного й заощадливого господарювання представлена як дру-
горядна та неважлива; традиційним перманентним заохоченням академічної дисципліни та слухня-
ності майбутніх магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» і зростанням потреби вияву лідерської 
позиції в реальній управлінській роботі директорів освітніх закладів та його структурних підрозділів; 
конкретною вимогою до прояву суб’єктності та творчих здібностей керівників закладами освіти 
в реальній професії й абстрактним характером практичної підготовки та стажування магістрів 
з управління навчальним закладом в аспекті отримання фінансово-економічного досвіду.

Запровадження авторської версії педагогічного процесу, що ґрунтувалася на визначених і обґрун-
тованих організаційно-педагогічних умовах, дало змогу упевнитися в їхній результативності зав-
дяки емпіричним даним.

Зокрема, такі дані, отримані під час педагогічного експерименту, показали:
– наявну однорідність до початку формувального етапу педагогічного експерименту двох відібра-

них груп – магістрантів Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
Хмельницького (n = 24) та магістрантів Класичного приватного університету (n = 30);

– середні оцінки сформованості психо-мотиваційного, когнітивного та діяльнісного компонентів 
і готовності загалом в експериментальній групі значно перевищують показники контрольної групи;

– статистично значущі розбіжності між двома групами після впровадження в освітній процес 
організаційно-педагогічних умов підготовки майбутніх магістрів з управління навчальним закладом 
до фінансово-економічної діяльності. 

Ключові слова: майбутні магістри з управління навчальним закладом, фінансово-економічна 
діяльність, організаційно-педагогічні умови, дослідно-експериментальна робота, педагогічний екс-
перимент.

Постановка проблеми. Разом із поступовою 
інтеграцією України в європейський економічний, 
політичний та соціальний простір сфера освіти 
і виробничого навчання вступила у фазу складних 
реформ. Їх сутність і зміст вписуються в загальну 
картину переходу соціалістичної суспільно-еконо-
мічної формації в капіталістичну, у якій звична для 
сприйняття керована та планова економіка зазнає 
значних модифікацій та перетворень. Із цих при-
чин у сфері освіти виникає потреба в достатній 
кількості менеджерів, здатних ініціативно та від-
повідально вести свої колективи до стійкого мате-
ріального та ментального благополуччя, одним 
з індикаторів якого дедалі більше стає успіх 
у фінансовій і економічній сфері.

Аналіз наявних шляхів формування осіб із 
відповідними характеристиками дає змогу впев-
нитися в тому, що найбільш надійним способом 
залишається класична професійна освіта за спе-
ціальністю 073 «Менеджмент», що в більшості 
закладів вищої освіти реалізується через магістер-
ську освітню програму «Управління навчальним 
закладом». Її зміст та нормативно-правові імпера-
тиви пройшли тривалу еволюцію та піддавалися 
дослідженню в рамках низки дисертаційних робіт. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Досить контекстними щодо особливостей 
побудови освітнього середовища для майбут-
ніх магістрів з управління навчальним закладом 
стали роботи, присвячені їх фаховій підготовці 
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(Ю. Атаманчук [2], Г. Єльникова [11], В. Маслов 
[11], М. Россоха [15], А. Чміль [11], Г. Федоров 
[18]), формуванню в майбутніх керівників лідер-
ських життєвих і професійних позицій (Д. Алфімов 
[1], Б. Головешко [4], І. Драч [5], С. Калашнікова 
[8]), розвитку підприємницької (О. Земка [6], 
М. Стрельніков [17], О. Романовський [14]), еко-
номічної (Н. Зінчук [7], О. Лебідь [9], І. Мороз [10], 
В. Рижиков [16], Д. Разуменко [13], О. Федоров 
[18]) та інших компетентностей.

Аналіз поданих джерел показав, що сучасна 
система фахової підготовки майбутніх магістрів 
з управління навчальним закладом характеризу-
ється: 

– швидким розвитком наукових уявлень про 
фінансово-економічні детермінанти ефектив-
ного управління та діючою освітньою традицією 
професійної підготовки менеджерів освіти, у якій 
підприємницька культура керівника навчального 
закладу, його здатність до технологічного 
й заощадливого господарювання представлена 
як другорядна та неважлива;

– традиційним перманентним заохоченням 
академічної дисципліни та слухняності майбут-
ніх магістрів спеціальності 073 «Менеджмент» 
та зростанням потреби вияву лідерської позиції 
в реальній управлінській роботі директорів освіт-
ніх закладів і їхніх структурних підрозділів;

– конкретною вимогою до прояву суб’єктності 
та творчих здібностей керівників закладами освіти 
в реальній професії й абстрактним характером 
практичної підготовки та стажування магістрів 
з управління навчальним закладом в аспекті отри-
мання фінансово-економічного досвіду.

Мета статті – висвітлення результатів педа-
гогічного експерименту з перевірки ефектив-
ності організаційно-педагогічних умов форму-
вання готовності майбутніх магістрів з управління 
навчальним закладом до фінансово-економічної 
діяльності. 

Результати власних досліджень. Наші 
наукові зусилля було спрямовано на роз-
роблення концептуальних засад підготовки 
майбутніх магістрів з управління навчаль-
ним закладом до фінансово-економічної 
діяльності, відповідно до яких ця готов-
ність забезпечуватиметься екстраполя-
цією модулів професійної освіти сучасних 
підприємців; стимулюванням лідерської 
позиції під час їх контекстної практики; 
сумісним пошуком авторських ідей фінан-
сово-економічної модернізації закладу 
освіти у процесі написання магістерської 
роботи тощо; використанням авторської 
моделі підготовки майбутніх магістрів 
з управління навчальним закладом та інше.

Експериментальна перевірка ефек-
тивності організаційно-педагогічних умов 

підготовки майбутніх магістрів з управління 
навчальним закладом до фінансово-економічної 
діяльності реалізовувалася поетапно, протягом 
підготовчо-пошукового, практичного й узагальню-
ючого етапів [1]. 

Експериментальну роботу на всіх етапах дослі-
дження проведено на базі Класичного приватного 
університету (далі – КПУ) (експериментальна 
група (далі – ЕГ)), Сумського державного педаго-
гічного університету імені А.С. Макаренка (далі – 
СумДПУ), Бердянського державного педагогічного 
університету (далі – БДПУ) та Мелітопольського 
державного педагогічного університету імені 
Богдана Хмельницького (далі – МДПУ) (кон-
трольна група (далі – КГ)) з магістрантами спе-
ціальності 073 «Менеджмент» (освітня програма 
«Управління навчальним закладом»).

Загальна кількість студентів, які брали участь 
у дослідно-експериментальній роботі, становила 
245 осіб. До цієї кількості включено всіх осіб, 
що пройшли діагностику, зокрема на підготовчо- 
пошуковому етапі роботи. Дослідження виконано 
під керівництвом і за програмою автора. 

Результати ЕГ і КГ, отримані на констатуваль-
ному етапі педагогічного експерименту, свідчать 
про однорідність цих груп за психомотиваційним 
і когнітивним компонентами, що дало підстави 
включити ці дві групи до педагогічного експери-
менту і впровадити в освітній процес організацій-
но-педагогічні умови підготовки майбутніх магі-
стрів з управління навчальними закладами до 
фінансово-економічної діяльності.

За психомотиваційним компонентом були 
отримані такі показники (рис. 1): з низьким рівнем: 
0% магістрантів в ЕГ, 41,7% – у  КГ; із середнім 
рівнем: 63,3% – в ЕГ, 50% – у КГ; з високим рів-
нем: 36,7% – в ЕГ, 8,3% – у КГ.

Отже, в експериментальній групі зникли магі-
странти з низьким рівнем розвитку психоматива- 

Рис. 1. Гістограма розподілу магістрантів двох груп  
за рівнями сформованості психомотиваційного компонента готовності  

до фінансово-економічної діяльності (контрольний експеримент)
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ційного компонента готовності до фінан-
сово-економічної діяльності в закладах 
освіти і різко збільшилася кількість із висо-
ким. Водночас у КГ зміни, що відбулися, 
не були такими значними, хоча зменши-
лася кількість магістрантів із низьким рів-
нем і дещо зросла кількість із високим.

Результати за когнітивним компонен-
том: з низьким рівнем готовності до фінан-
сово-економічної діяльності в ЕГ – 0%, 
у КГ – 50% магістрантів; із середнім рва-
нем в ЕГ – 66,7%, у КГ – 50%; з високим 
рівнем в ЕГ – 33,3%, а у КГ – 0% (рис. 2).

Ці результати свідчать про перевагу 
ЕГ над КГ, хоча б тому, що в ЕГ відсутні 
магістранти з низьким рівнем сформова-
ності готовності до фінансово-економічної 
діяльності та є достатня кількість із висо-
ким рівнем. Водночас у КГ респондентів із 
низьким і середнім рівнями сформовано-
сті когнітивного компонента готовності до 
фінансово-економічної діяльності одна-
кова кількість. Отже, частотні показники 
демонструють перевагу ЕГ над КГ і вод-
ночас доводять, що порівняно з конста-
тувальним експериментом в ЕГ сталися 
значні зміни – на 60% зменшилася кіль-
кість магістрантів із низьким рівнем, зросла 
на 30% із середнім і на 30% із високим. 

Проведене діагностування дало змогу 
оцінити також показники діяльнісного 
компонента. Цей компонент продемон-
стрував такі результати (рис. 3): з низьким 
рівнем готовності до фінансово-еконо-
мічної діяльності в ЕГ 3,3% магістрантів, 
у КГ – 41,6%; із середнім: в ЕГ – 70%, 
у КГ – 54,2%; з високим: в ЕГ – 26,7%, 
у КГ – 4,2%.

На жаль, порівняти ці дані з резуль-
татами констатувального експерименту 
ми не змогли через особливості оціню-
вання показників діяльнісного компонента 
готовності до фінансово-економічної 
діяльності за результатами конкурсу.

Реалізована процедура переведення 
балів за компонентами в підсумкову оцінку 
готовності дала змогу проаналізувати час-
тотні показники сформованості готовності 
до фінансово-економічної діяльності май-
бутніх магістрів з управління навчальними 
закладами. Ці результати знову довели 
перевагу ЕГ над КГ (рис. 4): з низьким рів-
нем готовності до фінансово-економічної 
діяльності 0% магістрантів в ЕГ, а у КГ – 
37,5%; із середнім: в ЕГ – 66,7%, у КГ – 
58,3%; з високим: в ЕГ – 33,3%, у КГ – 4,2%. 
Отже, ЕГ продемонструвала результати, 
які значно перевищують результати КГ.

Рис. 2. Гістограма розподілу магістрантів двох груп  
за рівнями сформованості когнітивного компонента готовності  

до фінансово-економічної діяльності (контрольний експеримент)

Рис. 3. Гістограма розподілу магістрантів двох груп  
за рівнями сформованості діяльнісного компонента готовності  

до фінансово-економічної діяльності (контрольний експеримент)

Рис. 4. Гістограма розподілу магістрантів двох груп  
за рівнями сформованості готовності до фінансово-економічної  

діяльності (контрольний експеримент)
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Середні значення оцінок компонентів готовності 
в ЕГ такі: психо-мотиваційний компонент – 79,9; 
когнітивний – 78,6; діяльнісний – 76,4. У КГ ці показ-
ники значно менші: психомотиваційний компонент – 
60,4; когнітивний – 58,5; діяльнісний – 62. І різниці 
між цими групами: психомотиваційний компонент – 
19,5; когнітивний компонент – 20,1; діяльнісний ком-
понент – 17,4. Загалом, середня оцінка готовності 
в ЕГ – 79,3, що на 18,6 більше, ніж у КГ (60,7).

Оскільки проведені порівняльні процедури не 
є доказом статистичної значущості відмінностей 
між ними, ми перевірили статистичні гіпотези:

Н0: відмінності між КГ і ЕГ за компонентами 
готовності (готовністю до фінансово-економічної 
діяльності) не є статистично значущими.

Н1: відмінності між КГ і ЕГ за компонентами 
готовності (готовністю до фінансово-економічної 
діяльності) – статистично значущі.

Для їх перевірки було застосовано критерій 
Лемана-Розенблатта, емпіричне значення якого 
обчислюється за формулою: 

,

де n і m – обсяги першої і другої вибірок; Ri і Sj – 
ранги ЕГ і КГ, отримані після об’єднання двох груп; 
wi

2, j  – обчислюється за формулою: 

;

M – обчислюється за формулою:

;

D – обчислюється за формулою:

.

Обчислені значення (табл. 1) порівнюються  
із критичним Z0,95 = 0,46.

За результатами контрольного експерименту 
ЕГ і КГ розрізняються за психомотиваційним, ког-
нітивним і діяльнісним компонентами, а також 
за оцінками готовності до фінансово-економіч-
ної діяльності. Середні оцінки сформованості 
цих компонентів і готовності загалом в ЕГ значно 
перевищують ці ж показники КГ.

Висновки. Експериментальна група краще 
за контрольну підготовлена до фінансово-еконо-
мічної діяльності в закладах освіти, що свідчить 

про ефективність упровадженої в освітній процес 
сукупності організаційно-педагогічних умов.
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Kuzmenko Yu. Results of the pilot work on verifying the effectiveness of the organizational 
and pedagogical conditions for preparation of future masters in educational institution management 
for financial and economic activity

The article presents the results of the pedagogical experiment on verifying the effectiveness 
of the organizational and pedagogical conditions for preparation of future masters in educational institution 
management for financial and economic activity. Phased task doing of the pilot work confirms its appropriateness 
and effectiveness.

It is stated that the modern system of professional training of future masters in educational institution 
management has a number of contradictions, in particular between: rapid development of scientific ideas 
about the financial and economic determinants of effective management and the current educational tradition 
of professional training of education managers, in which the entrepreneurial culture of the head of the educational 
institution, his ability for technological and economical management is presented as secondary and unimportant; 
traditional permanent encouragement of academic discipline and obedience of future masters of specialty 
073 “Management” and growing need to show leadership in the real managerial work of directors of educational 
institutions and their structural subdivisions; a specific requirement for the manifestation of the subjectivity 
and creative abilities of heads of educational institutions in the real profession and the abstract nature 
of the practical training and internship of masters in educational institution management in terms of gaining 
financial and economic experience.

Author’s version implementation of the pedagogical process, based on the defined and grounded 
organizational and pedagogical conditions, gives an opportunity to ensure in its effectiveness according to 
empirical data.

The data obtained during the pedagogical experiment showed:
– existing homogeneity before the beginning of the formative stage of the pedagogical experiment of two 

selected groups – master’s students of Bohdan Khmelnytsky Melitopol State Pedagogical University (n = 24) 
and master’s students of the Classical Private University (n = 30);

– average scores of psycho-motivational, cognitive and activity-based components and general readiness 
in the experimental group are significantly higher than the indices of the control group;

– statistically significant differences between the two groups after the introduction in the educational 
process of organizational and pedagogical conditions of preparation of future masters in educational institution 
management for financial and economic activity. 

Key words: pilot work, future masters in educational institution management, financial and economic 
activity, pedagogical experiment, organizational and pedagogical conditions.
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CLOUD COMPUTING IN HIGHER EDUCATION OF THE USA
In the modern world, information has acquired the importance of one of the main resources. Scientific 

and educational, economic and military institutions in the information society are highly dependent on 
information and the level of communication technology development. Cloud technologies are actively being 
used nowadays. The concept of cloud computing has various interpretations, but primarily refers to technology 
that provides powerful computing resources over the Internet. The benefits of introducing these systems are 
most often discussed in relation to business, but their impact on the education sector is no less significant. 
Educational institutions around the world have already implemented the cloud in their educational process 
and use its huge potential for innovation. Cloud services are an excellent alternative to traditional education, 
because they do not experience a large shortage of resources for functioning, and do not require large 
expenses for computers and other devices. For the successful implementation and use of cloud services, 
a large number of qualified specialists are constantly required. The results of literature review show that 
the United States is one of the leaders in the market of information services, and American universities occupy 
leading positions in world ratings for the quality of IT education. Modern American educational institutions 
are constantly turning to the use of cloud services and already have extensive experience in the use of cloud 
computing. It should be noted that domestic higher education institutions are not so actively integrating cloud 
technologies into the educational process in comparison with their American counterparts. With the high budget 
cuts for higher education at Ukrainian universities and the ever-increasing demand for information technology 
services, Ukrainian higher education institutions should consider adopting cloud computing strategies to meet 
the growing demand for IT services. In the context of state funding of Ukrainian higher education institutions 
and their gradual transition to self-sufficient economic existence, cloud computing can offer profitable business 
models for Ukrainian universities, as these universities often lack the resources and knowledge to manage 
the necessary IT support for educational, scientific-research and research activities that should be provided in 
modern higher education, while cloud computing aims to eliminate these difficulties.

Key words: cloud computing, bachelor of science, curriculum, higher education, educational technology.

Introduction. Today, in most US universities, 
education and information technology interact very 
closely. Some teaching and learning applications 
have become key tools in the academic environ-
ment since the introduction of Web 2.0 applications 
in 1999. Social networks such as Facebook, Twitter, 
LinkedIn, and others provide new ways to teach 
dialogue, interaction, collaboration, and sharing. 
They are also an excellent additional tool for stu-
dents to master complex topics, and to disseminate 
course ideas and study material among students. 
Nowadays the technologies are developing rapidly 
and the amount of information used in training is 
increasing. Therefore, the requirements for such 
applications are constantly growing. Hence, the idea 
of providing such a platform with the ability to store 
data of any size and type was gradually developed 
from 1982 to 2015 under the Cloud Computing name.

When working with a variety of documents 
and files, security and accessibility characteristics 
never lose their importance. Security is the eternal 
problem of the Internet and open networks, espe-
cially when considering cloud security. Insecurity is 
perhaps the most important flaw in cloud technology. 
In this context, an overview of ideas, types of cloud 

services, typical cloud computing applications in 
higher education, its advantages and disadvantages, 
and the analysis of undergraduate program curricula 
in cloud computing of American universities are pro-
vided below.

Cloud computing definitions. There are various 
definitions of cloud computing. In Wikipedia this term 
is defined as “the on-demand availability of computer 
system resources, especially data storage and com-
puting power, without direct active management by 
the user” [4]. The similar definition is provided by 
Microsoft specialists, who define cloud computing as 
“the delivery of computing services – including  serv-
ers, storage, databases, networking, software, ana-
lytics, and intelligence – over the Internet (“the 
cloud”) to offer faster innovation, flexible resources, 
and economies of scale” [15].

A little bit different definition is given by Gartner 
group experts, who determine cloud computing as 
a style of computingin which scalable and resilient 
IT-enabled capabilities are provided as a service 
using Internet technologies [8].

The National Institute of Standards and Technology 
(NIST) had been working on finding the best definition 
of cloud computing for many years. In the final defin-
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ition of the term it is emphasized, that cloud comput-
ing is “a model for enabling convenient, on-demand 
network access to a shared pool of configurable 
computing resources that can be rapidly provisioned 
and released with minimal management effort or ser-
vice provider interaction” [7].

As it can be seen from the definitions of cloud 
computing given above, there is no unified one. 
Different specialists consider it from their profes-
sional points of view, hence we can see cloud com-
puting is defined as a style, model, service delivery 
etc. All the definitions have one feature in common: 
cloud computing deals with numerous innovation ser-
vices and resources on the Internet with a possibility 
of easy access.

The popularity of cloud computing can be 
explained by its useful characteristics. NIST lists five 
essential characteristics of cloud computing: on-de-
mand self-service, broad network access, resource 
pooling, rapid elasticity or expansion, and measured 
service [7].

DataFlair specialists give a broader list of main 
characteristics of cloud computing, which comprises 
ten points: resources pooling (provision of services to 
multiple customers using a multitenant model), on-de-
mand self-service, easy maintenance, large network 
access, availability, automatic system, econom-
ical, security, pay as you go, measured service [6].

H.Jr. Katzan, Savannah State University, USA 
insists that a cloud computing service is to have 
the following operational characteristics: neces-
sity, reliability, usability, and scalability. According to 
the author necessity refers to the idea that the advan-
tage of users is depending on the service to meet 
their everyday needs. Reliability can be understood 
as the expectation that the service will be available 
when the user needs it. Usability means that the ser-
vice is simple and convenient to use. Scalability refers 
to the fact that the service has corresponding cap-
acity so that users can take advantage of the extensi-
bility of the expandable service, which provides econ-
omies of scale [11].

Cloud computing is a well-known technology that 
is based on providing users with network access to 
various resources, for example, data or applications. 
Each cloud infrastructure is built on one of four service 
models. Let us consider these four service models. 

SaaS (Software-as-a-Service). In this model, 
the service provider uses its own Internet application 
and provides consumers with the opportunity to use 
it through the World Wide Web. Key features of SaaS 
are the following ones:

– Users of the service do not pay for updates, 
installation, maintenance of the used hardware 
and software.

– Improving and updating the service is carried 
out transparently for users – they do not need to 
manually perform any manipulations for this.

– The provider charges a fee for using the service. 
The price is determined by the duration of access to 
the service (for example, per month) or the volume 
of operations performed.

PaaS (Platform-as-a-Service). TIn this model, 
the vendor offers customers to use their cloud infra-
structure to install their software. The common plat-
forms are OS, DBMS, as well as all kinds of develop-
ment tools. Key features of PaaS are:

– Only a provider has access to managing PaaS 
cloud infrastructure. He also sets the set of available 
platforms, settings and services.

– The cost is determined by the volume of services 
provided, which can be measured by the time of their 
use, the number of operations, traffic and other factors.

IaaS (Infrastructure-as-a-Service). Unlike the first 
two models, this model assumes greater freedom 
of action – the consumer can independently manage 
the services provided. These can be tools to manage 
and control a wide variety of resources.

DaaS (Desktop-as-a-Service). The DaaS model 
is a logical continuation of SaaS. Here, the service 
is not specific software, but a workplace that is ready 
to use and equipped with all the necessary tools. 
The 3data data center network uses this particular ser-
vice model as the most modern and expandable [1].

Cloud computing in higher education. Cloud 
computing is widely used at education institu-
tions of all levels (see Fig.1). The specific interest 
of our research is its applications in higher education. 
A. Masud, J. Yong, X. Huang [10] consider the following 
typical cloud computing applications for academics:

– the possibility of cloud computing usage as 
a personal workplace;

– it is useful for interactive teaching and learning, 
for social interactivity;

– the alternative of personalized learning environ-
ments to meet their personal needs and preferences; 

– the ability for ubiquitous computing;
– the absence of necessity to save all the files on 

hard drives or flash drives;
– provision of huge capacity capabilities.
Corestack leading author outlines the following 

applications of cloud computing in higher education [9]:
– Virtual classrooms. Teachers can communicate 

face-to-face with students who can be located in 
any part of the world. This can expand the number 
and geography of students enrolled to the university.

– Solving the problem with textbooks. Electronic 
books and online videos can replace expensive or 
rare textbooks. This gives the possibility to have 
the access to materials free of charge or at low cost.

– Cloud-based applications and storage. Google 
Drive and Dropbox are used to store files. Therefore, 
software and hardware purchases become obsolete.

– Virtual labs. Online laboratories are safe, con-
venient and accessible anytime, anywhere and on 
any device.
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Undoubtedly, cloud computing has its advantages 
and disadvantages. I. Sagenmüller [2] considers 
the following advantages. Cloud computing improves 
institutional productivity and makes academic pro-
cess more efficient due to the usage of combination 
of e-learning and b-learning and traditional courses. 
According to the author, cloud computing reduces 
expense, because a higher educational institution is 
to pay for the service in the case it uses it without 
any extra payments. The most significant positive 
aspect of cloud computing is its capability to improve 
collaboration due to easy access to any documents 
from any device at any time. The author has noted, 
that “cloud computing stores information in a large 
pool of servers around the world”, hence there is no 
necessity to store information in one place. Moreover, 
the access to files has been improved and got eas-
ier. Cloud computing also helps financial and HR 
management, improves accountability.

In spite of numerous advantages, cloud comput-
ing has certain disadvantages: threat to confidential-
ity, lack of control, dependence of network perform-
ance. Corestack experts give a bit more different 
limitations of cloud computing at higher educational 
institutions concerning their management [9]. These 
are improper management because of insufficient 
personnel training or limited staff capabilities; sec-
urity issues connected to numerous hacker attacks; 
necessity of regulation compliance with General Data 
Protection Regulation. 

Having analysed the advantages and disadvan-
tages of cloud computing, we should note it is an indis-
pensable instrument in modern higher education.

Cloud computing in higher education has a rather 
long history. As a technology it has been adopted 
by numerous universities of the world. For instance, 
three universities in the US – Purdue University, 
Jacksonville State University and the University 
of Central Florida – use a cloud-based system called 
Libris for organising, collaborating and sharing vis-
ual resources. Cornell University uses a system 
called Red Cloud – a subscription-based service  
that provides access to virtual servers and storage 
on demand [5].

Curriculum Guidelines for Baccalaureate Degree 
Programs in Information Technology “Information 
Technology Curricula 2017” which overviews essen-
tial IT domains of competencies that all IT special-
ists should achieve can be adapted to specific needs 
of a particular higher education establishment when 
developing curricula in information technology, 
including cloud technologies. Guidelines describe 
essential domains, competences and subdomains in 
cloud computing [10]:

The scope covers the following items:
1. Cloud computing paradigm.
2. Cloud computing fundamentals, security princi-

ples, and applications.

3. Theoretical, technical, and commercial aspects 
of cloud computing.

4. Architecture and cloud software development.
5. Emerging technologies and existing cloud-

based infrastructure.
Main competencies are determined in terms 

of ability to:
A. Analyze the meaning of cloud computing 

and understand the different cloud service categor-
ies. (Technologies).

B. Categorize cloud service types and be aware 
of privacy regulation impact on cloud application 
requirements. (Legal and Design).

C. Consider contract negotiations needed for 
cloud service delivery and develop the skills neces-
sary to assess security breaches and their impact on 
the organization. (Risk Management).

D. Analyze when to use cloud applications and how 
architecture affects perfor-mance. (Technology).

E. Develop a cloud application with a user inter-
face and understand data components. (Design).

The subdomains are presented in the following 
aspects: perspectives and impact, concepts and fun-
damentals, security and data considerations, using 
cloud computing applications, architecture, develop-
ment in the cloud, cloud infrastructure and data.

It can be seen from the analysis of current cur-
ricula in information technologies, that higher edu-
cation institutions around the world offer various 
programs for getting degrees in cloud computing 
as well, for example Bachelor of Science in Cloud 
Computing and Solutions (Purdue University, 
USA), Bachelor of Science in Cloud and Systems 
Administration (Western Governors University), 
Bachelor of Science in Cloud Technologies (Full 
Sail University, USA, Master in Cloud and Network 
Infrastructures (CNI) (EIT Digital Master School), 
Master in High-Performance and Cloud Computing 
(Northern (Arctic) Federal University, Russia), Master 
of Technology in Cloud Computing (K L University, 
India), Master in Security and Cloud Computing 
(SECCLO) (Joint Erasmus) (Kth Royal Institute Of 
Technology, Sweden).

As it has already been noted, the curriculum rec-
ommendations can be adapted to specific needs 
of a particular higher education establishment. The 
contents of curricula for bachelor’s degrees in cloud 
computing have been studied on the example of three 
American universities: Full Sail University [8], Purdue 
University [3], and Western Governors University [13].

The analysis has shown that the structure of cur-
ricula in cloud computing at the US universities is sim-
ilar. The curricula combine general science training 
and special training. General science training includes 
liberal arts and sciences, mathematical and natural 
sciences, wellness education. The study of general 
science disciplines occurs mainly in the first two years 
of study.
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Special disciplines cover:
– cloud technologies (cloud networking, cloud 

management platforms and services management, 
cloud applications and platform solutions, cloud 
deployment and operations, cloud architecture, cloud 
security and security testing for cloud applications);

– data (database systems, data storage systems, 
software-driven data centers, securing systems 
and data, migrating data and applications to the cloud);

– networking technologies (networking concepts, 
network administration, network security and security 
software);

– virtualization technologies (virtual comput-
ing, desktop virtualization, data center virtualization 
and cloud security).

To examine student knowledge and progress, 
modules (Career Module) and projects of differ-
ent types (IT Capstone Written Project, Bachelor’s 
Capstone in Cloud Computing and Solutions, Project 
and Portfolio) are conducted.

It is necessary to note that similar programs  
for getting bachelor’s or master’s degrees in Ukraine 
are absent.

Conclusions. Cloud computing is an excellent 
indicator of the rapid development of the modern 
education system. It enables students and adminis-
trators to get quickly an access to various applica-
tions and resources over the Internet at minimal cost. 
The use of cloud technologies affects the increase in 
efficiency and functionality due to the gradual elimin-
ation of costs associated with licenses, management, 
hardware and software. The flexibility of cloud com-
puting frees up IT-staff from a large amount of main-
tenance, thus eliminating the high operational costs 
and the risks of disaster recovery and its cost. Cloud 
computing provides a versatile platform with simpli-
fied scalability. Therefore, it will be vital for higher 
education institutions. Thanks to cloud technolo-
gies, students have access to information and vari-
ous technological services, especially advantages 
and opportunities, such as access to complex appli-
cations, minimal costs for cloud data storage, scalabil-
ity and flexibility of an e-learning platform with cloud 
computing support. In this paper, we have presented 
a role analysis of cloud technology in higher educa-
tion, as well as the analysis of specialty standards, 
with a focus on the curricula of several undergradu-
ate degree programs in cloud computing of American 
universities.
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Кулєшов С. О. Хмарні технології у вищій освіті США
У сучасному світі інформація набула значення одного з основних ресурсів. Наукові та навчальні, 

економічні та військові інститути в інформаційному суспільстві залежать від інформації та рівня 
розвитку комунікаційних технологій. Хмарні технології нині активно використовуються. Поняття 
хмарних обчислень має різні інтерпретації, але насамперед стосується технологій, що забезпечу-
ють потужні обчислювальні ресурси через Інтернет. Переваги впровадження цих систем найчас-
тіше обговорюються стосовно бізнесу, але їх вплив на сектор освіти не менш суттєвий. Освітні 
заклади у всьому світі вже впровадили хмару у свій навчальний процес і використовують її величез-
ний потенціал для інновацій. Хмарні сервіси – відмінна альтернатива традиційній освіті, оскільки 
вони не потребують великого дефіциту ресурсів для функціонування та великих витрат на комп’ю-
тери та інші пристрої. Для успішного впровадження і використання хмарних сервісів постійно вима-
гається велика кількість кваліфікованих спеціалістів. Результати огляду літератури показують, 
що США є одним із лідерів на ринку інформаційних послуг, а американські університети займають 
провідні позиції у світових рейтингах за якістю ІТ-освіти. Сучасні американські освітні установи 
постійно звертаються до використання хмарних сервісів і вже мають величезний досвід викори-
стання хмарних обчислень. Слід зазначити, що вітчизняні заклади вищої освіти не так активно 
інтегрують хмарні технології в навчальний процес порівняно з американськими колегами. З високим 
скороченням бюджету на вищу освіту в українських університетах і постійно зростаючим попитом 
на послуги інформаційних технологій українські заклади вищої освіти повинні розглянути можливість 
прийняття стратегій із використання хмарних обчислень для задоволення попиту на ІТ-послуги. За 
умов скорочення державного фінансування українських закладів вищої освіти та поступового їх пере-
ведення на самодостатнє економічне існування хмарні обчислення можуть запропонувати вигідні 
бізнес-моделі для українських університетів, оскільки в останніх часто не вистачає ресурсів і знань 
для управління необхідною інформаційно-технологічною підтримкою освітньої, науково-дослідної 
та дослідницької діяльності, яка повинна забезпечуватися у сучасній вищій освіті, тоді як хмарні 
обчислення мають на меті усунути ці складнощі.

Ключові слова: хмарні обчислення, бакалавр наук, навчальний план, вища освіта, освітні техно-
логії.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Статтю присвячено розкриттю сутності проектної методики у межах викладання англійської 

мови як навчальної дисципліни нормативного циклу освітньо-професійних програм технічного спря-
мування. Відзначено, що в основі такої методики лежить студентроцентроване навчання, яке відо-
бражає індивідуальну освітню траєкторію кожного здобувача вищої освіти.

Значущим у контексті забезпечення студентоцентрованого навчання у межах вивчення англій-
ської мови студентами технічних спеціальностей постає метод проектів. Цей метод є способом 
організації проектної діяльності здобувачів вищої освіти, що полягає у мотивованому досягненні сві-
домо поставленої мети для створення творчих проектів і в забезпеченні єдності та наступності 
різноманітних аспектів освітнього процесу. Організація такої діяльності передбачає навчання сту-
дентів плануванню та здійсненню власної діяльність на різних етапах: мотиваційному, операційно-ді-
яльнісному й рефлексивно-оцінювальному.

Враховуючи специфіку викладання англійської мови студентам технічних спеціальностей, у межах 
проектної методики запропоновано такі види проектних завдань: інформаційні, спрямовані на нав-
чання цілеспрямованого збирання інформації, її аналізу та використання; дослідницькі, які вимагають 
чіткого визначення загальної проблеми дослідження, його головної мети, конкретних задач і мето-
дів їх розв’язання; ігрові, що передбачають виконання ігрових ролей у ситуаціях, які об’єднуються 
загальною ідеєю (у т. ч. ролей, виконуваних у межах моделей професійної діяльності); практичні 
(практично-орієнтовані), кінцевим продуктом яких може бути газета, Web-сторінка, оформлений 
стенд, суспільна акція тощо.

Проектна діяльність студентів містить три основні етапи: розроблення проектного задуму 
(аналіз ситуації, аналіз проблеми, цілепокладання, планування); реалізацію проектного задуму (вико-
нання запланованих дій); оцінку результатів проекту.

При використанні методу проектів змінюється роль викладача: він виступає у ролі консультанта, 
фасилітатора, модератора, джерела інформації тощо. Отже, проектна діяльність передбачає вико-
нання викладачем лише функцій управління та корекції діяльності здобувачів вищої освіти.

Ключові слова: метод проектів, проектна методика, проектна діяльність студентів, профе-
сійна підготовка.

Постановка проблеми. Сьогодні у вітчизняній 
педагогічній науці та практиці посилюється тен-
денція до пошуків ефективних шляхів вирішення 
проблеми організації студентроцентрованого нав-
чання, спрямованого на формування компетент-
ного конкурентоспроможного фахівця зі сфор-
мованим інноваційним мисленням і потребою 
безперервного професійного зростання.

Запровадження студентоцентрованого підходу 
в закладах вищої освіти забезпечує врахування 
потреб студентів, суб’єкт-суб’єктну взаємодію між 
викладачем і здобувачем вищої освіти, автоном-
ність особистості студента з одночасним відповід-
ним супроводом і підтримкою з боку викладача, 
гнучкі навчальні траєкторії, доцільне використання 
різноманітних педагогічних технологій, методів, 
засобів, прийомів, систематичний моніторинг яко-
сті освітніх послуг тощо [4].

Значущим у контексті забезпечення студентро-
центрованого навчання у межах вивчення англій-

ської мови студентами технічних спеціальностей 
постає метод проектів. Сьогодні його вважають 
одним із найбільш перспективних методів нав-
чання, оскільки він створює умови для творчої 
самореалізації здобувачів вищої освіти, підви-
щує їхню мотивацію до оволодіння англійською 
мовою, сприяє розвитку інтелектуальних здібнос-
тей, здатності орієнтуватися в інформаційному 
просторі та самостійно конструювати свої знання. 
Проектна діяльність студентів виступає важливим 
компонентом продуктивної освіти та є нестан-
дартним способом організації освітнього процесу 
через планування, прогнозування, аналіз ситуації, 
що є активними способами дій, спрямованих на 
реалізацію студентроцентрованого підходу.

Саме у процесі проектної діяльності здобу-
вачі вищої освіти не лише удосконалюють свої 
комунікативні уміння й навички, але й набувають 
певного досвіду вирішення реальних виробничих 
ситуацій, пов’язаних із майбутньою професійною 
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діяльністю, що забезпечує здатність майбутнього 
фахівця технічного профілю грамотно вибудо-
вувати свої професійні дії, приймати рішення, 
адаптуватися в соціумі та самореалізовуватися 
як особистість.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми використання проектної методики 
в освітньому процесі закладів загальної серед-
ньої та вищої освіти розглядаються вітчизня-
ними і зарубіжними дослідниками достатньо 
повно (К. Борисов, Т. Ворошилова, В. Гузеєв, 
Н. Коваль, А. Курова, О. Моісеєва, І. Олійник, 
Н. Пахомова, Ю. Романенко, Т. Сахарова, 
І. Соловйова та ін.). Педагогічні особливості 
проектної технології навчання ґрунтовно 
висвітлено у публікаціях Є. Павлютенкова, 
Н. Пахомової, Є. Полат, Г. Селевка, І. Сасової. 
Особливості використання методу проектів 
у процесі навчання іноземних мов висвітлено 
М. Бухаркіною, А. Василенко, Н. Душковою, 
В. Копиловою, А. Кузнєцовою, Д. Мацько, 
В. Сафоновою, І. Сокол, І. Федоровою та ін.

Проте, незважаючи на значний інтерес науков-
ців до дослідження проблеми проектної методики, 
у практиці навчання англійської мови в закладах 
вищої освіти проектна методика використовується 
фрагментарно. Основними причинами неповного 
використання потенціалу проектної методики є:

 – недостатня теоретична розробленість про-
блеми використання методу проектів у вітчизняній 
педагогічній науці;

 – неправильне розуміння викладачами сут-
ності проектної методики, некоректне її вико-
ристання у процесі навчання англійської мови 
(зокрема здобувачів вищої технічної освіти);

 – відсутність вітчизняних підручників для вищої 
школи на основі проектної методики навчання анг-
лійської мови.

Метою статті є обґрунтування сутності про-
ектної методики у процесі вивчення англійської 
мови здобувачами вищої технічної освіти.

Виклад основного матеріалу. Термін «проек-
тна методика» трактується науковцями як:

 – організація навчання, за якою учні набувають 
знань і навичок у процесі планування й виконання 
практичних завдань – проектів (С. Гончаренко)  
[1, с. 205];

 – певна сукупність навчально-пізнавальних 
прийомів, що дозволяють вирішити ту або іншу 
проблему внаслідок самостійних дій учнів, сту-
дентів і припускають презентацію цих результатів 
(Є. Полат, М. Бухаркіна, М. Моісеєва, О. Петров) 
[7, с. 58];

 – педагогічна технологія, яка містить сукупність 
дослідницьких, пошукових, проблемних методів, 
творчих за своєю суттю; це спільна, навчаль-
но-пізнавальна, творча або ігрова діяльність, яка 
має мету, узгоджені методи, засоби діяльності, 

спрямована на досягнення результату з розв’я-
зання певної проблеми (І. Олійник) [6];

 – система навчання, гнучка модель організації 
освітнього процесу, зорієнтована на творчу само-
реалізацію особистості, розвиток її можливостей у 
процесі створення нового продукту під контролем 
викладача (С. Купрікова) [5, с. 58].

Зазначена вище модель навчання передба-
чає організацію проектної діяльності студентів, 
що полягає у мотивованому досягненні свідомо 
поставленої пізнавальної мети для створення 
творчих проектів і в забезпеченні єдності та наступ-
ності різноманітних аспектів освітнього процесу. 
У межах проектної діяльності відбувається фор-
мування та розвиток у здобувачів вищої освіти 
здатності до планування і здійснення власної 
діяльності на різних етапах: мотиваційному, опера-
ційно-діяльнісному й рефлексивно-оцінювальному.

З огляду на зазначене метод проектів розгляда-
ється як спосіб організації самостійної діяльності 
здобувачів вищої освіти, який інтегрує проблем-
ний підхід, рефлексивні, дослідницькі, пошукові 
та інші методики.

Необхідність застосування проектної методики 
на заняттях з англійської мови зумовлено низкою 
чинників, найбільш значущими з яких постають такі:

 – проблемний характер проектної діяльності, її 
інтерактивність, що забезпечує розв’язання прак-
тично та теоретично значущих проблем, пов’яза-
них із майбутньою професійною діяльністю, вирі-
шення яких вимагає від здобувачів вищої освіти не 
лише передбачених програмою знань англійської 
мови, але й відомостей із навчальних дисциплін 
професійної підготовки;

 – автономний характер проектної діяльності, 
що забезпечує самоорганізацію діяльності сту-
дента та можливості прояву ним ініціативи у про-
цесі пошукової діяльності;

 – спрямованість на формування комунікатив-
ної компетенції, що передбачає не лише прак-
тичне володіння цією мовою, а й уміння працю-
вати з інформацією (друкованою та звуковою).

У зазначеному контексті йдеться про таку орга-
нізацію освітнього процесу, яка б полегшувала 
оволодіння знаннями, активізувала процес їх 
засвоєння, навчала прийомів самостійної роботи 
з навчальним матеріалом і професійно-орієнтова-
ною інформацією, сприяла формуванню інформа-
ційної та комунікативної компетентностей здобу-
вачів вищої освіти.

У сучасних психолого-педагогічних джерелах 
представлено достатньо широкий спектр видів про-
ектів. Найбільш повну їх класифікацію пропонує 
Є. Полат. У цій класифікації за декількома критері-
ями дослідницею виділено такі різновиди проектів:

1. За домінуючим у проекті методом (або 
видом) діяльності: дослідницькі, творчі, рольово-і-
грові, інформаційні, практико-орієнтувальні.
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2. За ознакою предметно-змістовної галузі: 
монопроекти (у межах одного навчального пред-
мета) і міжпредметні проекти (у межах двох-трьох 
предметів).

3. За характером координації: із відкритою, 
явною координацією та із прихованою коор-
динацією (головним чином телекомунікаційні  
проекти).

4. За характером контактів: внутрішні, або регі-
ональні (тобто у межах однієї країни) та міжна-
родні.

5. За кількістю учасників проекту: особистісні 
(між двома партнерами з різних закладів освіти, 
регіонів, країн); парні (між парами учасників); гру-
пові (між групами учасників).

6. За тривалістю проекту: короткотермінові 
(для вирішення невеликої проблеми або частини 
великої проблеми), середньої тривалості (від 
тижня до місяця), довготермінові (від місяця до 
кількох місяців) [8].

З огляду на широкий спектр завдань, що 
можуть пропонуватися для виконання студентам 
технічних спеціальностей у межах проектної мето-
дики, та зважаючи на специфіку викладання анг-
лійської мови у закладах вищої освіти, найбільш 
ефективними видаються такі види проектів:

1. Інформаційні, спрямовані на навчання ціле-
спрямованого пошуку і збирання інформації, її ана-
лізу та систематизації, використання інформації 
з обраної спеціальності. Результати інформацій-
ного пошуку здобувачів вищої освіти реалізуються 
у написанні анотації, реферату, повідомлення 
та презентуються перед аудиторією. Основними 
джерелами інформації є тексти технічного спря-
мування, що відображають професійну лексику.

2. Дослідницькі, які вимагають чіткого визна-
чення загальної проблеми дослідження, його 
головної мети, конкретних задач і методів їх розв’я-
зання. Такі проекти за своєю структурою набли-
жені до наукового дослідження, оскільки вимага-
ють визначення цілей та актуальності предмета 
дослідження, проведення аналізу різних джерел 
інформації, формулювання гіпотез, знаходження 
шляхів і вирішення проблеми, виклад результатів, 
висновків. Цей вид проектів використовується під 
час підготовки здобувачів вищої освіти до науко-
во-практичних конференцій.

3. Ігрові, що передбачають виконання ігрових 
ролей у ситуаціях, які об’єднуються загальною 
ідеєю (у т. ч. ролей, виконуваних у межах моде-
лей професійної діяльності). У межах виконання 
організаційно-ігрових проектів учасники обирають 
різні ролі (вигаданих або реальних персонажів), 
відповідно до характеру і змісту певного проекту.

4. Практичні (практично-орієнтовані), кінцевим 
продуктом яких може бути газета, Web-сторінка, 
оформлений стенд, суспільна акція тощо 
[9, с. 21–23].

Будь-який із зазначених вище проектів може 
виконуватися здобувачами освіти впродовж 
короткого періоду (протягом тижня) або бути три-
валим (впродовж кількох тижнів). Може застосо-
вуватися індивідуально й у групах. Однак усі вони 
незалежно від виду виконуються послідовно і про-
ходять чотири основні етапи:

 – розроблення проектного задуму (аналіз ситуа-
ції, аналіз проблеми, цілепокладання, планування);

 – реалізацію проектного задуму (виконання 
запланованих дій);

 – оцінку результатів проекту.
Підготовчий етап розпочинається з визначення 

мети (зокрема поглиблення програмових знань 
із навчальної дисципліни «англійська мова» під 
час вивчення тематичного матеріалу; розвиток 
іншомовної комунікативної компетентності, кому-
нікативних, організаційних, пошукових і творчих 
здібностей, особистісного потенціалу, уміння 
самостійно планувати свої дії, прогнозувати мож-
ливі варіанти вирішення проектних завдань, роз-
вивати навички самоосвіти й особистої самореа-
лізації, критичного мислення (планувати, складати 
семантичну карту (асоціативний кущ), демонстру-
вати здатність корегувати свою роботу, розвивати 
вміння вільно висловлювати свої думки в письмо-
вій та усній формі) [2].

Далі пропонуються ідеї для проекту шляхом 
використання інтерактивних методів навчання, 
зокрема мозкового штурму. Складається схема 
ідей проекту (самостійно або під керівництвом 
викладача). Це може бути створення тематич-
ної газети, відеофільму, інтерв’ю, презентації, 
рекламної продукції, WEB-сайту тощо. У процесі 
виконання такої творчої роботи здобувачі вищої 
освіти зосереджують увагу на тематиці проекту, 
вчаться відбирати потрібні ідеї та систематизу-
вати їх, складають семантичну карту, що сприяє 
покращенню засвоєння граматичних конструкцій 
іноземної мови та лексичних одиниць у межах 
обраної спеціальності.

Опрацювання інформації з метою презента-
ції передбачає її узагальнення і розвиток твор-
чих умінь, зокрема здатності до подання відібра-
ної у межах пропонованого проекту інформації 
у вигляді таблиць, схем, діаграм, малюнків або 
фотографій, колажу тощо.

Оцінка роботи кожного учасника групи відбу-
вається за такими критеріями, як: ініціативність 
і творчий підхід, чіткість і зміст виконання завдань 
підготовчого етапу, відповідність оформлення 
проекту технічним вимогам, логіка, глибина і зміс-
товність проекту, якість презентації.

Таким чином, проект перетворюється у засіб 
навчання, який дає можливість:

 – включити здобувачів вищої освіти у дослід-
ницьку роботу вже на пропедевтичному її етапі 
(до написання курсової роботи);
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 – індивідуалізувати процес навчання;
 – варіювати ступінь автономності здобувачів 

вищої освіти відповідно до їхніх потреб і ступеня 
оволодіння базовими знаннями й уміннями;

 – організувати гнучкий контроль за діяльністю 
здобувачів вищої освіти та стимулювати розвиток 
рефлексії;

 – удосконалювати іншомовну комунікативну 
компетентність;

 – використовувати сучасні освітні технології, 
що забезпечують студентроцентрований підхід у 
межах освітнього процесу;

 – інтегрувати знання з різних галузей;
 – розвинути одержані вміння та навички [3].

Метод проектів передбачає використання різ-
номанітних методів і засобів навчання конкрет-
ного предмета та необхідність інтегрування знань 
і вмінь із різних галузей.

У межах викладання англійської мови здо-
бувачам вищої технічної освіти проектна діяль-
ність може бути реалізована як стосовно загаль-
ної тематики, так і стосовно професійної. Значне 
місце займає пошук студентами додаткової інфор-
мації, у т. ч. орієнтованої на обрану спеціальність.

Важливим є ще той факт, що у процесі роботи 
над проектом активізуються знання з фахових 
дисциплін, здійснюються міжпредметні зв’язки, 
органічно інтегруються знання здобувачів вищої 
освіти з різних галузей під час вирішення однієї 
проблеми. Крім того, проекти є ефективним засо-
бом індивідуалізації навчання: студенти з вищим 
рівнем володіння англійською мовою можуть 
виконувати більш складні проекти, а менш під-
готовлені – проекти нижчого рівня складності. 
В умовах немовного закладу вищої освіти, де 
більшість навчального часу відводиться на само-
стійну роботу здобувачів вищої освіти, а навчання 
англійської мови відбувається в академічній групі 
з різним рівнем володіння нею, використання про-
ектної роботи є доцільним і результативним.

Слід акцентувати на тому, що при використанні 
методу проектів кардинально змінюється роль 
викладача: вона відрізняється на різних етапах 
проектування. Педагог виступає у ролі консуль-
танта, фасилітатора, модератора, джерела інфор-
мації тощо. Головним його завданням є передача 
способів роботи, а не конкретних знань, тобто 
акцент робиться не на викладанні, а на учінні. 
Іншими словами, проектна діяльність передбачає 
виконання викладачем лише функцій управління 
та корекції діяльності здобувачів вищої освіти.

Висновки і пропозиції. Таким чином, проек-
тна методика є новою педагогічною технологією 

навчання іноземної мови здобувачів вищої тех-
нічної освіти. Метод проектів включає сукупність 
дослідницьких, проблемних, пошукових методів. 
Він моделює науково-дослідницьку фахову діяль-
ність, у процесі якої здобувачі вищої освіти реа-
лізують власні можливості планування, виконання 
й оформлення певного професійно спрямованого 
проекту засобами усного або писемного іншомов-
ного спілкування. Проектна діяльність на заняттях 
з іноземної мови базується на новому розумінні 
взаємовідносин викладача та студента.

Отже, проектна робота дає можливість викла-
дачу застосовувати комунікативні, інтерактивні, 
групові технології навчання та зробити освітній 
процес високоефективним.
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Lazarenko L. Usage the project method in the process of teaching English to students of technical 
specialties

The article is devoted to revealing the essence of project methodology within the teaching of English as 
a discipline of the normative cycle of educational and professional programs of technical direction. It is noted 
that such a methodology is based on student-centered learning, which reflects the individual educational 
trajectory of each applicant for a higher education degree.

The project method is significant in the context of providing student-centered learning within the framework 
of English language learning by students of technical specialities. This method is a way of organizing the project 
activity of applicants for a higher education degree, which is motivated by the achievement of a deliberately 
set goal to make creative projects and to ensure the unity and continuity of various aspects of the educational 
process. The organization of such activity involves teaching students to plan and carry out their own activities 
at different stages: motivational, operational, and reflexive and evaluative.

Taking into account the specificity of teaching English to students of technical specialities, the following 
types of project tasks are offered within the project methodology: information tasks aimed at teaching 
purposeful information gathering, analysis and use; research tasks that requires a clear definition of the overall 
problem of the studies, its main purpose, specific tasks and methods of solving them; games that involve 
role-playing roles in situations that are unified by a common idea (including roles played within the framework 
of professional models); practical tasks (practically oriented), the final product of which may be a newspaper, 
a web page, a stand, a public event, etc.

The project activity of students consists of three main stages: development of a project plan (situation 
analysis, problem analysis, good setting, planning); realization of the project plan (implementation of the planned 
actions); evaluation of the project results.

When using the project method, the role of the teacher changes: he acts as a consultant, facilitator, 
moderator, a source of information, etc. Therefore, the project activity involves the teacher’s fulfillment of only 
the functions of management and correction of the activity of applicants for a higher education degree.

Key words: project method, project methodology, project activity of students, professional training.
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ  
ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ФАСИЛІТАТОРСЬКОЇ ФУНКЦІЇ  
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті розглянута проблема підготовки майбутніх менеджерів до реалізації фасилітатор-

ської функції у професійній діяльності та визначено шляхи її вирішення. У процесі фахового навчання 
майбутніх менеджерів у закладах вищої освіти необхідно здійснювати їхню спеціальну підготовку до 
реалізації фасилітаторської функції. Показано, що ця підготовка полягає у формуванні низки компе-
тентностей, пов’язаних із реалізацією фасилітаторської функції, та виділено відповідні їй компе-
тентності. Навчання менеджменту має виробляти всебічне і цілісне уявлення про майбутню про-
фесійну діяльність, забезпечувати формування у менеджера здатностей виконувати весь спектр 
функцій, притаманних цій професії за конкретних умов професійної діяльності. Менеджер реалізує 
фасилітаторську функцію, якщо організовує обговорення робочих питань, працюючи з групою співро-
бітників, шляхом допомоги співробітникам у ідентифікації проблеми та прийнятті конструктивного 
рішення. Специфіка підготовки майбутнього менеджера до реалізації фасилітаторської функції поля-
гає у створенні особливого освітнього середовища, насиченого інтенсивною тренінговою груповою 
роботою студентів, використанням специфічних методів фасилітатора, навчанням у контексті 
майбутньої професії. Особливого значення у такому освітньому середовищі набуває застосування 
під час вивчення фахових навчальних дисциплін системи ситуацій, націлених на розвиток у студентів 
здатності самостійно опановувати новий досвід, аналізувати свою діяльність, приймати рішення, 
наближені до реальної професійної діяльності. У структуру ситуації вводиться спеціально органі-
зована рефлексивна діяльність, внаслідок якої відбувається зміна керуючих цінностей і стратегій 
професійної поведінки майбутніх менеджерів. Організація подібних ситуацій вимагає від викладача 
володіння не тільки теоретичними знаннями, а й практичними зразками ефективної професійної 
поведінки, рефлексією, освоєнням ролей експерта, «тренера», консультанта, фасилітатора, висо-
кої особистісно-професійноїу готовності до активної взаємодії зі студентами.

Ключові слова: менеджер, фасилітація, фасилітатор, фасилітативна функція менеджера, ком-
петентність, методи фасилітатора, підготовка.

Постановка проблеми. Створення теоретич-
них підвалин фасилітації, яке було виконано соці-
ологами та психологами у другій половині ХХ ст., 
забезпечило її широке практичне застосування. 
Загальне схвалення одержали методи фасиліта-
торського впливу, широке розповсюдження – тре-
нінгові програми на фасилітативній основі, причому 
їх кількість, як і якість, неухильно зростає. У межах 
загальної концепції фасилітації розроблено методи 
та тренінгові програми, які допомагають практикам 
входити в контакт із громадськими та діловими 
організаціями у всіх сферах життя, з’явилася про-
фесія «фасилітатор». Зростання кількості органі-
зацій, які пропонують професійні послуги з фаси-
літації, свідчить про їхню прибутковість. У межах 
значної кількості грантових програм і благодійних 
фондів розробляються керівництва фасилітатора 
в різних галузях життєдіяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Біля витоків фасилітативного підходу, як зазна-
чає Г. Чепмен, було створення в 40-х рр. ХХ ст. 
«дослідницького центру групової динаміки при 
MIT та Національної лабораторії тренінгу (NTL) 

в США; і Інституту Тавістока та Інституту Роффі 
Парк у Великій Британії. Досі ці установи зали-
шаються інструментальними та впливовими в цій 
галузі» [1]. Водночас на дослідження науковців із 
цих установ вагомий вплив здійснили концепція 
вільного розвитку людини К. Роджерса, дослі-
дження К. Дьюї та А. Маслоу у рамках гуманістич-
ної педагогіки. У 1989 р. виходить основоположна 
праця Джона Герона (John Heron) «Посібник 
фасилітатора» та стаття Джона Келтнера (John 
Keltner), які зробили значний внесок у розуміння 
ролі фасилітатора, процесу та методів фасилітації.

Сьогодні психологами висвітлені етапи, дина-
міка фасилітації, формування здатності до 
фасилітаційних впливів у майбутніх психоло-
гів (О. Кондрашихіна, Л. Петровська, Т. Сорочан 
та ін.). Широкий спектр дослідження було про-
ведено з проблеми педагогічної фасилітації. 
Зокрема, розкрито її особливості, зміст, струк-
туру, методи та прийоми застосування у про-
цесі підготовки вчителів і педагогів вищої школи 
(Є. Врублевська, О. Димова, І. Жижина, О. Фісун, 
С. Хілько, К. Шевченко та ін.).
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Проте, незважаючи на інтенсивні дослідження 
психологів і педагогів, проблема підготовки май-
бутніх менеджерів до реалізації фасилітаторської 
функції належно не вирішена у теорії та методиці 
професійного навчання.

Метою статті є постановка проблеми підго-
товки майбутніх менеджерів до реалізації фаси-
літаторської функції та визначення шляхів її вирі-
шення.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі 
завдання дослідження:

 – на підставі аналізу психолого-педагогічної та 
методичної літератури, практики підготовки май-
бутніх менеджерів у закладах вищої освіти, визна-
чити основні функції менеджера у процесі про-
фесійної діяльності й обґрунтувати необхідність 
введення до цього переліку фасилітаторської 
функції;

 – встановити зміст фасилітаторської функції 
менеджера та визначити основні шляхи підготовки 
майбутніх менеджерів до реалізації цієї функції у 
професійній діяльності.

Виклад основного матеріалу. Сучасний 
менеджмент становить складне соціально-еко-
номічне явище, що впливає практично на всі сис-
теми життєдіяльності суспільства. Г. Нікіфоров 
вказує на такі характерні риси сучасного розвитку 
менеджменту, як:

 – комп’ютеризація, що веде до скорочення 
надлишкових ланок адміністративної системи;

 – децентралізація управлінських функцій, що 
виявляється у розширенні самоврядування;

 – розробка методів довгострокового соціотех-
нічного планування, насамперед розробка техно-
логії проектування соціальних систем.

Особлива увага приділяється вдосконаленню 
управління на трьох основних рівнях: індивідному, 
груповому й організаційному [2, с. 7]. Метою всіх 
цих нововведень у діяльності організації (ком-
панії) є отримання запланованого результату. 
Крім того, професійна діяльність, спрямована на 
отримання результату, є критерієм оцінки роботи 
менеджера, головним вимірником його професіо-
налізму і повинна бути стрижнем, навколо якого 
вибудовується процес професійної підготовки 
майбутнього менеджера.

Поняття професійної діяльності менеджера, 
спрямованої на отримання результату, за 
Т. Котарбінським, розглядається як робота, яку 
можна розкласти на елементи, притаманні діяль-
ності людини, і виявити її основні складники [3]. 
Таким чином, якщо навчання майбутнього мене-
джера є підготовкою до роботи, то необхідно 
домогтися розуміння її сенсу, змісту, структури, 
результату. Якість навчання в цьому разі виража-
тиметься у знанні технології, володінні інструмен-
том, наявності намірів і виявлятиметься в отрима-
ному результаті.

Зміст роботи менеджера можна представити 
як набір завдань і питань, які знаходяться на 
«порядку денному». Проаналізувавши різнома-
ніття завдань, можна виявити ключові завдання, 
властиві тільки роботі менеджера. П. Друкер виді-
ляє загальні для всіх менеджерів і характерні 
тільки для їхньої професійної діяльності п’ять 
основних завдань [4]:

1. Постановка цілей. Це завдання містить 
постановку цілей, визначення їх характерис-
тик і має на увазі вміння не тільки вирішувати, 
що потрібно зробити для досягнення мети, але 
і знайти та сформулювати загальну мету.

2. Організація роботи – це аналіз необхідних 
дій, рішень і відносин, класифікація і поділ роботи, 
побудова організаційної структури для координа-
ції виконання роботи.

3. Мотивація та спілкування – це комплексне 
завдання зі створення з певної сукупності людей 
(інколи великої за обсягом) однодумців, побу-
дови відносин із людьми, ставлення їх до роботи 
та групової взаємодії, стимулювання і винагороди 
за якісно виконану роботу.

4. Вимірювання показників – полягає у вста-
новленні показників і критеріїв, що відображають 
ефективність виконання окремої роботи й органі-
зації загалом, інтерпретації.

5. Розвиток своїх підлеглих – проведення ана-
лізу ефективності діяльності кожного працівника, 
оцінки та полягає в розвитку і професійному вдо-
сконаленні працівників, допомоги в розкритті зді-
бностей, зміцненні їх особистісних якостей і ство-
ренні умов для саморозвитку.

Ці основні завдання – базові елементи змісту 
професійної діяльності будь-якого менеджера. 
Якісна реалізація кожного із цих завдань базу-
ється на здатності менеджера виконувати свої 
функції. Матеріалом у роботі менеджера, на від-
міну від більшості інших професій, є людина, 
і менеджер вирішує, як краще «використати» цей 
матеріал. Перетворення матеріалу здійснюється 
за допомогою інформації, яка дозволяє побуду-
вати відносини між людьми, що, врешті, призво-
дить до створення організації. Саме тому інфор-
мація є інструментом професійної діяльності 
менеджера у вигляді написаного або вимовленого 
слова, системи знаків та образів, за допомогою 
яких він організовує, спрямовує і мотивує людей 
для ефективного виконання роботи.

Підтвердженням цієї тези можна відзначити 
три стилі управління, які виділяє Г. Мінцберг, що 
розрізняються способом виконання професійної 
діяльності менеджера організацій. Перший, зов-
нішній спосіб, який піддається безпосередньому 
спостереженню, – це управління за допомогою 
дій самого менеджера. У цьому разі зміст роботи 
менеджера – це аналіз ситуації та прийняття 
рішень, участь у проектах і ведення переговорів. 
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Другий – управління людьми, за допомогою їх спо-
нукання до виконання тих чи інших дій. Третій – 
управління інформацією, через яку здійснюється 
вплив на працівників [5]. Переважання того чи 
іншого способу управлінського впливу визначає 
стиль управління. Практика показує, що різні 
менеджери різною мірою володіють компонен-
тами своєї професії. Можна виявити адміністра-
тивний, міжособистісний і діяльний стилі, кожний із 
яких спирається відповідно на функцію контролю, 
лідерські якості або значущі дії. Тому менеджерів 
можна розділити на діячів, лідерів та адміністра-
торів, проте для кожного з цих типів надзвичайно 
важливим є уміння працювати з інформаційними 
потоками, забезпечувати організацію процесів 
комунікації та контролю.

Як людина, що займає управлінську посаду 
і наділена повноваженнями приймати рішення 
за певними видами діяльності організації, мене-
джер може займати різні позиції в організації 
(директор, керівник групи, організатор певного 
виду робіт, начальник, завідувач тощо), а отже, 
може виконувати різний набір функцій залежно 
від займаної посади.

Таким чином, професійна діяльність мене-
джера реалізується взаємодією всіх компонентів: 
інформації, людей і дій, причому ці частини нероз-
дільні. Будь-яке нехтування однією зі складових 
частин професійної діяльності менеджера при-
зводить до дисбалансу та зниження ефективності 
інших дій. Тому навчання менеджменту, насампе-
ред, має виробляти всебічне і цілісне уявлення 
про майбутню професійну діяльність, забезпечу-
вати формування у менеджера здатностей вико-
нувати весь спектр функцій, притаманних цій про-
фесії за конкретних умов професійної діяльності.

Дослідники по-різному виділяють функції мене-
джера, адже багато в чому цей перелік визнача-
ється конкретною сферою (галуззю) діяльності 
менеджера, але в загальному плані можна запро-
понувати такий перелік його функцій [6]:

 – адміністративна;
 – стратегічна;
 – експертно-консультативна;
 – представницька;
 – виховна;
 – психотерапевтична;
 – комунікативно-регулююча;
 – інноваційна;
 – дисциплінарна.

Практика професійної діяльності менеджерів 
показує, що дедалі більшого значення набуває його 
фасилітаторська функція, яка не міститься у наве-
деному вище переліку, проте, на наш погляд, вима-
гає свого обґрунтування та формування у процесі 
професійної підготовки майбутніх менеджерів.

Фасилітація (від англ. facilitate – допомагати, 
спрямовувати, полегшувати) – одночасно процес, 

група навичок і набір інструментів, що дозволяють 
ефективно організувати групове обговорення [7].

Мета фасилітації – знаходження правильного 
методу, який дозволить групі працювати творчо 
і результативно. Іншими словами, це спеціальні 
дії, спрямовані на організацію групової роботи.

Менеджеру часто доводиться проводити обго-
ворення робочих питань, працюючи з групою спів-
робітників. У цьому разі він виконує фасилітатор-
ську функцію, якщо організовує таке обговорення 
шляхом допомоги співробітникам у ідентифікації 
проблеми та прийнятті конструктивного рішення.

Зазначимо, що у світі діють регіональні орга-
нізації фасилітаторів: із 1994 р. у США активно 
функціонує Міжнародна асоціація фасилітаторів 
(IAF); осередки Австралійської мережі фасиліта-
торів (AFN, 1998) діють в Австралії, Новій Зеландії, 
Південно-Східній Азії та Тихоокеанському регіоні; 
з 1994 р. у Великій Британії діє Асоціація з менедж-
менту освіти та розвитку (AMED), яка є фасаліта-
торською за своєю суттю [1].

Для реалізації фасилітаторської функції мене-
джеру необхідно оволодіти набором спеціальних 
методів.

Зазвичай до таких методів відносять Future- 
Search («Пошук майбутнього»), WorkOut («Вихід 
за рамки»), Brainstorming («Мозковий штурм»), 
Polarization of opinion («Поляризація думок»), 
OpenSpace (Відкритий простір) та ін. [8; 9].  
Розглянемо, за яких умов виникає необхідність 
у застосуванні цих методів.

FutureSearch («Пошук майбутнього»). Метод 
застосовується з метою пошуку спільної основи 
для співпраці розгалуженим підрозділам компанії, 
зацікавленим у більш тісній координації діяльно-
сті та проектуванні майбутнього всієї організації.

WorkOut («Вихід за рамки»). Метод використо-
вується для розробки інноваційних способів вза-
ємодії, подолання бюрократизації компанії, вдо-
сконалення бізнес-процесів і здатності досягати 
запланованих результатів.

Brainstorming («Мозковий штурм»). Метод 
застосовується, коли необхідно підсумувати 
наявну інформацію і знайти нові, свіжі ідеї.

Polarization of opinion («Поляризація думок»). 
Метод застосовується, коли необхідно зменшити / 
«вилити» негативне ставлення до теми, яка буде 
обговорюватися далі; необхідно визначити песимі-
стичний і оптимістичний прогноз розвитку ситуації.

OpenSpace (Відкритий простір). Метод вико-
ристовується, якщо великій групі співробітників 
необхідно відповісти на численні окремі питання 
або знайти вирішення проблем у рамках однієї 
теми. Відкритий простір становить певну послі-
довність етапів, причому кожний наступний етап 
є наслідком результатів попереднього. Приблизна 
послідовність етапів може бути такою: форму-
лювання визначального питання (проблеми) → 
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фокусування на обговоренні (стан проблеми) → 
генерація ідей → класифікація (групування) 
ідей → оцінка ідей → дорожня карта виконання.

У процесі фахового навчання майбутніх мене-
джерів у закладах вищої освіти необхідно здійс-
нювати їхню спеціальну підготовку до реалізації 
фасилітаторської функції. Ця підготовка полягає 
у формуванні низки компетентностей, пов’язаних 
із реалізацією фасилітаторської функції.

Розглянемо перелік компетентностей, необхід-
них для реалізації фасилітаторської функції мене-
джера, поданих у Стандарті вищої освіти України 
спеціальності «Менеджмент» першого (бакалавр-
ського рівня вищої освіти [10]:

 – здатність управляти організацією та її підроз-
ділами через реалізацію функцій менеджменту;

 – здатність обирати та використовувати сучас-
ний інструментарій менеджменту;

 – здатність працювати в команді та налагоджу-
вати міжособистісну взаємодію при вирішенні 
професійних завдань;

 – здатність оцінювати виконувані роботи, 
забезпечувати їх якість і мотивувати персонал 
організації;

 – здатність створювати й організовувати ефек-
тивні комунікації у процесі управління;

 – здатність аналізувати та структурувати 
проблеми організації, формувати обґрунтовані 
рішення;

 – розуміти принципи психології та використо-
вувати їх у професійній діяльності.

Важливо підкреслити, що у дослідженнях, при-
свячених психології менеджменту, до найбільш 
важливих якостей успішного керівника відносять 
уміння спілкуватися і керувати людьми (міжо-
собистісне спілкування, комунікація, особистіс-
ний вплив на людей та ін.), володіння методами 
управління (вміння визначати проблеми, при-
ймати рішення, керувати часом, вибудовувати 
пріоритети у справах і т. ін.) [2]. Тому формування 
готовності майбутнього менеджера до реалізації 
фасилітаторської функції набуває особливого зна-
чення і з погляду підготовки майбутнього успіш-
ного керівника.

Специфіка підготовки майбутнього менеджера 
до реалізації фасилітаторської функції полягає 
у створенні особливого освітнього середовища, 
насиченого інтенсивною тренінговою груповою 
роботою студентів, використанням специфічних 
методів фасилітатора, навчанням у контексті май-
бутньої професії. Особливого значення у такому 
освітньому середовищі набуває застосування під 
час вивчення фахових навчальних дисциплін сис-
теми ситуацій, націлених на розвиток у студентів 
здатності самостійно опановувати новий досвід, 
аналізувати свою діяльність, приймати рішення, 
наближені до реальної професійної діяльності. 
У структуру ситуації вводиться спеціально орга-

нізована рефлексивна діяльність, внаслідок якої 
відбувається зміна керуючих цінностей і страте-
гій професійної поведінки майбутніх менеджерів. 
Організація подібних ситуацій вимагає від викла-
дача володіння не тільки теоретичними знаннями, 
а й практичними зразками ефективної профе-
сійної поведінки, рефлексією, освоєнням ролей 
експерта, «тренера», консультанта, фасиліта-
тора, високої особистісно-професійної готовноті 
до активної взаємодії зі студентами.

Таке інноваційне навчання забезпечує не 
тільки формування відповідних компетентностей 
і досягнення програмних результатів навчання, 
але і стимулює підвищення мотивації студентів 
до навчання, розвитку їхнього інтелектуального 
потенціалу, створення безпечного психологічного 
простору, опанування майбутніми менеджерами 
здатності до застосування нових технологій у біз-
несі, підвищення ефективності їхньої як навчаль-
ної, так і професійної діяльності.

Висновки і пропозиції. У процесі фахового 
навчання майбутніх менеджерів у закладах вищої 
освіти необхідно здійснювати їхню спеціальну під-
готовку до реалізації фасилітаторської функції. 
Показано, що ця підготовка полягає у формуванні 
низки компетентностей, пов’язаних із реалізацією 
фасилітаторської функції, та виділено відповідні їй 
компетентності. Менеджер реалізує фасилітатор-
ську функцію, якщо організовує обговорення робо-
чих питань, працюючи з групою співробітників, 
шляхом допомоги співробітникам у ідентифікації 
проблеми та прийнятті конструктивного рішення 
Специфіка підготовки майбутнього менеджера 
до реалізації фасилітаторської функції полягає 
у створенні особливого освітнього середовища, 
насиченого інтенсивною тренінговою груповою 
роботою студентів, використанням специфічних 
методів фасилітатора, навчанням у контексті май-
бутньої професії. Особливого значення у такому 
освітньому середовищі набуває застосування під 
час вивчення фахових навчальних дисциплін сис-
теми ситуацій, націлених на розвиток у студентів 
здатності самостійно опановувати новий досвід, 
аналізувати свою діяльність, приймати рішення, 
наближені до реальної професійної діяльності. 
У структуру ситуації вводиться спеціально орга-
нізована рефлексивна діяльність, внаслідок якої 
відбувається зміна керуючих цінностей і страте-
гій професійної поведінки майбутніх менеджерів. 
Організація подібних ситуацій вимагає від викла-
дача володіння не тільки теоретичними знаннями, 
а й практичними зразками ефективної профе-
сійної поведінки, рефлексією, освоєнням ролей 
експерта, «тренера», консультанта, фасиліта-
тора, високої особистісно-професійної готовності 
до активної взаємодії зі студентами.

Основні напрями продовження дослідження 
ми вбачаємо у розробці структурно-функціо-
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нальної моделі підготовки майбутніх менеджерів 
до реалізації фасилітаторської функції у професій-
ній діяльності та її експериментальній перевірці.
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Lutsenko Ye. The question of the future manager training for realization of the facilitator function 
in a professional activity

In the article is studied an issue of the future manager training for a realization of the facilitator function 
in a professional activity and identified its ways of solution. In terms of the future managers’ professional 
educational process in colleges is essential to launch their professional training for realization of the facilitator 
function. It is shown that the training lies in forming of a bunch of competencies connected to a realization 
of the facilitator function and highlighted its appropriate competencies. Managerial education must give 
comprehensive and holistic impression about a future profession, provide manager’s skill formation to 
accomplish all the functions inherent the current profession in the proper professional development conditions. 
A manager implements the facilitator function if organizes working issues discussions, working with a group 
of colleagues, helping colleagues identify a problem and make a constructive decision. A specification 
of the future manager training for an implementation of the facilitator function holds in a creating of a special 
educational environment full of intensive training work in student groups, using special methods of facilitator, 
educating in terms of the future profession. In such training conditions a peculiar meaning gets a situation 
system implementation, targeted at the student skill development to assimilate a new experience, to analyze 
their actions, to make decisions close to a real-life professional activity. The situation structure has a specially 
organized reflexive activity in the result of what happens a shift of the running values and strategies of the future 
manager professional behavior. The organization of the following situations requires from a teacher having not 
only knowledge but practical examples of the efficient professional behavior, reflection, trying-on expert’s/
coach’s/consultant’s/facilitator’s roles, a high personally-professional readiness for an active incorporation with 
the students.

Key words: manager, facilitation, facilitator, facilitative function, manager’s function, competency, 
facilitator’s methods, training.
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ПРИНЦИПИ УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ В УКРАЇНІ
Статтю присвячено аналізу основних принципів і підходів до професійної підготовки майбут-

ніх лікарів у вітчизняній системі медичної освіти. Проаналізовано основні умови успішної реалізації 
реформування вищої медичної школи в Україні. Надані характеристики якісної підготовки випускни-
ків вищих медичних навчальних закладів, серед яких пріоритетними названо такі, як: властивість, 
уміння, здатність, здібність, компетентність, навичка тощо. Основні завдання вищої медичної 
освіти виокремлюють вміст і організацію освітнього процесу, націленого на формування особисто-
сті майбутнього лікаря, його цивільної відповідальності, правової культури та правової самосвідо-
мості, духовності, ініціативності, самостійності, толерантності, здібності до успішної соціалізації 
у суспільстві, професійної зрілості. Стан здоров’я населення завжди є визначальним критерієм роз-
витку суспільства. Тому професійна підготовка медичних працівників виступає одним із регуляторів 
і показників соціального розвитку, оскільки фактично формує і підтримує доктрину життєздатно-
сті суспільства.

Професійна компетентність лікаря формується на основі базисних медичних навиків, наукового 
знання і морального розвитку. Її головними компонентами є здатність набувати і використовувати 
знання, інтегрувати їх за допомогою клінічного мислення, а також реалізовувати і передавати їх 
у процесі комунікації з пацієнтами і колегами, керуючись етичними принципами. Тобто професійна 
компетентність випускника медичного вишу – це єдність теоретичної підготовки та його готов-
ність на практиці до здійснення професійної діяльності. Професійні компетенції майбутніх лікарів 
можна визначити як соціальні вимоги до підготовки студента-медика, які необхідні для якісної про-
фесійної діяльності. Професія лікаря – унікальна, вона містить комплекс таких характеристик, 
як постійний потяг до самовдосконалення, величезний практичний досвід, знання специфіки даної 
діяльності, здібності до лікарської праці, знання перспектив розвитку медичної галузі. Сучасний лікар 
повинен мати високопрофесійну теоретичну і практичну підготовку, володіти методиками профі-
лактики, ранньої діагностики та високотехнологічної терапії захворювань.

Ключові слова: професійна підготовка, вітчизняна медична освіта, вищі медичні навчальні 
заклади, компетентність лікаря, реформування медичної освіти.

Постановка проблеми. Принципи удоскона-
лення вітчизняної системи підготовки майбутніх 
лікарів у контексті євроінтеграційних процесів 
посилиться на основі урахування можливостей 
творчого використання прогресивних ідей досвіду 
Великої Британії за умов інтеграційних, демогра-
фічних і міграційних процесів, а також динамічних 
змін на ринку праці на загальнодержавному і регі-
ональному рівнях, на рівні вищого навчального 
закладу. Необхідною умовою успішного функціо-
нування системи професійної підготовки майбут-
ніх лікарів в Україні є орієнтація на світовий досвід 
підготовки майбутніх лікарів, його компаративний 
аналіз і творче використання інноваційних ідей 
в освітньому процесі вітчизняних медичних уні-
верситетів.

На сучасному етапі при розробці та реаліза-
ції Національної стратегії побудови нової сис-
теми охорони здоров’я в Україні на період 2015–
2025 рр. пріоритетним є надання професійних 

медичних послуг, що стає можливим за умов 
якісної медичної освіти. Стратегія реформування 
вищої медичної школи має за мету підготовку ліка-
ря-спеціаліста із широкими теоретичними знан-
нями, ерудицією, належним рівнем практичних 
умінь, здатністю приймати логічні, патогенетично 
обґрунтовані рішення у клінічних ситуаціях [11].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Формування соціальної ролі лікаря-педагога 
в історико-культурній динаміці розвитку суспіль-
ства показав, що для вищої медичної школи 
викладацькі кадри спеціально не готувалися. 
Медична наука зобов’язана багатьма досяг-
неннями провідним лікарям і водночас видат-
ним педагогам М.І. Пирогову, І.М. Сеченову, 
С.П. Боткіну, І.П. Павлову, Н.В. Скліфосовському, 
Н.Ф. Філатову, С.С. Корсакову, В.Ф. Снєгірьову, 
H.H. Бурденко, H.A. Семашко, І.В. Давидовському, 
Г.Н. Сперанському, A.Л. М’ясникову. Різні аспекти 
професійної підготовки майбутніх лікарів 
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у вищих медичних навчальних закладах пред-
ставлено в дисертаційних роботах останніх років. 
Формування професійно-етичної культури май-
бутнього лікаря досліджувала А. Агаркова, вихо-
вання толерантності у студентів вищих медичних 
навчальних закладів – Л. Лозинська, формування 
професійної мовленнєвої культури у студентів 
медичних університетів – О. Крсек, організацій-
но-педагогічні умови виховної роботи в медичному 
коледжі – Х. Мазепа, формування професійно 
значущих якостей майбутніх лікарів засобами 
проектних технологій – Т. Воробйова, психологічні 
особливості формування емпатійності майбут-
ніх лікарів – О. Юдіна, психологічні особливості 
формування деонтологічної культури майбутніх 
медиків засобами іноземної мови – І. Камінська, 
формування професійно-етичної культури май-
бутніх фахівців у процесі гуманітарної підготовки 
в медичних коледжах – Ю. Колісник-Гуменюк, 
формування полікультурної компетентності 
у студентів-медиків у навчально-виховному про-
цесі вищого медичного навчального закладу – 
А. Щербакова [12].

Мета статті – показати та проаналізувати 
основні особливості професійної підготовки май-
бутніх лікарів у вітчизняній системі медичної освіти.

Виклад основного матеріалу. Якість підго-
товки випускника медичного вишу залежить від 
багатьох чинників: професіоналізму виклада-
чів, умов і забезпеченості навчального процесу, 
складу елементів в освітньому процесі, мотивації 
навчання, сучасних технологій навчання, системи 
контролю знань, мотивації педагогічної праці, 
організації навчально-дослідницької роботи сту-
дентів як невід’ємної частини освітнього процесу, 
виконання індивідуальних завдань і наукових про-
ектів з елементами досліджень, участі у модер-
нізації навчально-лабораторної бази медичного 
університету, методичного забезпечення навчаль-
ного процесу. Це зумовлює підготовку майбутнього 
лікаря, яка полягає у визнанні особистості людини 
як вищої соціальної цінності, пошані її прав і сво-
бод, її своєрідності, орієнтації на особу студента 
як на мету, об’єкт, суб’єкт, результат і показник 
ефективності виховання, опорі на виховання як 
на сукупність знань про людину, на природний 
процес саморозвитку особи, що формується, на 
основі закономірностей цього процесу, яка від-
крита для сприйняття нового досвіду, здатна на 
творчий і відповідальний вибір у різних життєвих 
ситуаціях. Процеси модернізації вищої медичної 
освіти орієнтовані на створення умов для повно-
цінного розвитку особових функцій усіх суб’єктів 
освітнього процесу [11].

Одним із найважливіших стратегічних завдань 
у сфері вищої освіти в Україні є досягнення вищих 
навчальних закладів європейського рівня якості 
та доступності. Одним із напрямів модерніза-

ції вищої медичної освіти в Україні є врахування 
прогресивних ідей і практичних здобутків країн 
Європи, які за останні роки досягли значних успі-
хів у реформуванні своїх освітніх систем, зокрема 
в галузі медицини. У цьому аспекті значний науко-
вий і практичний інтерес становить досвід Великої 
Британії, дослідження медичної освіти якої може 
принести користь нашій країні як у теоретичному, 
так і в практичному аспекті [9, с. 120].

Оптимальне забезпечення населення закла-
дами охорони здоров’я та медичними спеціаліс-
тами є основною передумовою реалізації страте-
гії пріоритетного розвитку медичної допомоги. Від 
професійної компетентності лікарів і медичних 
сестер залежить якість надання медичних послуг 
населенню. Тому актуальність розробки та впро-
вадження сучасної системи підготовки фахівців 
для охорони здоров’я зумовлена:

 – динамічними змінами в охороні здоров’я та 
соціальними, кадровими проблемами в галузі, 
економічними, етичними, правовими особливос-
тями діяльності суб’єктів системи охорони здо-
ров’я в Україні;

 – сучасними вимогами до рівня якості підго-
товки медичних кадрів;

 – масштабністю і темпами перетворення 
у світі у сфері накопичення, передачі, викори-
стання інформації з питань медичної науки і прак-
тики, запровадженням інноваційних технологій 
у систему охорони здоров’я;

 – створенням і впровадженням єдиного освіт-
нього середовища, безперервної професійної під-
готовки лікарів і провізорів із широким застосуван-
ням нових інформаційних технологій,

 – інтенсифікацією міжнародного співробітни-
цтва в сфері медичної та фармацевтичної освіти, 
виходом на світові ринки із консультативними 
медичними послугами.

Навчання іноземних студентів у медичних 
вишах сприяє інтеграції вітчизняних медичних шкіл 
у світовий інтелектуальний простір, а отже, сти-
мулює розвиток медичної науки і практики в країні.

Інтернаціоналізація медицини є однією з під-
став для виділення критеріїв професійних ролей, 
таких як: а) вимога формалізованої спеціальної 
підготовки, що супроводжується інституціаліза-
цією моделей контролю за адекватністю освіти 
і компетенцією навчених індивідів; б) наявність 
навичок реалізації отриманих професійних знань; 
в) наявність у вільних професіоналів впевнено-
сті в тому, що їх компетенція використовується 
в інтересах всієї соціальної системи, тобто має 
місце альтруїстична мотивація праці (Т. Парсонс). 
Систему умов підготовки іноземних фахівців 
у медичному виші можна розділити на два блоки – 
необхідні та достатні. До необхідних умов відно-
сять всі, що пов’язані з навчальним процесом, 
до достатніх – все, що його супроводжує, але ним 
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не є, тобто середовище неформального спіл-
кування, умови життя і побуту, способи задово-
лення культурних та інших не освітніх потреб. Дія 
необхідних і достатніх умов підготовки іноземних 
фахівців-медиків у медичному виші передбача-
ється наявність зворотного зв’язку між цими умо-
вами й об’єктом їх впливу. Цей зворотний зв’язок 
виявляється та проявляється студентами щодо 
інтеріоризації професійних ролей. Дослідженнями 
підтверджено, що активність інтеріоризації має не 
етнічний чи соціальний, а психологічний характер, 
вона заснована на ієрархії мотивів оволодіння 
професією лікаря. На цій підставі емпірично виді-
лені чотири типи особистостей студентів [12].

У Болонській декларації панує квалітативний 
підхід до проблем освіти, тому термін «компетен-
ція» використовується для позначення інтегрова-
них характеристик якості підготовки випускників, 
для опису результату освітнього процесу. У сучас-
ному світі саме професійна компетентність май-
бутнього фахівця розглядається як показник яко-
сті освіти. Тому вивчення й аналіз особливостей 
процесу її формування в усіх галузях, зокрема 
медичній, є пріоритетним завданням педагогічної 
науки [4, с. 85].

M. Smith, описуючи походження поняття «ком-
петентність», зазначає, що воно має грецьке 
та латинське коріння, оскільки голландські вчені 
M. Mulder, T. Weigel і K. Collins зіставляють 
поняття «компетентність» із грецьким ικανότης, 
яке у працях Платона фігурує в сенсі якості особи-
стості чогось досягати, а пізніше воно з’являється 
в латинській мові у формі «сompetens», що трак-
тувалося як «здатність». У ХVI ст. поняття було 
сприйнято англійською, французькою та голланд-
ською мовами [10, с. 2].

Термін «професійна освіта» у словнику 
С. Гончаренка визначається як сукупність знань 
і вмінь, які необхідні для ефективної профе-
сійної діяльності, серед них він виділяє уміння 
аналізувати, передбачати наслідки професійної 
діяльності та використовувати інформацію [3]. 
У словнику В. Дубічинського компетентним вва-
жається той, хто має ґрунтовні знання в певній 
галузі, «тямущий» або має певні повноваження [6, 
с. 119]. У Великому тлумачному словнику сучас-
ної української мови «компетентність» визнача-
ється як властивість, тобто за значенням слова 
«компетентний» («поінформованість», «обізна-
ність», «авторитетність») [2, с. 560]. Міжнародним 
проектом «Визначення та вибір компетенцій» 
(DeSeCo) виявлено, що такі терміни, як власти-
вість, уміння, здатність, здібність, компетентність, 
навичка можуть певною мірою ототожнюватися. 
Вони стосуються особи і на що вона здатна, але 
часто мають більш конкретне значення. Залежно 
від того, як перекласти з латинської мови слово 
«здатність», воно може означати «спроможність 

легко зрозуміти, утримувати у пам’яті або справ-
лятися з чимось» чи «здібність, здатність, придат-
ність або вправність» [7]. Найбільш вживаним тер-
мін «вправність» є у значенні «бути спроможним, 
здатним, умілим». Часто його вживають у множині 
«вміння, навички», а часом у вужчому значенні, 
ніж компетентності. Це пояснює вибір терміна 
«компетентності» у проекті «Налаштування освіт-
ніх структур» (TUNING). Терміни «універсальні 
навички і вміння» та «загальні компетентності» 
інколи ототожнюються. Вони належать до загаль-
них компетентностей [8, с. 56]. Учасники міжна-
родного проекту DeSeCo визначають компетент-
ність як здатність діяти та виконувати поставлені 
завдання, бути успішним в індивідуальних і соці-
альних потребах [7].

«Я-лікар-педагог» – це цілісний, хоча, можливо, 
не позбавлений внутрішніх суперечностей образ 
власного Я. Це здатність і соціально-перцептивні 
вміння лікаря приймати рольову позицію педа-
гога, передбачити зміни моделі своєї діяльності 
з урахуванням інтеріоризації ролі лікаря-педагога, 
з урахуванням, що відносин у медичному співто-
варистві та трансформацій у суспільстві загалом. 
Це сукупність продуктивних установок: реальне 
«Я» (осмислене уявлення про самого себе в тепе-
рішньому часі), соціальне «Я» (моє місце у соці-
альній структурі; уявлення про те, як мене бачать 
інші), ідеальне «Я» (яким Я повинен бути, орієн-
туючись на моральні норми, культурні ідеали, 
передбачувані обставини у вітчизняній медицині).

Концепція розвитку вищої медичної освіти 
орієнтована на модель підготовки медичних 
кадрів, яка створить необхідні умови для збере-
ження і відновлення здоров’я населення шля-
хом надання гарантованого рівня медичної 
допомоги. Умовами забезпечення високої якості 
вищої медичної освіти є організація діяльності 
викладачів і студентів, їхня взаємодія у навчаль-
но-виховному процесі та побудова відповідного 
освітнього середовища. Професійні компетенції 
лікаря належать до конкретної сфери діяльно-
сті – лікарської. Вони формуються і виявляються 
у діяльності та пов’язані з реалізацією таких функ-
цій лікувальної праці, як гностика, циклів дисци-
плін, що склалися у вітчизняній вищій і середній 
медичній освіті. проектувально-конструктивна, 
організаторська, мобілізаційна, інформаційна, 
орієнтування, комунікативна, розвиваюча. Іншою 
складовою частиною праці лікаря є володіння 
спеціальними знаннями й уміннями (у межах 
напрямів діяльності). Звідси можлива класифі-
кація компетенцій, в основі якої лежать цільові 
функції лікаря. Крім того, на нашу думку, слід 
враховувати і структуру. Оскільки всі види діяль-
ності взаємозв’язані, то і відповідні компетенції 
не піддаються чіткому розмежуванню. Будь-який 
поділ буде умовним. Відзначимо, що класифікація 
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компетенцій може мати й інші підстави. Важливо 
зрозуміти, що компетентність не є сталим показ-
ником спеціаліста, вона змінюється відповідно до 
умов сучасного світу, має діяльнісний характер 
узагальнених умінь і навичок. Професійна компе-
тентність лікаря – це система професійно значи-
мих якостей, знань, умінь і навиків, які об’єднані 
гуманно-ціннісним відношенням до хворих і колег 
по роботі, постійною спрямованістю на особисте 
і професійне вдосконалення. Особистість май-
бутнього лікаря, його етичні та професійні якості 
формуються у процесі навчання на медичному 
факультеті. Тому вміст і організація освітнього 
процесу, націленого на формування особистості 
майбутнього лікаря, його цивільної відповідаль-
ності, правової культури і правової самосвідо-
мості, духовності, ініціативності, самостійності, 
толерантності, здібності до успішної соціаліза-
ції у суспільстві, професійної зрілості, є одним 
із завдань вищої медичної освіти [11, с. 321].

Формування компетентного фахівця базу-
ється на уявленні про сучасну модель спеціаліста 
з вищою медичною освітою. Серед її складових 
частин основними є мотивація до навчання протя-
гом всього життя, уміння вчитися, володіння нави-
чками самостійного отримання знань і наукового 
пошуку, а також вміння перетворювати отримані 
знання в інноваційні технології [5, с. 109].

Майбутні медичні спеціалісти повинні розуміти 
необхідність постійно розширювати межі своєї 
пізнавальної діяльності, виходячи поза рамки 
навчальної програми, що є запорукою стрімкого 
прогресу, адже, щоб стати компетентним лікарем, 
лише базових знань недостатньо [5, с. 109].

Висновки. Таким чином, необхідність вирі-
шення ключових проблем галузі визначили основні 
напрями державної політики України у сфері охо-
рони здоров’я. Першочерговим завданням є фор-
мування науково обґрунтованої стратегії охорони 
здоров’я населення, опрацювання державних 
комплексних і цільових програм, які мають забез-
печити її реалізацію. Слід особливо наголосити на 
тому, що за сучасних умов ефективна реалізація 
державної політики України в галузі охорони здо-
ров’я неможлива без здійснення стратегії інтегра-
ції до Європейського Союзу, розширення і зміц-
нення міжнародних зв’язків.
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Mahrlamova K. Principles of successful functioning of the professional training system of future 
doctors in Ukraine

The article analyzes the main approaches to the training of future doctors in the national system of medical 
education. The conditions of successful implementation of the reform of the higher medical school in Ukraine 
are singled out. Named the integrated characteristics of the quality of training graduates of higher medical 
educational institutions, among which the priority is called: property, skills, ability, ability, competence, skills, etc. 
The author sets out the content and organization of the educational process aimed at forming the personality 
of the future doctor, his civil responsibility, legal culture and legal self-awareness, spirituality, initiative, autonomy, 
tolerance, ability to successfully socialize in society, professional maturity, among the tasks of higher medical 
education.

The professional competence of the doctor is formed on the basis of basic medical skills, scientific knowledge 
and moral development. Its main components are the ability to acquire and use knowledge, integrate them with 
the help of clinical thinking, and also realize and pass them on in communication with patients and colleagues, 
guided by ethical principles. That is, the professional competence of a graduate of a medical university is a unity 
of theoretical training and its readiness in practice before carrying out professional activity. The professional 
competence of future physicians can be defined as the social requirements for the training of a medical student 
that is necessary for a high-quality professional activity. Future medical professionals need to understandеру 
the necessity of constantly expand of the boundaries that gives cognitive activity, which is the key to rapid 
progress.

Optimization of the Ukrainian health care system in the era of globalization requires the search for new 
ways to formulate and implement state policy in the healthcare industry with the use of innovative approaches 
and advanced foreign experience. The need for solving key problems in the industry identified the main 
directions of the state policy of Ukraine in the field of health care. The primary task is to formulate a science-
based strategy for public health care, to work out state-level integrated and targeted programs that should 
ensure its implementation. At the same time, it should be emphasized that in today’s conditions effective 
implementation of the state policy of Ukraine in the field of healthcare is impossible without the implementation 
of the strategy of integration into the European Union, the expansion and strengthening of international 
relations. The state of health of the population is always a determining criterion for the development of society. 
Therefore, the training of health professionals is one of the regulators and indicators of social development, 
since it actually shapes and supports the doctrine of social viability.

The professional competence of the doctor is formed on the basis of basic medical skills, scientific 
knowledge and moral development. Its main components are the ability to acquire and use knowledge, 
integrate it with clinical thinking, and to implement and impart it in the process of communication with patients 
and colleagues, guided by ethical principles. That is, the professional competence of a graduate of a medical 
university is the unity of theoretical training and its readiness to practice professional activity. The professional 
competencies of future physicians can be defined as the social requirements for the preparation of a medical 
student, which are necessary for quality professional activity. The profession of a doctor is unique, it contains 
a set of characteristics such as a constant desire for self-improvement, vast practical experience, knowledge 
of the specifics of this activity, ability to work in medicine, knowledge of the prospects for the development 
of the medical industry. Modern physician should have highly professional theoretical and practical training, 
have methods of prevention, early diagnosis and high-tech treatment of diseases.

Key words: professional training, native medical education, higher medical educational institutions, 
competence of the doctor, reforming medical education.
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ФОРМУВАННЯ ТА ВИРІШЕННЯ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ  
ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
ЗАВДЯКИ ІНФОРМАЦІЙНИМ ТЕХНОЛОГІЯМ
Перетворення в українській державі ставлять нові завдання перед освітньою системою країни 

і потребують удосконалення державного управління системою вищої освіти. Необхідність осмис-
лення компонентів, ключових характеристик, умов реалізації державних механізмів управління в укра-
їнській освітній системі, а особливо управління розвитком освіти пояснюється комплексом істотних 
факторів.

Політика в галузі якості вищих медичних навчальних закладів має сприяти стійкому економічному 
зростанню і посиленню ролі України як європейської держави на основі задоволення потреб суспіль-
ства і всіх суб’єктів ринку освітніх і наукових послуг у висококваліфікованих спеціалістах на рівні, 
якого вимагає європейське та світове співтовариство. Така політика спрямована на забезпечення 
гарантовано високої якості освітніх і науково-технічних послуг.

Політика в галузі якості у вищих медичних навчальних закладів має реалізовуватися за раху-
нок ефективного функціонування системи управління якістю. Заклади галузі охорони здоров’я не 
можуть ефективно функціонувати без стратегічного управління як мінімум із кількох причин: ухва-
лення тільки короткострокових рішень не сприяє ефективній діяльності; нестабільність зовніш-
нього середовища, що заважає здійснювати управління шляхом реакції на проблеми, які виникли на 
основі попереднього досвіду або його екстраполяції. Для своєчасної та ефективної реакції необхідні 
прогнозування і дослідження, що властиво саме стратегічному управлінню.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій управління змістом і організацією вищої 
освіти відбувається в таких напрямах, як: реалізація інформаційних процесів збирання, опрацювання, 
трансформації, зберігання науково-освітньої інформації; застосування програмних продуктів і апа-
ратного обладнання для переробки інформації; вжиття організаційно-технічних заходів щодо забез-
печення функціонування програмно-технічного комплексу (підтримка повноти, цілісності інфор-
маційного навчально-наукового середовища та його оновлення). Побудова взаємовигідних відносин 
ВНЗ з іншими навчальними закладами на принципах безперервного обміну досвідом освітньої й нау-
кової діяльності шляхом створення кластерів – мереж знань – є знаковою тенденцією сьогодення. 
Кластер – це сконцентрована на певній території група взаємопов’язаних організацій, профільних за 
змістом діяльності та інноваційних за суттю.

Інформатизація є одним із важливих аспектів діяльності вищого навчального закладу, що сприяє 
підвищенню ефективності його основної діяльності та інтеграції в міжнародний освітній простір. 
Для цього насамперед потрібно забезпечити технічну основу для вирішення: оперативних завдань 
на кафедрах (належна база комп’ютерів, телекомунікаційне обладнання); завдань на рівні факуль-
тету (створення підмереж факультетів); на рівні вищого навчального закладу (створення корпора-
тивної інформаційної мережі закладу) та на рівні науково-освітнього об’єднання у вигляді кластеру, 
регіонального (освітні портали, кластери знань) і міжнародного (віртуальні організації/кампуси) цен-
трів дистанційного навчання.

Ключові слова: медична вища освіта, державне управління, університетські клініки, стратегічні 
напрями, безперервна професійна освіта.
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Постановка проблеми. Основною стратегіч-
ною складовою частиною розвитку вищої медич-
ної школи має бути забезпечення якості освітнього 
процесу – змістовного наповнення, структурної 
побудови. Йдеться про реформування освітнього 
процесу, яке вимагає значних зусиль і концентра-
ції всіх ресурсів вишу – управлінських, інтелекту-
альних, матеріальних. Істотним чинником успіху 
є державна підтримка інноваційних вишів.

Другим стратегічним напрямом розвитку 
вищої медичної школи є підвищення якості нау-
кових досліджень на кафедрах і факультетах. 
У багатьох медичних школах мають створюва-
тися спеціальні служби клінічних досліджень, які 
займаються не тільки роботою зі спонсорами клі-
нічних досліджень, але і забезпечують взаємодію 
між окремими дисциплінами, а також між осно-
воположними дослідженнями фундаменталь-
ного характеру і прикладними дослідженнями. 
Результати такої роботи повинні упроваджуватися 
в навчальний процес, актуалізувати його зміст. 
Такі контакти сприяють дійсній міждисциплінар-
ності досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У статті розроблено рекомендації щодо страте-
гічного планування розвитку вищих медичних 
навчальних закладів із метою ефективного вико-
ристання їх ресурсних можливостей. Обґрунтовані 
основні напрями удосконалення практичної під-
готовки медичних кадрів і пропозиція створення 
університетських клінік, симуляційних центрів від-
працювання практичних навичок, впровадження 
інноваційних освітніх технологій.

В Україні розробка концепції реформування 
вищої освіти входить до кола наукових інте-
ресів таких визнаних вітчизняних фахівців, як 
В. Андрущенко, К. Левківський, В. Луговий, 
В. Казаков, К. Корсак, В. Кремень, В. Огнев’юк, 
С. Ніколаєнко, М. Степко, Т. Фініков та ін. [1–6].

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є забезпечення якості практичної підготовки 
медичних кадрів вищих навчальних закладів із 
подальшим впровадженням сучасної системи 
менеджменту якості як засобу досягнення страте-
гічних цілей закладу.

Виклад основного матеріалу. Основою полі-
тики в галузі якості вищих медичних навчальних 
закладів є постійне поліпшення якості освітнього 
та наукового процесів з урахуванням світових тен-
денцій на підставі ефективного зворотного зв’язку 
зі споживачами, постачальниками, іншими заці-
кавленими сторонами [4, с. 69].

Основні принципи цієї політики полягають 
у: здійсненні підготовки конкурентоспроможних 
фахівців на основі компетентнісного підходу; 
забезпеченні формування системи менеджменту 
якості, забезпечення й підтримки високої якості 
технологічних процесів університету і якості підго-

товки фахівців; інтеграції в міжнародний освітній 
простір, здійсненні спільних освітніх, наукових, 
лікувальних та інноваційних проектів і програм; 
впровадженні відповідно до вимог Болонської 
декларації освітніх програм міжнародного рівня 
шляхом удосконалення наявних технологій нав-
чання та реалізації додаткових освітніх програм; 
безперервному вдосконаленні кваліфікації всіх 
співробітників, що випереджає впровадження 
передових освітніх та інформаційних технологій, 
розширення мережі клінічних і освітніх баз і техно-
логічне вдосконалення наявних лікувально-педа-
гогічних комплексів; розвитку інноваційної діяль-
ності та досягненні стійкого економічного розвитку 
вишу; посиленні провідної ролі керівництва універ-
ситету та регламентації відповідальності всіх спів-
робітників у забезпеченні якості освіти [2, с. 128].

Політика в галузі якості у вищих медичних 
навчальних закладах має реалізовуватися за 
рахунок ефективного функціонування системи 
управління якістю.

До стратегічних зовнішніх цілей вищих медич-
них навчальних закладів слід віднести: осво-
єння нових ринків освітніх послуг на державному 
та міжнародному рівнях; задоволення очікувань 
і потреб замовників і споживачів освітніх послуг 
на підставі постійного підвищення якості послуг 
з урахуванням-міжнародних стандартів якості.

До внутрішніх цілей мають належати: повне 
задоволення освітніх потреб особистості, дер-
жави та суспільства; створення ефективної сис-
теми менеджменту якості, яка сприятиме все-
бічному та стійкому розвитку ВНЗ; підвищення 
якісного рівня випускників відповідно до міжнарод-
них стандартів вищої медичної освіти; досягнення 
високого рівня освітніх, науково-дослідницьких, 
інформаційних, педагогічних технологій шляхом 
дотримання вимог міжнародних стандартів якості; 
використання в освітньому процесі сучасних нау-
кових здобутків закордонної медицини, резуль-
татів вітчизняних наукових досліджень і власних 
досягнень університету в галузі медичної науки; 
постійне підвищення педагогічної кваліфікації 
та професійного рівня викладачів і співробітників 
університету; розвиток виробничого середовища, 
сучасної інфраструктури, яка б створювала спри-
ятливі умови для навчання.

Заклади галузі охорони здоров’я не можуть 
ефективно функціонувати без стратегічного 
управління як мінімум із кількох причин: ухва-
лення тільки короткострокових рішень не сприяє 
ефективній діяльності; нестабільність зовніш-
нього середовища заважає здійснювати управ-
ління шляхом реакції на проблеми, які виникли на 
основі попереднього досвіду або його екстрапо-
ляції. Для своєчасної та ефективної реакції необ-
хідні прогнозування і дослідження, що властиво 
саме стратегічному управлінню.
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Методи стратегічного управління вимагають 
використання специфічних моделей ухвалення 
і реалізації стратегічних рішень. До найвідомі-
ших належать моделі: стратегічного планування, 
вибору конкурентних стратегічних позицій, управ-
ління на основі ранжирування стратегічних задач, 
управління по слабких сигналах.

Ефективним механізмом стратегічного управ-
ління є правильно вибрана стратегія закладів 
галузі охорони здоров’я (система стратегій, що 
включає ряд взаємозв’язаних конкретних підпри-
ємницьких, організаційних і трудових стратегій).

Світові тенденції розвитку медичної освіти 
базуються на розумінні ключової ролі освітнього 
процесу [4, с. 89].

Зона європейської вищої освіти будується на 
європейських традиціях відповідальності освіти 
перед суспільством; на широкому і відкритому 
доступі як до дипломної, так і післядипломної 
освіти; на освіті для розвитку особи та навчанні 
протягом всього життя [3, с. 77]. Оскільки наукові 
дослідження є рушійною силою вищої освіти, 
то і створення зони європейської вищої освіти 
повинне йти одночасно і паралельно зі створен-
ням зони європейських наукових досліджень. 
Важливо уникнути прямої екстраполяції наукових 
напрямів Європи та використовувати вже наявні 
дані для подальшого аналізу положення справ, 
проаналізувати можливість запозичення новітніх 
технологій найбільш актуальних для охорони здо-
ров’я України [4, с. 89–90].

Європейська вища освіта завжди була різнома-
нітною в частині мов, національних систем, типів 
інститутів, орієнтації профілів підготовки і навчаль-
них планів [7, с. 66]. Складність проблем і багато-
гранність процесу розвитку вимагають системного 
підходу. Кожен медичний виш самостійно вирішує 
комплекс завдань, що стоять перед ним. Сьогодні 
достатньо актуальним є формування стратегічних 
напрямів розвитку підготовки медичних кадрів. 
Будь-який стратегічний напрям діяльності вишу 
повинен шикуватися в руслі вирішення найважли-
віших проблем галузі, це забезпечить високу акту-
альність роботи вишу [9, с. 50].

Стратегічною метою, місією діяльності будь-
якої вищого медичного закладу має бути забез-
печення суспільства конкурентоздатними, гармо-
нійно розвиненими фахівцями, міцно і глибоко 
інтегрованими у світову спільноту, що створюють 
етичне, висококваліфіковане медичне обслугову-
вання, нові знання в медицині та фармації [5, с. 62].

Щодо освітнього блоку слід виділити: неефек-
тивну роботу з навчально-методичних питань, 
відсутність єдиних підходів до розробки, пере-
робки, аналізу й інформування за основними 
методичними програмами, моніторингу якості 
структури, процесу, результату навчального 
процесу; недостатньо ефективне використання 

допоміжних навчальних посібників і ІТ-технологій 
(муляжі, ТСО, тренажери, комп’ютерні класи), 
невчасне планування навчального процесу, роз-
поділ штатів, недосконалі підходи до організації 
інтернатури студентів; неефективне викори-
стання аудиторних потужностей (площі, кіль-
кість, оборот, можливість введення аудиторій 
міжкафедрального користування з урахуванням 
специфіки); недосконале формування структур 
факультетів і кафедр на факультетах, що не від-
повідає всім вимогам до здійснення ефективного 
навчального процесу.

Стратегічними напрямами розвитку і пріори-
тетами повинні бути такі положення: створення 
ефективної моделі медичного університету, інте-
грованого до «Європи знань»; створення універ-
ситетських клінік як центрів інтеграції наукового, 
освітнього і лікувального процесів, формування 
академічної триєдності – основи якості медичної 
освіти; тісна співпраця науково-освітнього про-
цесу з найбільшими виробниками і постачальни-
ками медичного устаткування на взаємовигідній 
основі; створення могутньої матеріально-техніч-
ної бази для розвитку внутрішньовишівської науки 
як інтегрального компоненту освітнього процесу 
і науково-дослідної діяльності.

Однією з умов конкурентоздатної вищої 
медичної освіти є стимулювання клінічного 
мислення у студентів, застосування міждисци-
плінарних підходів при насиченні їх знаннями, 
уміннями, навиками. Крім того, майбутній лікар 
повинен бути підготовлений до того, щоб систе-
матично переробляти значний потік інформації, 
інтегрувати знання з нових дисциплін. Тому не 
тільки програми та навчальні плани, але і педа-
гогічні методи і форми навчання повинні відпові-
дати цим вимогам.

Широке розповсюдження інформаційних тех-
нологій сприяє активному розвитку навчальних 
закладів, підвищенню інтелектуального і про-
фесійного рівня викладання, а також надає під-
тримку особистісному та морально-етичному 
зростанню студентів. Сучасна підготовка майбут-
ніх медичних працівників здебільшого використо-
вує традиційні засоби навчання, що базуються 
на вивченні предметної літератури та прослухо-
вуванні лекційних матеріалів, і потребує застосу-
вання інформаційних технологій як інноваційної 
складової частини та переважної ланки педаго-
гічного процесу [1, с. 58]. Навчальний контент 
вищих медичних навчальних закладів України 
в рамках кредитно-трансферної системи вима-
гає нової організації систем викладання й оцінки 
якості освіти, що пов’язано з обробкою величез-
них масивів даних [2, с. 234]. Різноманітні інфор-
маційні системи набувають популярності, і велика 
увага приділяється використанню інформаційних 
технологій у вивченні фундаментальних дисци-
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плін, що є найбільш складними для засвоєння 
студентами [3, с. 45].

Інформаційно-комунікаційні технології – це 
особлива форма набуття знань, оскільки вони 
багатофункціональні, оперативні, доступні та про-
дуктивні.

З розвитком мультимедійних технологій з’я-
вилася можливість супроводу процесу навчання 
наочними матеріалами, що дозволяє подавати 
інформацію в лаконічній і доступній формі [1, с. 89]. 
Наявність комп’ютерних класів, інтерактивних 
дощок, велика різноманітність мультимедійних 
посібників і сучасні методики викладання [4, с. 34] 
дозволяють відкривати нові шляхи в розвитку мис-
лення, надаючи нові можливості для активного 
й індивідуального навчання, а головне – творчої 
самореалізації молоді. Залучення до навчального 
процесу сучасних гаджетів (планшетів, смартфо-
нів, лептопів, неттопів) і новітніх досягнень комуні-
кативних технологій (інтернету, телефонії, бездро-
тового зв’язку) занурює студентів в атмосферу, 
звичну для відпочинку і розваг, що підвищує емо-
ційний фон, впевненість у своїх силах і покращує 
засвоєння матеріалу.

Висновки і пропозиції. Як відомо, стратегічне 
управління спрямовано на довготривалу пер-
спективу і створює можливість своєчасної реакції 
закладів охорони здоров’я як відповідь на ті зміни, 
що відбуваються в їх зовнішньому середовищі.

Чим вища якість освітніх послуг і відповідно 
рівень фахівців, що випускаються, тим вищий сту-
пінь відповідальності вищої школи перед своєю 
країною та її народом.

Стратегічними напрямами розвитку повинні 
бути насамперед: розвиток людських ресурсів; 
надання якісної медичної освіти; створення влас-
них клінічних баз – університетських клінік; вдо-
сконалення університетської науки й інтеграція 
в міжнародне наукове співтовариство.
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Mazaikina I., Kostiuk M., Mikaielian V. Formation and solution of the directions of activity of higher 
medical educational institutions thanks to information technologies

Transformation in the Ukrainian state poses new challenges for the country’s educational system and requires 
improved public administration of the higher education system. The need to understand the components, 
key characteristics, conditions for the implementation of state management mechanisms in the Ukrainian 
educational system, especially educational development management, is explained by a set of significant 
factors.

The policy in the sphere of quality of higher medical schools should contribute to sustainable economic 
growth and strengthen the role of Ukraine as a European country based on meeting the needs of society 
and all subjects of the market for educational and scientific services in highly qualified specialists at the level 
that the European and world community requires. This policy is aimed at ensuring a guaranteed high quality 
of educational and scientific-technical services.

The policy in the sphere of quality of higher medical schools should be implemented through the effective 
functioning of the quality management system. Health care institutions cannot function effectively without 
strategic management, for at least several reasons: making only short-term decisions does not contribute to 
effective activities; instability of the environment, interferes with the management by responding to problems 
that arose on the basis of previous experience or its extrapolation. For a timely and effective reaction, forecasting 
and research are needed, specifically strategic management.
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Implementation of information and communication technologies of content management and organization 
of higher education takes place in the following areas: realization of information processes of gathering, 
processing, transformation, storage of scientific and educational information; use of software and hardware for 
information processing; taking organizational and technical measures to ensure the functioning of the software 
and technical complex (maintenance of completeness, integrity of the information educational and scientific 
environment and its updating). Building mutually beneficial relationships between Higher Educational 
Institutions and other educational institutions based on the principles of continuous exchange of educational 
and scientific experience through the creation of clusters – networks of knowledge – is a landmark trend today. 
A cluster is a group of interconnected organizations that are core in content and innovative in nature.

Informatization is one of the most important aspects of the activity of a higher education institution, which 
helps to increase the efficiency of its main activity and integration into the international educational space. 
First of all, it is necessary to provide a technical basis for solving: operational tasks in the departments (proper 
computer base, telecommunication equipment); Faculty-level tasks (creating sub-networks of faculties); 
at the level of higher education institution (creation of corporate information network of the institution) 
and at the level of scientific and educational association in the form of cluster, regional (educational portals, 
clusters of knowledge) and international (virtual organizations / campuses) centers of distance learning

Key words: medical higher education, public administration, university clinics, strategic directions, 
continuing vocational education.
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МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Статтю присвячено пошуку шляхів формування позитивних мотивів у майбутніх педагогів 

закладів вищої освіти до застосування ІКТ у професійній діяльності з позицій теорії та методики 
професійної освіти. Наголошено, що швидкими темпами відбувається оновлення технічної бази ІКТ. 
Це вимагає належного осмислення цих процесів та оперативного реагування у вигляді розробки пси-
холого-педагогічних і методичних основ застосування цифрових технологій у навчальному процесі. 
Показано, що проблема формування у майбутніх педагогів закладів вищої освіти позитивних моти-
вів до застосування ІКТ у професійній діяльності, комплексного володіння цифровими технологіями 
є вельми актуальною в теорії та методиці професійної освіти. Запропоновано шляхи формування 
позитивної мотивації у майбутніх педагогів закладів вищої освіти в аспекті розвитку у них цифрової 
компетентності: необхідно сформувати у майбутніх педагогів закладів вищої освіти чітке розу-
міння того, що без оволодіння на високому рівні цифровою компетентністю неможливі професійний 
розвиток і професійне самовдосконалення. Таке розуміння забезпечує формування у магістранта 
позитивної мотивації до засвоєння знань, умінь, способів діяльності та здатностей, які мають 
пряме відношення до ІКТ та до застосування цифрових технологій у навчальному процесі зокрема 
й у майбутній професійній діяльності загалом; зміцнення професійної самооцінки майбутнього педа-
гога закладу вищої освіти, формування у нього впевненості в успішному опануванні ІКТ і цифрових 
засобів навчання та наявності відповідних здатностей; стимулювання у процесі самостійної роботи 
інтересу до цифрових засобів в аспекті їх застосування у навчальному процесі; створення інфор-
маційно-освітнього середовища, занурення в яке сприятиме формуванню у студента відповідної 
мотивації до опанування цифровою компетентністю; контекстне навчання, особливо у вигляді ква-
зіпрофесійного навчання: моделювання педагогічної діяльності викладача із застосуванням цифрових 
засобів навчання, взаємоконтроль студентами своїх знань із застосуванням ІКТ, виконання інших 
соціально-рольових функцій викладача магістрантами.

Ключові слова: потреба, мотивація, цифрова компетентність, інформаційно-комунікаційні тех-
нології, інформаційно-освітнє середовище.

Постановка проблеми. Імплементація Законів 
України «Про освіту» та «Про вищу освіту» потре-
бує від викладачів закладів вищої освіти високого 
рівня оволодіння інформаційно-комунікаційними 
технологіями (далі – ІКТ). Дослідниками запропо-
новано широкий спектр підходів, які забезпечують 
вдосконалення процесів формування і розвитку 
знань, умінь, здатностей і способів діяльності, пов’я- 
заних із застосуванням ІКТ [1; 2]. Швидкими тем-
пами відбувається оновлення технічної бази ІКТ, 
що вимагає належного осмислення цих процесів 
та оперативного реагування у вигляді розробки пси-
холого-педагогічних і методичних основ застосу-
вання цифрових технологій у навчальному процесі. 
Тому проблема формування у майбутніх педагогів 
закладів вищої освіти позитивних мотивів до засто-
сування ІКТ у професійній діяльності, комплексного 
володіння цифровими технологіями є вельми акту-
альною в теорії та методиці професійної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання розробки та застосування ІКТ роз-
глядаються в роботах В. Бикова, Р. Гуревича, 
М. Жалдака, Ю. Жука, В. Заболотного, 

О. Іваницького, Н. Морзе, Н. Ничкало, О. Пєхоти, 
О. Співаковського та ін. У цих дослідженнях 
обґрунтовано теоретичні та методичні основи 
застосування ІКТ у навчальному процесі, запро-
поновано ефективні засоби та технології комп’ю-
терної візуалізації навчального матеріалу, роз-
роблено інноваційні підходи до застосування ІКТ 
у процесі підготовки фахівців.

У дослідженні Д. Хабібуліна обґрунтовано 
низку психолого-педагогічних умов формування 
компетентностей майбутніх фахівців, пов’язаних 
із застосуванням засобів цифрового навчання 
у професійній діяльності, зокрема:

– необхідність рівневої психолого-педагогічної 
діагностики в освітньому процесі, яка відбува-
ється в ході функціонування трьох етапів, і розпо-
діл студентів за типологічними групами;

– актуалізація суб’єктивної позиції студентів 
за допомогою ініціювання їх рефлексії, стимулю-
вання особистісних досягнень і залучення до осо-
бистісно-значущої діяльності;

– узгоджене поєднання традиційних та інте-
рактивних методів навчання на проблемній основі 
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з урахуванням організованих типологічних груп 
[3, с. 91].

Педагогічний аспект питання зумовлений 
необхідністю визначення тих шляхів, які найбіль-
шою мірою сприяють формуванню цифрової ком-
петентності майбутніх педагогів закладів вищої 
освіти. Проте вивчення феномену професійного 
та навчального застосування цифрових техноло-
гій показало недостатню розробленість проблеми 
формування позитивних мотивів у майбутніх 
педагогів закладів вищої освіти до застосування 
ІКТ у професійній діяльності самез позицій теорії 
та методики професійної освіти.

Метою статті є дослідження мотивацій-
ного аспекту формування у майбутніх педагогів 
закладів вищої освіти цифрової компетентності. 
Для досягнення цієї мети були поставлені такі 
завдання:

1. Дослідити вплив різних чинників на про-
фесійну підготовку майбутніх педагогів закладів 
вищої освіти.

2. У ході педагогічного експерименту встано-
вити чинники, що впливають на мотивацію фор-
мування у майбутніх педагогів закладів вищої 
освіти цифрової компетентності.

3. Розробити ефективну систему формування 
потреби магістрантів використовувати цифрові 
технології у професійній діяльності.

Виклад основного матеріалу. На підготовку 
майбутніх педагогів закладів вищої освіти до 
професійної діяльності впливають різні чинники 
й умови. Поняття «чинник» у науковому обігу 
має різне тлумачення. В «Академічному тлумач-
ному словнику української мови» чинник визна-
чається як умова, рушійна сила, причина будь-
якого процесу, що визначає його характер або 
одну з основних рис, а його синонімом є термін 
«фактор» [4]. Зважаючи на специфіку професій-
ної підготовки майбутніх педагогів закладів вищої 
освіти, ми виділили соціальні, освітні, психологічні 
та діяльнісні групи чинників.

До соціальних чинників належать запити 
суспільства, що визначають необхідність педаго-
гів закладів вищої освіти та їх місце у життєдіяль-
ності суспільства. Вони виражені у Державному 
стандарті підготовки фахівців даної професії 
та Освітньо-професійній програмі. До соціальних 
чинників також належать оточення магістрантів: 
колеги-магістранти, викладачі, батьки, засоби 
масової інформації тощо.

Освітні чинники зумовлюють освітнє середо-
вище, в якому відбувається професійне навчання 
майбутніх педагогів закладів вищої освіти.

Психологічні чинники у контексті нашого 
дослідження є визначальними. До них належать 
потреби, мотиви, пізнавальний інтерес, здібно-
сті, здатності. Саме усвідомлена потреба необ-
хідності опанування цифровою компетентністю 

забезпечує сформованість позитивної мотивації 
до реалізації цієї потреби, створює основу для 
формування пізнавального інтересу до вивчення 
цифрових засобів навчання та ІКТ із залученням 
здібностей магістранта, забезпечує формування 
спектру необхідних здатностей.

Діяльнісні чинники підкреслюють взаємозв’я-
зок всіх останніх груп чинників, що впливають 
на професійне становлення майбутніх педагогів 
закладів вищої освіти, і становлять проблемне 
навчання, ІКТ, контекстне навчання, акмеологічне 
порівняльне вивчення зразків професійної діяль-
ності викладачів закладів вищої освіти, тобто реа-
лізацію активності магістрантів у вигляді різних 
способів навчальної діяльності.

Розглядаючи в рамках акмеології професійне 
становлення фахівця, К. Абульханова-Славська 
підкреслює його активність у вигляді напрацю-
вання індивідуальних способів організації діяль-
ності: «Особистість як суб’єкт випрацьовує інди-
відуальний спосіб організації діяльності. Цей 
спосіб відповідає якостям особистості, її став-
ленню до діяльності <…> і вимогам, об’єктивним 
характеристикам власне цього виду діяльності. 
Спосіб діяльності є більш-менш оптимальним 
інтегралом, композицією цих основних параме-
трів. Суб’єкт є інтегруючою, центральною, коор-
динуючою інстанцією діяльності. Він погоджує всю 
систему своїх індивідних, психофізіологічних, пси-
хічних і, врешті-решт, особистісних можливостей, 
особливостей з умовами та вимогами діяльності 
не парціально, а цілісно» [5, с. 91]

Для виявлення ступеня впливу різних чин-
ників на професійну підготовку майбутніх педа-
гогів закладів вищої освіти було проведено опи-
тування, в якому брали участь 28 магістрантів 
першого курсу спеціальності 011 Педагогічні науки 
і 14 викладачів Класичного приватного універси-
тету (м. Запоріжжя). Підкреслимо, що за резуль-
татами опитування і магістранти, і викладачі 
віддають перевагу у професійній підготовці май-
бутніх педагогів закладів вищої освіти діяльнісним 
і психологічним чинникам. Так, викладачі майже 
порівну віддали перевагу діяльнісним і психоло-
гічним чинникам (відповідно 37,2% і 36,7%, тоді як 
магістранти більш схильні до діяльнісних чинників 
(47,4%), проте виділяють також і психологічні чин-
ники (32,6%). Водночас серед останніх чинників 
студенти віддають перевагу соціальним (13,5%), 
знижуючи значення освітніх чинників (6,5%), тоді 
як викладачі більш збалансовано надають цим 
чинникам відповідно 13,3% і 12,8% (рис. 1).

Проведене анкетування, результати якого 
наведені на рис. 1, засвідчило, що у процесі про-
фесійної підготовки майбутніх педагогів закладів 
вищої освіти відчутною є недооцінка важливості 
окремих груп чинників, тоді як для формування 
інтегративної компетентності магістрантів необ-
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хідно враховувати дію всіх названих груп. Адже 
кожен із чинників створює певний формуючий 
вплив на набуття відповідних здатностей у про-
цесі навчання магістрантів і на розвиток важли-
вих для ефективної педагогічної діяльності яко-
стей особистості. Одним із важливих чинників, що 
створюють визначальний вплив на процес форму-
вання у майбутніх педагогів закладів вищої освіти 
цифрової компетентності, є позитивна мотивація 
до цієї діяльності.

Важливим питанням у побудові та практичному 
застосуванні цифрових ІКТ у процесі підготовки 
майбутніх педагогів закладів вищої освіти є наці-
леність відповідної технології навчання на форму-
вання позитивних мотивів, заснованих на нагаль-
них потребах магістрантів. Тільки в разі високої 
мотивації майбутніх магістрантів до використання 
ІКТ у процесі викладання дисципліни можливе 
результативне навчання цілеспрямованому 
використанню освітнього потенціалу цифрових 
інформаційних ресурсів. Для того, щоб визначити 
характер навчання прийомам роботи з цифро-
вими ресурсами, необхідно розглянути специфіку 
мотивації поведінки майбутніх педагогів закладів 
вищої освіти при роботі з мультимедійною інфор-
мацією та інформацією, що розміщується в теле-
комунікаційних мережах.

Усвідомлені потреби у вигляді мотивів є рушій-
ною силою людської діяльності, до складу якої 
входить і професійна підготовка майбутніх педа-
гогів закладів вищої освіти. «Мотив – це внутрішня 
рушійна сила, що спонукає людину до діяльності» 
[6, с. 70].

Мотивація та ціннісні орієнтації визначають 
спрямованість і динаміку діяльності людини. 
Формування у майбутніх педагогів закладів 
вищої освіти цифрової компетентності буде 
ефективним тільки в тому разі, якщо студент від-
чуватиме нагальну потребу в використанні ІКТ 
у професійній діяльності. У цьому зв’язку зазна-
чимо позицію Ю. Брановського стосовно про-

цесу розвитку позитивних навчальних мотивів 
у студентів. Він підкреслив, що цей процес може 
контролюватися й управлятися, якщо використо-
вуються сучасні форми організації педагогічної 
взаємодії зі студентами, приділяється достатня 
увага мотиваційній стороні навчально-виховного 
процесу [7]. На складний взаємозв’язок мотивів, 
тобто конкретних причин, що викликають діяль-
ність, із потребами вказує Д. Богоявленська, 
аргументуючи це тим, що за одним і тим же 
мотивом можуть стояти різні потреби, і навпаки, 
певна потреба може виявлятися в різних мотивах 
[8]. Завдання викладача – знайти адекватні для 
студентів мотиви на кожному етапі розвитку осо-
бистості, відповідно модифікуючи і переосмис-
люючи завдання, яке він ставить перед ними. 
Загалом психологи виділяють зовнішні та вну-
трішні мотиви [8]. Орієнтація на зовнішні мотиви 
недоцільна, насамперед тому, що зовнішні 
впливи на майбутнього педагога вищої школи 
самі по собі не створюють прямої дії на його про-
фесійне становлення, якщо не збігаються з вну-
трішньою позицією, його інтересами, потребами, 
ідеалами, установками, ціннісними орієнтаці-
ями, які, інтегруючи зовнішні впливи та внутрішні 
механізми особистості, визначають загальний 
рівень її активності в поведінці та діяльності. Для 
цілей нашого дослідження необхідно орієнтува-
тися саме на внутрішні мотиви студента.

Проведені нами дослідження показали, що 
використання засобів ІКТ може бути ефективним 
лише за постійної потреби майбутніх педагогів 
закладів вищої освіти організації у їх використанні 
як у процесі фахової підготовки, так і в майбут-
ній професійній діяльності. Це означає, що, якщо 
ми бажаємо, щоб застосування ІКТ у професійній 
діяльності стало звичним у діяльності майбут-
нього педагога закладу вищої освіти, необхідно 
сформувати у нього відповідну потребу.

Ми виділили високий, середній і низький рівні 
мотивації майбутніх педагогів закладів вищої 

  
Рис. 1. Вплив чинників на професійну підготовку майбутніх педагогів закладів вищої освіти
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освіти до розвитку цифрової компетентності 
у процесі магістерської підготовки.

Для високого рівня мотивації характерним 
є усвідомлене розуміння необхідності розвивати 
здатності, пов’язані з цифровою компетентні-
стю викладача закладу вищої освіти, прагнення 
досконалого володіння цифровими засобами 
навчання, стійкий інтерес до засобів мультимедіа 
та ІКТ-технологій, виражена потреба до застосу-
вання ІКТ у навчальному процесі, активна співп-
раця з викладачами з оволодіння ІКТ.

Середній рівень мотивації характеризується 
загальною захопленістю цифровими засобами 
навчання, усвідомленням необхідності опану-
вання ними як умови сформованості професійної 
компетентності, проте студент прикладає недо-
статньо зусиль для досягнення цієї мети; у магі-
странта недостатньо виражена потреба до засто-
сування ІКТ у навчальному процесі.

Низький рівень мотивації характеризується 
загальним інтересом до цифрових засобів, проте 
у магістранта відсутній стійкий інтерес до освітніх 
засобів мультимедіа та ІКТ-технологій, відсутня 
потреба до їх застосування у навчальному процесі.

Ми вбачаємо такі шляхи для посилення моти-
вації магістрантів для оволодіння цифровою ком-
петентністю.

Насамперед необхідно сформувати у майбут-
ніх педагогів закладів вищої освіти чітке розуміння 
того, що без оволодіння на високому рівні циф-
ровою компетентністю неможливі професійний 
розвиток і професійне самовдосконалення. Таке 
розуміння забезпечує формування у магістранта 
позитивної мотивації до засвоєння знань, умінь, 
способів діяльності та здатностей, які мають 
пряме відношення до ІКТ та до застосування циф-
рових технологій у навчальному процесі зокрема 
й у майбутній професійній діяльності загалом.

Важливе значення для формування позитив-
ної мотивації магістрантів для оволодіння цифро-
вою компетентністю має зміцнення професійної 
самооцінки майбутнього педагога закладу вищої 
освіти, формування у нього впевненості в успіш-
ному опануванні ІКТ і цифрових засобів навчання 
та наявності відповідних здатностей.

Одним зі шляхів формування у магістрантів 
відповідної позитивної мотивації є стимулювання 
у процесі самостійної роботи інтересу до цифро-
вих засобів в аспекті їх застосування у навчаль-
ному процесі. Вже з перших кроків магістранта 
у здобутті професії нормою має бути всебічне 
застосування ІКТ у навчальному процесі, наяв-
ність системи завдань із кожної навчальної дис-
ципліни, виконання яких потребує застосування 
засобів мультимедіа, використання соціальних 
мереж для спілкування з викладачем і колега-

ми-магістрантами, а також платформи Moodle. 
Тобто йдеться про створення інформаційно-ос-
вітнього середовища, занурення в яке сприятиме 
формуванню у студента відповідної мотивації до 
опанування цифровою компетентністю [9].

Одним із ефективних засобів формування 
позитивної мотивації до опанування магістрантом 
цифровою компетентністю є контекстне навчання, 
особливо у вигляді квазіпрофесійного навчання: 
моделювання педагогічної діяльності викладача із 
застосуванням цифрових засобів навчання, вза-
ємоконтроль студентами своїх знань із застосу-
ванням ІКТ, виконання інших соціально-рольових 
функцій викладача магістрантами. Нормою стає 
застосування цифрових засобів навчання на семі-
нарах і практичних заняттях, викладач націлює 
студентів у процесі відповіді реалізовувати еле-
менти навчального заняття (мікровикладання).

Висновки. На основі проведених досліджень 
можна запропонувати такі шляхи формування 
позитивної мотивації у майбутніх педагогів закла-
дів вищої освіти в аспекті розвитку у них циф-
рової компетентності: необхідно сформувати 
у майбутніх педагогів закладів вищої освіти чітке 
розуміння того, що без оволодіння на високому 
рівні цифровою компетентністю неможливі про-
фесійний розвиток і професійне самовдоскона-
лення. Таке розуміння забезпечує формування 
у магістранта позитивної мотивації до засвоєння 
знань, умінь, способів діяльності та здатностей, 
які мають пряме відношення до ІКТ і до застосу-
вання цифрових технологій у навчальному про-
цесі зокрема й у майбутній професійній діяльності 
загалом; зміцнення професійної самооцінки май-
бутнього педагога закладу вищої освіти, форму-
вання у нього впевненості в успішному опануванні 
ІКТ і цифрових засобів навчання та наявності 
відповідних здатностей; стимулювання у процесі 
самостійної роботи інтересу до цифрових засо-
бів в аспекті їх застосування у навчальному про-
цесі; створення інформаційно-освітнього середо-
вища, занурення в яке сприятиме формуванню 
у студента відповідної мотивації до опанування 
цифровою компетентністю; контекстне навчання, 
особливо у вигляді квазіпрофесійного навчання: 
моделювання педагогічної діяльності викладача із 
застосуванням цифрових засобів навчання, вза-
ємоконтроль студентами своїх знань із застосу-
ванням ІКТ, виконання інших соціально-рольових 
функцій викладача магістрантами.

Основні напрями продовження дослідження 
ми вбачаємо в обґрунтуванні теоретико-методич-
них засад формування цифрової компетентності 
майбутніх педагогів закладів вищої освіти та ство-
ренні інформаційно-освітнього середовища як 
засобу формування цієї компетентності.
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Myroshnychenko O. Motivational aspect of digital competence formation among higher 
establishment educators

The article is dedicated to searching the ways how to form positive motives among prospective educators 
in higher education establishments as for applying DC in professional activity from the stance of professional 
theory and methodology. It’s emphasized that the technological base of ICT is being updated rapidly. This 
requires proper understanding of these processes and prompt response in the form of developing psychological, 
pedagogical and methodological bases for the use of digital technologies in the educational process. It is 
shown that the problem of formation of future teachers of higher education institutions with positive motives for 
the use of ICT in professional activity, integrated digital skills is very relevant in the theory and methodology 
of vocational education.The following ways to form a positive motivation among prospective educators of  higher 
education establishments are suggested from the position of digital competence development: to form among 
prospective educators of  higher education establishments a clear understanding of the fact that without high 
level knowledge of digital competence their professional development and self-perfection are  impossible. 
Such understanding ensures formation of a positive motivation among Master’s students concerning adopting 
knowledge, skills, methods of activity and aptitudes that refer directly to DC and applying digital technology 
in educating process in particular and in professional activity in general; strengthening of professional self-
esteem of a perspective educatorof  higher education establishment, formation of  confidence that he/she will 
be able to adopt DC and digital tools of teaching successfully from the position of using them in an education 
process; creation of information and education environment, immersion in which will encourage a student’s 
formation of an appropriate motivation to receive digital competence; context education, especially in the form 
of quasiprofessional teaching: modeling of pedagogical teacher’s activity applying digital methods of teaching, 
students’ mutual control of their knowledge applying DC, carrying out other social and role functions of a teacher 
by Master’s students.

Key words: necessity, motivation, digital competency, information and communication technology, 
information and education environment.
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ПРАКТИЧНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Статтю присвячено висвітленню потенціалу риторичної культури у професійній діяльності 

майбутніх фахівців соціальної сфери. Встановлено, що за допомогою риторики досягається оволо-
діння особистістю навичками мисленнєво-мовленнєвої та комунікативної діяльності та формується 
риторична культура майбутнього соціального працівника. Соціальний працівник несе соціальну 
відповідальність і за зміст, якість свого мовлення, і за його наслідки. Ось чому мовлення фахівця 
соціальної сфери є важливим елементом його професіоналізму та майстерності. Шляхом аналізу 
психолого-педагогічної літератури проаналізовано сутність і висвітлено зміст риторичної куль-
тури. Зокрема, з’ясовано, що риторична культура особистості охоплює рівень оволодіння знаннями 
риторики та спосіб їх вияву в процесі здійснення професійної комунікативної діяльності. У процесі 
дослідження охарактеризовано основні риторичні якості (правильність; термінологічна точність; 
доречність; лексичне багатство; виразність; чистота) соціального працівника.

Під час формування риторичної культури майбутніх соціальних працівників значну роль відігра-
ють комунікативний, гуманістичний, культурологічний, аксіологічний, інноваційний підходи, а також 
принципи партнерства; єдності риторичної теорії з практикою мовлення; самостійності та вибору 
індивідуальної освітньої траєкторії; творчої продуктивності; стимулювання науково-дослідницької 
діяльності; змагальності й емоційного комфорту. Проаналізовано потенціал ділових і рольових ігор 
у вдосконаленні риторичної культури майбутніх соціальних працівників під час навчання. Розроблено 
та впроваджено в освітній процес практичні вправи та завдання для підвищення ефективності про-
цесу формування риторичної культури, які позитивно вплинули на рівень сформованості у студен-
тів риторичної культури. До основних завдань віднесено вдосконалення теоретичних знань і форму-
вання практичних умінь і навичок. Студенти апробували риторичні техніки («Перо і папір», «Техніка 
розпитування», «Техніка активного вислуховування»), виконували вправи («Індивідуальне інтерв’ю», 
«Відкриті та закриті запитання», «Просте вислуховування», «Резюмування»), грали у рольову гру 
«Бесіда з жінкою, що має намір відмовитися від новонародженої дитини». Так, для розвитку рито-
ричної культури ми використали великі ігри, («Суд присяжних», «Конкурс ораторів») і малі ігри 
(«Словесний волейбол»; «Ланцюг асоціацій»; «Тлумачний словник»; «Коментатор»).

Ключові слова: риторична культура, майбутні соціальні працівники, риторичні якості, підходи, 
принципи, ділові та рольові ігри, практичні вправи та завдання.

Постановка проблеми. З метою якісного вико-
нання своїх професійних обов’язків під час спілку-
вання з різними категоріями клієнтів соціальний 
працівник має продемонструвати високий рівень 
комунікативної компетентності, а також належну 
риторичну культуру. У цьому контексті обов’язко-
вими якостями соціального працівника є уміння 
компетентно обговорювати соціальні проблеми, 
переконувати, аргументовано відстоювати свою 
думку і спростовувати думку опонента. Тобто 
фахівець соціальної сфери має навчитися майс-
терно володіти мистецтвом слова на основі вико-
ристання риторики. У практичній площині можемо 
констатувати, що професійна діяльність соціаль-
них працівників спрямована на те, щоб надихнути 
клієнтів, допомогти їм вийти зі складних життєвих 
обставин на основі встановлення доброзичливих 
стосунків під час спілкування.

У нашому розумінні у процесі спілкування на 
основі високого рівня риторичної культури соці-

альний працівник може створити позитивну кому-
нікативну обстановку, що стимулює мовленнєву 
активність як клієнтів соціальних установ, так 
і своїх колег. Відтак невід’ємною ознакою професі-
оналізму соціального працівника стає риторична 
культура. Виходячи з наведених аргументів необ-
хідно під час навчання майбутніх фахівців соці-
альної сфери виважено та продумано підходити 
до її формування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
дозволяє констатувати, що у наукових працях 
українських учених у галузі риторики розроблено 
основні питання теорії та практики комунікації. 
Так, наукові дослідження I. Зязюна, А. Капської, 
О. Мороза, М. Пилинського, Л. Савенкової, 
Г. Сагач, Н. Тарасевич присвячені проблемі роз-
витку мовленнєво-комунікативної культури май-
бутніх фахівців. З’ясовано, що етику та куль-
туру ділового спілкування вивчали А. Коваль, 
Я. Радевич-Винницький, а методологічні 
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аспекти психориторики аналізували К. Павлова, 
О. Панасюк, Т. Ушакова та ін. На основі аналізу 
наукових праць названих вище авторів було з’ясо-
вано, що не всі аспекти духовно-культурного потен-
ціалу риторичної культури висвітлені достатньо.

Наголосимо на тому, що, окрім розвитку нави-
чок живого переконливого мовлення, ефектив-
ного спілкування, риторика покликана вирішити 
специфічне завдання – доповнити структуру осо-
бистості майбутнього фахівця соціальної роботи 
людиноцентричною спрямованістю, сформувати 
у нього таке мислення, яке має гуманістичну цін-
ність, а також підвищити соціальну цінність діа-
логу під час комунікації. Відтак теоретичні та прак-
тичні питання формування риторичної культури 
потребують більш ґрунтовного висвітлення. Саме 
ці аспекти стали головними пріоритетами для 
нашої публікації.

Мета статті. Головною метою цієї статті 
є дослідження змісту риторичної культури й ана-
ліз практичних шляхів її формування у майбутніх 
соціальних працівників.

Виклад основного матеріалу. У час ваго-
мих соціальних змін досконале володіння сло-
вом перетворюється в нагальну потребу для 
усіх фахівців, які працюють у сфері «людина – 
людина». Особливо це стосується соціальних пра-
цівників, які повинні сприяти розвитку особистості 
та створювати належні умови для максимального 
комфорту для своїх клієнтів під час реалізації 
своїх професійних функцій. Адже саме фахівці 
соціальної сфери допомагають клієнтам розв’я-
зувати найскладніші проблеми й виходити зі 
складних життєвих ситуацій, забезпечують кон-
солідацію усіх сил і можливостей суспільства сто-
совно конкретного клієнта, розвиваючи активність 
самого клієнта як суб’єкта цього процесу. Тобто 
професіоналізм соціальних працівників спрямо-
ваний на те, щоб надихнути клієнтів, допомогти 
налагодити ефективну спільну діяльність. У роз-
глянутій площині професійно важливими рисами 
майбутнього соціального працівника є здатність 
яскраво й переконливо висловлювати почуття, 
уміло поєднувати у своєму мисленні й поведінці 
образні та логічні факти. Зазначені якості об’єд-
нані поняттям «риторична культура».

Констатуємо, що науковці використову-
ють доволі різноманітну термінологію, яка 
є близькою до наукової дефініції «риторична 
культура», а саме: «мовленнєва майстерність» 
(Н. Михайличенко), «риторична компетенція» 
(Л. Горобець), «риторична (ораторська) грамот-
ність» (Ю. Рождественський), «професійно-вико-
навська майстерність» (І. Зязюн), «культура спіл-
кування» (Г. Онуфрієнко). У процесі дослідження 
було з’ясовано, що риторика у педагогічному 
словнику трактується як наука красномовства 
[1, с. 287]. Наукову дефініцію «риторична куль-

тура» розглядають, щонайменше, у двох площи-
нах. По-перше, як якісну характеристику особи-
стості та показник її духовного розвитку. По-друге, 
як діяльнісну категорію, що сприяє формуванню 
багатогранних відношень, забезпечує самопі-
знання, саморозвиток, самовиховання через воло-
діння риторичним досвідом [2]. Отже, риторична 
культура безпосередньо пов’язана з умінням гово-
рити й аргументовано висловлювати свої думки, 
а також передбачає уміння ефективно впливати 
на розум, почуття і волю свого співрозмовника. 
Іншими словами, риторична культура передбачає 
систему цінностей, переконань (релігійних, науко-
вих, суспільно-політичних, етичних, естетичних), 
розвинену моральну, національну свідомість, еру-
дицію, а також життєвий досвід.

Поділяємо позицію науковців [3–6] у тому, що 
високий рівень риторичної культури охоплює усві-
домлену потребу у спілкуванні, здатність чітко 
висловити свою позицію, усвідомлену відпові-
дальність за власну комунікативну діяльність. 
У нашому розумінні риторична культура майбут-
нього соціального працівника передбачає доціль-
ний вибір мовленнєвих засобів у кожній конкретній 
ситуації спілкування з дотриманням лінгвістич-
них і етичних норм. Належний рівень риторичної 
культури дозволить майбутньому фахівцю соці-
альної сфери ефективно вирішувати професійні 
завдання, адже є творчим актом ефективної 
комунікації. Наголосимо, що соціальний працівник 
несе соціальну відповідальність за зміст і якість 
свого мовлення, а також за його наслідки. У цьому 
контексті риторична культура виступає важливим 
елементом його професіоналізму та фахової май-
стерності. Риторична культура відзначається пев-
ними ознаками, такими як: виразність (змістова, 
інтонаційна, візуальна); правильність (граматична, 
орфографічна, пунктуаційна); чистота (не допускає 
штучності, фальшивого професіоналізму); лако-
нізм (змістовна точність і вичерпність); різно-
манітність використання мовленнєвих засобів.

У процесі методологічного вивчення означе-
ного питання було з’ясовано, що для характе-
ристики риторичної культури соціального пра-
цівника мають значення: тон мовлення; манера 
спілкування; виважене використання оціночних 
суджень; характер міміки, рухів і жестів. Для того, 
що студенти опанували належний рівень риторич-
ної культури, вони повинні цілеспрямовано пра-
цювати над такими комунікативними якостями, 
як: лексичне багатство своєї мови; правильність 
і термінологічна точність висловлювання; дореч-
ність; виразність. До основних риторичних умінь 
належать уміння:

 – вести бесіду на теми, які входять до кола 
компетенції соціального працівника;

 – активно слухати свого співрозмовника, корек-
тно ставити запитання й етично подавати репліки, 
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вступати в розмову і виходити з неї, аргументо-
вано заперечувати співрозмовникові;

 – брати участь у дебатах, висловлювати свої 
думки й судження;

 – послідовно й доказово відстоювати власні 
погляди, якщо вони спрямовані на конструктивне 
розв’язання проблеми, з якою звернувся клієнт;

 – у разі потреби висловлювати коментарі, 
виходячи із загальноприйнятих правил;

 – мати розвинене мовне чуття та володіти ора-
торською інтуїцією.

Встановлено, що формування риторичної куль-
тури у студентів спеціальності 231 «Соціальна 
робота» має бути спрямованим на розвиток 
неупередженого відчуття мови (без примітивізму). 
У практичній площині слід акцентувати увагу на 
мовленнєвому етикеті та стилі мовлення соці-
ального працівника, зважати на мовні норми, 
майстерне володіння невербальними засобами 
спілкування (мімікою, жестами, темпом мовлення, 
тембром голосу).

У ході дослідження визначено, що серед 
активних форм, які володіють позитивним ефек-
том у процесі формування риторичної культури 
майбутніх соціальних працівників, важлива роль 
належить ігровому методу навчання, що базу-
ється на застосуванні ділових і рольових ігор. Такі 
ігрові форми є ефективними за умови, коли вони 
відповідають професійному спрямуванню та під-
вищують мотиваційну складову частину, а також 
передбачають імітацію реальної практичної про-
фесійної діяльності.

У методологічній площині для формуванні 
належного рівня риторичної культури у майбутніх 
фахівців соціальної сфери значну роль відіграють 
наукові підходи. Ми виходили з тих міркувань, що 
підхід є світоглядною категорією, що дозволяє 
глобально і системно підійти до організації освіт-
нього процесу та якісно і виважено налагодити 
педагогічну взаємодію викладача і студентів. До 
спектру найперспективніших підходів віднесено 
комунікативний, гуманістичний, культурологічний 
та аксіологічний.

Зокрема, комунікативний підхід концентру-
ється в напрямку таких комунікативних понять, 
як «гуманізм», «толерантність», «повага», «від-
повідальність», «довіра», «розуміння», «взаємо-
дія», які є провідними у професійній діяльності 
соціального працівника. У межах гуманістичного 
підходу особистість розглядається «як цілісна, 
гармонійна, творча, здатна до самоактуалізації» 
[7, с. 52]. Розглядаючи культурологічний підхід 
як методологічну основу для формування рито-
ричної культури майбутнього фахівця, ми вихо-
дили з його антропоцентричного цілепокладання 
й розуміння його як засобу самовдосконалення. 
Повністю погоджуємося з О. Киричуком у тому, 
що орієнтація на формування «людини культури» 

унеможливлює технократичний, відчужений сто-
совно людської сутності, характер цілей і змісту 
освіти [8, с. 49]. Тоді як аксіологічний підхід обрано 
з огляду на те, що він безпосередньо пов’язаний 
із ціннісною основою риторики й передбачає фор-
мування аксіосфери майбутнього фахівця, що 
реалізовуватиме соціальну політику та визнача-
тиме ефективність і гуманістичний сенс його рито-
ричної діяльності у професійній сфері.

Акцентуємо увагу на тому, що підходи конкре-
тизуються у наукових принципах, які є «узагаль-
неними теоретичними положеннями, що засто-
совуються до всіх явищ, охоплених дидактикою, 
керівництвом до практичних педагогічних дій» 
[9, с. 217]. Вони є тією ланкою, яка об’єднує педа-
гогічну теорію і практику; вони визначають методи 
і форми організації освітнього процесу. До про-
відних принципів, на яких ми зробили акцент під 
час формування у майбутніх соціальних праців-
ників риторичної культури, відносимо принципи: 
єдності риторичної теорії з практикою мовлення; 
самостійності та вибору індивідуальної освітньої 
траєкторії; творчої продуктивності; стимулювання 
науково-дослідницької діяльності; змагальності 
й емоційного комфорту. У своїй практичній діяль-
ності ми враховували те, що обраний спектр 
принципів має забезпечувати належні умови 
для інтегративного впливу на морально-ціннісну, 
інтелектуально-творчу, професійно-діяльнісну 
й емоційно-вольову сфери особистості майбутніх 
фахівців соціальної сфери.

Для формування риторичної культури розро-
блено спеціальні вправи та практичні завдання. 
Заняття проводилися зі студентами першого 
курсу в межах індивідуальної роботи під час 
вивчення навчальної дисципліни «Основи профе-
сійної етики та спілкування в соціальній роботі». 
Зокрема, було розроблено 5 занять, тривалість 
30 хв. Головна мета, яку ми прагнули досягнути, 
полягала у забезпеченні глибокого й усвідомле-
ного сприйняття студентами вагомості риторичної 
культури для ефективної реалізації майбутньої 
професійної діяльності. До основних завдань від-
несено вдосконалення теоретичних знань і фор-
мування практичних умінь і навичок. Студенти на 
практиці вчилися використовувати риторичні тех-
ніки («Перо і папір», «Так, але», «Техніки розпи-
тування», «Техніка активного вислуховування»), 
вправи («Індивідуальне інтерв’ю», «Відкриті 
та закриті запитання», «Просте вислуховування», 
«Резюмування»), грали у рольову гру «Бесіда з жін-
кою, що має намір відмовитися від новонародже-
ної дитини», де мали змогу перевірити, наскільки 
вони володіють мистецтвом переконання.

Значна роль під час формування у студентів 
риторичної культури відводилася ігровій діяль-
ності. До ділових і рольових ігор відносять як 
тривалі у часі, складні за структурою, сюжетом, 
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кількістю та характером ролей ігри, так і невеликі, 
елементарні практичні завдання, виконання яких 
передбачає колективну (командну) навчальну 
працю, творчість і, зазвичай, змагальність учас-
ників. Ігрову діяльність визначаємо як практичну, 
творчу, командну вправу на пошук і формування 
оптимальних рішень поставлених проблем, які 
безпосередньо стосуються формування риторич-
ної культури. Ми використали пораду О. Корніяки 
[10] про те, що метою гри є формування практич-
них вмінь і навичок у галузі риторичної культури 
та розвиток загальних якостей особистості (уяви, 
уваги, пам’яті, спостережливості, творчого мис-
лення тощо). Ми використовували два типи ігор: 
«великі» та «малі». Так, для розвитку риторичної 
культури ми використали такі великі ігри, як «Суд 
присяжних», «Конкурс ораторів», «Ток-шоу». Тоді 
як малі ігри не тривалі за часом і прості за структу-
рою («Словесний волейбол»; «Ланцюг асоціацій»; 
«Тлумачний словник»; «Коментатор»). Як засвід-
чили студенти, запропоновані великі та малі ігри 
реально допомагають максимально наблизитися 
до професійно орієнтованих ситуацій, мають 
позитивний вплив на активізацію мовної діяль-
ності, дозволяють посуватися комфортно у кон-
кретних комунікативних ситуаціях, які потребують 
риторичної майстерності.

Висновки і пропозиції. У підсумку наголо-
симо на тому, що «слово – це код народу, вібрації 
Всесвіту; це програма Космосу для людства, пере-
кладена на його мову» [3, с. 5]. Саме тому майбут-
ній соціальний працівник має опанувати належний 
рівень риторичної культури ще під час навчання 
у вищому навчальному закладі. Риторична куль-
тура допоможе майбутньому фахівцеві дотри-
муватися основних вимог культури спілкування, 
дасть можливість грамотно будувати переконливу 
аргументацію, дозволить опанувати мистецтвом 
відповіді на запитання. Виходимо з тих міркувань, 

що риторика покликана вирішити специфічне 
завдання – доповнити структуру особистості май-
бутнього фахівця соціальної роботи людиноцен-
тричною спрямованістю, сформувати у нього таке 
мислення, що орієнтоване на гуманістичну цін-
ність діалогу та культуру слова.

Проведене дослідження не претендує на повне 
вирішення питань, які стосуються вдосконалення 
комунікативної компетентності та формування 
риторичної культури як вагомої складової частини 
професіоналізму соціальних працівників, а лише 
частково розглядає певні теоретичні та практичні 
аспекти у цьому напрямі, а тому потребує подаль-
шого наукового вивчення.

Список використаної літератури:
1. Гончаренко С.У. Український педагогічний 

словник. Рівне : Волинські обереги, 2011. 552 с.
2. Михайличенко Н.А. Основы риторики : учебное 

пособие. Москва : ЮНТУС, 1994. 48 с.
3. Грицаєнко Л.М. Основи красномовства : 

навчальний посібник. Київ : КНУТД, 2013. 244 с.
4. Мацько Л.І., Мацько О.М. Риторика : навчаль-

ний посібник. Київ : Вища школа, 2003. 311 с.
5. Сагач Г.М. Золотослів : навчальний посібник. 

Київ : Райдуга, 1993. 378 с.
6. Шейнов В.П. Риторика. Минск : ООО «Амал- 

фея», 2000. 591 с.
7. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. 

Київ : Українсько-фінський інститут менедж-
менту і бізнесу, 1997. 302 с.

8. Основи психології : підручник / за заг. ред. 
О.В. Киричука, В.А. Роменця. Київ : Либідь, 
1999. 632 с.

9. Ягупов В.В. Педагогіка : навчальний посібник. 
Київ : Либідь, 2003. 560 с.

10. Корніяка О.М. Педагогічна діяльність і культура 
педагогічного спілкування. Практична психо-
логія і соціальна робота. 2003. № 1. С. 38–43.

Oliinyk K. Practical ways of the formation of rhetorical culture of future social workers
The article is devoted to the highlighting of the potential of rhetorical culture in the professional activity 

of future professionals in the social sphere. It is established that by means of rhetoric the person’s mastery 
of the skills of thinking, speaking and communicative activity is achieved and the rhetorical culture of the future 
social worker is formed. A social worker is socially responsible for the content, the quality of his speech, 
and its consequences. That is why the speech of a specialist in the social sphere is an important element 
of his professionalism and mastery. By analyzing the psychological and pedagogical literature, the nature 
and content of the rhetorical culture are analyzed. In particular, it has been found that the rhetorical culture 
of the individual encompasses the level of mastery of the knowledge of rhetoric and the way they are manifested 
in the process of professional communication. In the course of the research the basic rhetorical qualities 
(correctness; terminological accuracy; appropriateness; lexical wealth; expressiveness; purity) of the social 
worker are characterized.

In the formation of the rhetorical culture of future social workers, communicative, humanistic, cultural, 
axiological, innovative approaches as well as partnership principles play a significant role; the unity of rhetorical 
theory with the practice of speech; independence and choice of an individual educational trajectory; creative 
productivity; promotion of research activities; competitiveness and emotional comfort. The potential of business 
and role play in improving the rhetorical culture of future social workers during training is analyzed. Practical 
exercises and tasks for the increasing of the efficiency of the process of formation of rhetorical culture have 
been developed and implemented in the educational process, which positively influenced the level of students’ 
rhetorical culture formation. The main tasks include the improvement of theoretical knowledge and the formation 
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of practical skills. Students tested rhetorical techniques (Pen and paper, Interrogation technique, Active listening 
technique), performed exercises (“Individual interview”, “Open and closed questions”, “Simple listening”, 
“Summary”), played the role-playing game “Conversation with a woman intending to give up a newborn baby”. 
So, for the development of rhetorical culture we used big games (“Jury”, “Speaker Competition”) and small 
games (“Verbal volleyball”; “Association chain”; “Interpretive dictionary”; “Commentator”).

Key words: rhetorical culture, future social workers, rhetorical qualities, approaches, principles, business 
and role games, practical exercises and tasks

.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КУЛЬТУРИ Й ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ  
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ  
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Стаття присвячена проблемі взаємозв’язку культури й освіти, оскільки функція закладу вищої 

освіти – сформувати у молодого покоління відповідальне ставлення до збереження і збагачення куль-
турних цінностей. Зокрема, означене питання є актуальним у контексті розвитку творчого потен-
ціалу, самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Особлива увага приділя-
ється таким ключовим питанням проблеми, як культура, індивідуальна культура, самоорганізована 
діяльність, самовираження та культура самовираження студентської молоді. З огляду на це подано 
аналіз наукових праць, на основі яких визначено, що «культура самовираження майбутнього вихова-
теля закладу дошкільної освіти в художній діяльності» проявляється в особливостях (відмінних від 
інших), способах (сукупність дій, спрямованих на досягнення мети), результатах (проміжних і кін-
цевих продуктах) самоорганізованої діяльності студента. Структура досліджуваного явища: когні-
тивний, емоційно-ціннісний і поведінковий компоненти. Критеріями оцінки ступеня сформованості 
культури самовираження є якості особистості майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти, 
які відповідають основним векторам професійної педагогічної діяльності, а саме: діловий, аксіоло-
гічний, комунікативний і трансформаційний. Зазначене об’єктивує необхідність визначення шляхів 
формування досліджуваного явища в освітньому процесі закладу вищої освіти.

Освіта поєднує особистість з культурою всього суспільства, встановлює контекст для будь-
якого досягнення, а досвід і соціальні знання стають особистісними. Невід’ємним результатом куль-
турної спрямованості змісту освіти є формування особистості, готової до гуманістично орієнто-
ваного вибору, самовираження та самореалізації. Також здійснено висновки дослідження й окреслено 
його перспективи.

Ключові слова: освіта, культура, культура самовираження, майбутні вихователі закладів 
дошкільної освіти, освіта, особистісно орієнтована освіта, творче самовираження.

Постановка проблеми. Сучасний ринок праці 
вимагає від випускника закладу вищої освіти не 
лише глибоких теоретичних знань, а й здатності 
самостійно застосовувати їх у нестандартних, 
постійно змінюваних життєвих ситуаціях, пере-
ходу від суспільства знань до суспільства жит-
тєво компетентних громадян. У контексті дослі-
джуваної проблеми актуалізувалася необхідність 
уточнити сутність, встановити відмінності понять 
«культура» й «освіта», визначити характер взає-
мозв’язку між ними.

Освіта тісно пов’язана з культурою і є специ-
фічно людським способом перетворення при-
родних задатків і можливостей. Функція закладу 
вищої освіти – сформувати у молодого покоління 
відповідальне ставлення до збереження і збага-
чення культурних цінностей, оновлювати відпо-
відно до життєвих реалій зміст і технології освіти.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Моделюванню змісту вищої освіти при-
свячені праці провідних фахівців А. Алексюк, 
В. Андрущенко, Є. Бондаревської, С. Гончаренко, 

В. Ільїна, Н. Ничкало, О. Пєхоти, В. Сластьоніна, 
С. Сисоєвої та ін.

У зазначеному контексті постає проблема роз-
витку творчого потенціалу, культури самовира-
ження та самореалізації майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти.

Мета статті – розкрити значення взаємозв’язку 
культури й освіти у розвитку творчого самовира-
ження майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти.

Виклад основного матеріалу. Творче само-
вираження майбутнього вихователя закладу 
дошкільної освіти проявляється в особливостях, 
методах, результатах самоорганізованої діяль-
ності. Критеріями оцінки рівня сформованості 
досліджуваного явища є якості особистості май-
бутнього вихователя закладів дошкільної освіти, 
які відповідають основним векторам професійної 
педагогічної діяльності – діловому, аксіологічному, 
комунікативному та перетворювальному.

Зазначимо, що відповідно до логіки дослі-
дження необхідно з’ясувати ключові поняття 
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проблеми – «культура» й «освіта», особливість 
їхнього взаємозв’язку та значення у розвитку 
творчого самовираження студентської молоді.

Згідно з визначенням В. Андрущенка «освіта» 
тлумачиться як суспільний процес (діяльність, 
інституція) розвитку й саморозвитку особистості, 
пов’язаний з оволодінням соціально значущим 
досвідом, утіленим у знаннях, уміннях, нави-
чках творчої діяльності, чуттєво-ціннісних фор-
мах духовно-практичного освоєння світу. Освіта 
у філософському аспекті є трансформацією 
«духу епохи» у структуру свідомості, світогляд, 
духовний світ, культуру і загальну сутність осо-
бистості. Важливо зазначити, що через освіту 
(а також культуру та виховання) цей дух визна-
чає суспільно вагомі параметри особисто-
сті. Натомість філософія освіти корегує його 
суспільну якість і значення, ефективність реа-
лізації педагогічними заходами в умовах і мож-
ливостях наявного типу культури, відповідність 
загальноцивілізаційним магістралям розвитку 
людства в загальноісторичному аспекті [4].

Саме від якості освіти залежить те, наго-
лошує автор, із якими знаннями, світоглядом 
і громадянськими принципами увійде до нового 
інформаційного суспільства молоде покоління. 
Сучасна освіта, на думку В. Андрущенка, має 
базуватися на засадах майбутнього антропоген-
ного соціокультурного середовища, а головне її 
завдання – формування особистості, котра зможе 
вижити в умовах соціокультурної невизначеності. 
Отже, важливими є не знання як такі, а насампе-
ред їхня творча інтерпретація [4].

Згідно з тлумаченням А. Флієра, освіта покли-
кана дати новому поколінню початкові знання 
культури, формуючи поведінку та допомагаючи 
у виборі можливої ролі в суспільстві. Її завдання – 
скоротити інформацію, зосереджену в культурі; 
відібрати серед неї найважливіше та найсуттєвіше; 
надати вигляду, придатного для швидкої та мак-
симально повної трансляції; узгодити природно 
обмежені потенції конкретної особи та глобальний 
масив неперервно зростаючої культури з метою 
забезпечення, відтворення, підтримки й розвитку 
соціально-культурної форми життя. Компонентами 
змісту освіти вважається загальна, базова і про-
фесійна культура. Автор зазначає, що інтеграль-
ним результатом культурологічної спрямованості 
змісту освіти є становлення людини, готової до 
гуманістично орієнтованого вибору, яка володіє 
багатофункціональними компетентностями [5].

Освіта формує світогляд і впливає на систему 
цінностей підростаючих генерацій, відтворює 
моральні загальнокультурні пріоритети народу 
і держави, закладає підвалини розвитку суспіль-
ства. Таким чином, розвиток суспільства немож-
ливий без урахування цінностей кожної етнічної 
групи, з яких воно складається. Сьогодення вису-

ває перед освітою складне завдання підготовки 
педагога до діяльності в умовах багатонаціональ-
ного й полікультурного середовища [5].

Природно, що «освіту особистості» й «освітню 
систему» фахівці розглядають лише в конкрет-
ному соціокультурному контексті у зв’язку з бага-
тогранністю їхніх відносин. На думку більшості 
провідних науковців, освіта виконує такі соціо-
культурні функції [1; 2; 4; 5]:

 – соціалізації особистості та спадкоємності 
поколінь;

 – спілкування і долучення до світових ціннос-
тей, досягнень науки та техніки;

 – розвитку і становлення людини як особисто-
сті, суб’єкта й індивідуальності;

 – формування духовності людини, її світо-
гляду, ціннісних орієнтацій і моральних принципів.

Цілісність змісту освіти розглядається в єдності 
таких аспектів, як культурологічна сутність змісту 
освіти та культурологічно-особистісний підхід до 
проектування змісту освіти. Це дає підстави роз-
глядати категорії «освіта», «людина» і «культура» 
як підсистеми єдиної гуманітарної культурно-ос-
вітньої системи, яка може слугувати методологіч-
ною моделлю розробки культурологічних освітніх 
підходів, концепцій, парадигм.

Поняття «культура» кваліфікується як істо-
рично визначений ступінь розвитку суспільства 
і людини, притаманний усім сферам життя, і вира-
жається в результатах матеріальної та духовної 
діяльності людей. Культура слугує могутнім чин-
ником соціального розвитку, відображає якісну 
характеристику суспільного життя, уособлюючи 
специфічний спосіб людської життєдіяльності, 
зафіксований у результатах праці та в системі 
соціальних норм і закладів. Аналізуючи сучасну 
культуру, А. Швейцер зазначає: «Культура – це 
«поєднання» прогресу людини та суспільства 
в усіх галузях і напрямах за умови, що воно сприя-
тиме духовному вдосконаленню особистості» [6].

Усвідомити повноту змісту означеного питання 
дозволяють твердження С. Кримського, котрий 
зауважує, що «культура – це не просто вираження 
чогось абстрактного, інакше вона б перетвори-
лася на виражальні засоби та мову історії; куль-
тура – це система перенесення цінностей сучас-
ності в буття людини, у смисл її життєдіяльності 
з урахуванням досвіду минулого і перспектив 
майбутнього, це спосіб побудови життя людини на 
основі досвіду минулих поколінь і на основі реалі-
зації і – що особливо важливо – ще нереалізова-
них можливостей історичної дійсності» [3, с. 20].

Базуючись на розкритих вище узагальненнях, 
можна зазначити: в культурних процесах молода 
людина відкрита майбутньому і виступає сво-
єрідним особистісним проектом, що потребує 
здійснення і самореалізації. Специфіка культури 
як якісної характеристики духовно-практичного 



ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

98

освоєння світу (як зовнішнього, так і внутрішнього) 
відображається в тому, що вона (культура) пере-
дусім засвідчує, завдяки чому особистість стала 
не лише для себе, а й для інших людиною з інди-
відуальними відчуттями й усвідомленням своєї 
унікальності. Саме культура, як і праця, робить 
людину людиною. Тобто якщо праця – це єдина 
соціальна субстанція, що творить людину та роз-
виває її сутнісні сили, то культура – єдина соці-
альна міра, яка доводить, наскільки людина стала 
людиною. Інакше кажучи, культура – це якісна 
характеристика розвитку суспільства.

На думку І. Беха, саме культура є всезагальним 
чинником і духовно-практичною основою розвитку 
особистості, освіти, що передбачає визнання 
людини повноправним суб’єктом культури, визна-
чальним для освітнього процесу [1, с. 26]. Згідно 
з підходом І. Зязюна становлення нового рівня 
самоорганізації культури людства пов’язане пере-
дусім з утворенням на культурному тлі специфіч-
ної упорядкованої структури – системи освіти, яка 
покликана організовано забезпечувати цілеспря-
моване споживання культурно нагромадженого 
досвіду. Зокрема, в педагогіці поняття «культура» 
використовується і як основний фактор – дже-
рело, з якого черпають зміст освіти, і як «соціаль-
ний регулятив», що відображає ціннісні продукти 
духовної й матеріальної діяльності людини, вла-
стивості та якості самої людини як носія і творця 
культури, а освіта є найкращим цілеспрямованим 
способом опанування культури.

Теоретичне осмислення праць науковців доз-
волило усвідомити характер взаємозв’язку освіти 
та культури, їх ізоморфну тотожність. У зв’язку 
з цим при побудові змісту освіти культурологічний 
підхід розглядається як реалізація гуманістичної 
установки в розумінні соціальної функції людини, 
яка передбачає включення в контекст змісту 
освіти структури культури, насамперед духовної, 
у різних її проявах, наголосив В. Кремень [3, с. 48].

Таким чином, обґрунтування органічних зв’язків 
освіти з культурою та їхнього впливу на розвиток 
суспільства є предметом спеціальних наукових 
досліджень. Освітні та культурні процеси віддзер-
калюють реальний характер життєвого процесу, 
його зміни, суперечності, успіхи й невдачі, пози-
тивні та негативні сторони.

Важливим для розвитку сучасного суспільства 
є новий тип культури, зорієнтований на гідність 
людини, де вищою вважається цінність особисто-
сті. Із методологічного боку ключову роль відіграє 
зіставлення принципів сучасної освіти з тими сві-
тоглядними ідеями культури, які спільно повинні 
творити нову освітню парадигму. Зважаючи на це, 
адекватним до нової освітньої парадигми, врахо-
вуючи позиції гуманізму, може бути лише принцип 
беззастережного прийняття особистості.

Співвідношення культури й освіти фахівці роз-
глядають у таких аспектах [1–6]:

 – у рамках культурологічної парадигми педаго-
гічної системи;

 – крізь формування полікультурної освіти;
 – в умовах культурно-історичного типу освіт-

ньої системи;
 – як систему культурно-освітніх центрів у рам-

ках однієї або різних країн;
 – у контексті аналізу навчальних дисциплін 

культурологічної спрямованості;
 – шляхів і способів розвитку культури суб’єк-

тів освіти (педагогічної культури, розумової освіти 
дітей);

 – опис і прогнозування образу культурної та 
освіченої особистості у конкретну історичну епоху;

 – крізь розкриття специфіки культурно-освіт-
нього середовища молодої людини;

 – узагальнення, збереження і відродження 
культурно-освітніх традицій народу, етносу, нації.

Таким чином, освіта – соціокультурний 
феномен,я кий виконує соціокультурні функції. 
На думку науковців, освітню систему слід розгля-
дати лише у конкретному соціокультурному кон-
тексті у зв’язку з багатогранністю відносин куль-
тури й освіти. Висвітлені результати аналізу праць 
фахівців є значущими в контексті розвитку куль-
тури самовираження, актуалізації творчого потен-
ціалу студентської молоді.

Висновки і пропозиції. Система освіти втілює 
стан, тенденції та перспективи розвитку суспіль-
ства, відтворює й укріплює наявні в ньому сте-
реотипи і водночас вдосконалюючи їх, упрова-
джуючи нове. Соціальна функція освіти, з одного 
боку, полягає у підготовці молодого покоління до 
самостійного життя, з іншого – у закладанні основ 
майбутнього суспільства, у формуванні образу 
людини майбутнього. Суть підготовки до самостій-
ного життя полягає в такому: формування способу 
життя, прийнятого у суспільстві; освоєння різних 
форм життєдіяльності – освітньої, трудової, сус-
пільної, професійної, побутової; розвиток духов-
ного потенціалу молодої людини, її творчості. 
Взаємозв’язок освіти та культури, їхня ізоморфна 
тотожність дозволяє говорити про перспектив-
ність і продуктивність використання культуроло-
гічного підходу як концептуальної основи модер-
нізації змісту освіти.

Розуміння сутності й особливостей феноме-
нів «культура» й «освіта», їхнього взаємозв’язку 
дає можливість оптимізувати розвиток творчого 
потенціалу, самовираження, самореалізації май-
бутніх вихователів закладів дошкільної освіти.

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо 
у висвітленні чинників, механізм розвитку культури 
самовираження, творчості майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти у художній діяльності.
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Onyshchuk I. Interaction of culture and education in the context of preschool future educators’ 
artistic self-expression and development

The article deals with the problem of the interconnection of culture and education, as far as the function 
of the institution of the higher education is to form responsibility for caring and enriching cultural values 
of the young generation in accordance with the vital realities. In particular, the above question is relevant in 
the context of the creative potential development and self-expression of future preschool educators.

In particular, special attention is focused on such key issues of the problem as “culture”, “individual culture”, 
“self-organized activity”, “self-expression” and “culture of self-expression” of student youth. In view of this, 
an analysis of scientific works is presented, on the basis of which it is determined that “the culture of self-
expression of the future educator of the institution of preschool education in artistic activity” has a manifestation 
in features (other than properties of others), methods (systematized set of actions aimed at achieving 
the goal), results (intermediate and end products) of self-organized activity of the student.The structure 
of the phenomenon under investigation is cognitive, emotional, value and behavioral components. The criteria 
for evaluating the degree of formation of the culture of expression are the personality traits of the future 
specialist of the institution of preschool education, which correspond to the main vectors of professional 
pedagogical activity, namely: business, axiological, communicative and transformative. The above objectifies 
the need to find out ways of forming the investigated phenomenon in the educational process of institutions 
of higher education.

Education combines personality with the culture of the whole society, sets the context for any accomplishment, 
and experience and social knowledge becomes personal. The integral result of the cultural orientation 
of the content of education is the formation of a person, ready for a humanistic-oriented choice, self-expression 
and self-realization. Conclusions of the research work are carried out and the prospects of the development 
are outlined in the article.

Key words: education, culture, culture of self-expression, future creative expression educators of pre-
school establishments, person-oriented education, artistic activity.
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ІНФОРМАТИКИ ЯК ОСНОВА ПІДГОТОВКИ ДО ДІЯЛЬНОСТІ 
У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Статтю присвячено аналізу різних підходів до розуміння змісту поняття «професійна компе-

тентність вчителя» та розкриттю її особливостей як основи підготовки студента до профе-
сійної діяльності у закладах загальної середньої освіти. Обґрунтовано доцільність розмежування 
понять «професійна компетентність вчителя інформатики» та «професійна компетентність 
майбутнього вчителя інформатики» і на цій основі уточнено зміст професійної компетентності 
майбутнього вчителя інформатики, яку розглянуто як інтегровану професійно-особистісну харак-
теристику особистості, яка володіє сукупністю знань, умінь, навичок, професійно значущих осо-
бистісних якостей і мінімальним досвідом роботи в обраній професії, що необхідна для успішного 
вирішення завдань педагогічної діяльності й особистісної відповідальності за виконання професійних 
обов’язків. Професійна компетентність випускника ЗВО є його особистісним результатом профе-
сійної підготовки і насамперед оволодіння ґрунтовними знаннями з інформатики як науки та як шкіль-
ної дисципліни, з методики навчання інформатики, з дидактики та інших дисциплін психолого-пе-
дагогічного циклу. У структурі цієї компетентності виділено окремі компетентності (предметна, 
психолого-педагогічна, методична, інформаційно-комунікаційна, комунікативна, організаційно-управ-
лінська, ціннісно-орієнтаційна, науково-дослідницька, творчо-інноваційна), що визначають досяг-
нення майбутнього вчителя в обраній професії й особистісному розвитку. На основі виокремлених 
компетентностей визначено компоненти методичної системи підготовки майбутнього вчителя, 
передбачено: переосмислення цілей і завдань навчання з урахуванням розвитку в студентів умінь 
самостійно використовувати знання у професійній діяльності на рівні встановлених вимог до цієї 
професії, відповідального виконання професійних обов’язків; акцентування уваги на набутті студен-
тами професійного досвіду через виконання практичних завдань, моделювання професійних дій вчи-
теля та навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Ключові слова: професійна компетентність, професійна підготовка майбутнього вчителя 
інформатики, професійно-педагогічна діяльність.

Постановка проблеми. Пріоритетним завдан-
ням державної освітньої політики є якісна підго-
товка фахівців, здатних критично мислити, бути 
гнучкими і відповідальними, приймати конструк-
тивні рішення в нестандартних професійних ситу-
аціях і нести за них відповідальність, інтегрувати 
знання з різних галузей і навчатися упродовж життя. 
До того ж, складність і багатогранність освітнього 
процесу у закладах загальної середньої освіти 
формують високі вимоги до професійної підго-
товки вчителів. Реалізація цих завдань у закладах 
вищої освіти (далі – ЗВО) спирається на компе-
тентнісний підхід, що розглядається міжнародною 
спільнотою як один із напрямів оновлення педа-
гогічної освіти, формування і розвитку у майбут-
ніх учителів системи компетентностей, наявність 
яких дозволить їм ефективно здійснювати профе-
сійну діяльність і вдосконалювати її з урахуванням 
перспектив розвитку інформаційного суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність компетентнісного підходу як концепту-

альної основи професійної підготовки конкурен-
тоздатних учителів висвітлена у працях низки 
дослідників, серед яких Н.М. Бібік, В.М. Галузяк, 
М.С. Головань, В.І. Лозова, О.І. Локшина, 
О.І. Пометун, О.Я. Савченко, О.С. Сисоєва, 
Ю.П. Шапран. Теоретико-методологічні засади 
компетентнісно-орієнтованої освіти відображено 
науковцями міжнародної спільноти (В.О. Адольф, 
Е.Ф. Зеєр, І.О. Зимня, Н.В. Кузьміна, Дж. Равен, 
А.В. Хуторський та ін.). Проблеми професій-
ної підготовки майбутнього вчителя інформа-
тики в різний час висвітлювали В.Ю. Биков, 
А.М. Гуржій, М.І. Жалдак, Н.В. Морзе, С.А. Раков, 
Ю.С. Рамський, О.М. Спірін, С.О. Семеріков, 
Ю.В. Триус та ін. Різні аспекти підготовки учите-
лів інформатики з урахуванням компетентніс-
но-орієнтованої освіти вивчали Л.І. Білоусова, 
Л.В. Брескіна, І.С. Войтович, О.М. Гончарова, 
Ю.В. Горошко, Т.П. Кобильник, К.Р. Колос, 
О.М. Кривонос, О.Г. Кузьмінська, С.М. Овчаров, 
Т.В. Підгорна, С.М. Прийма, З.С. Сейдаметова, 
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Т.В. Тихонова, І.О. Теплицький, Г.В. Ткачук, 
М.А. Умрик, В.В. Черних та ін. Питання фор-
мування та розвитку професійної компетент-
ності учителів інформатики представлено 
у дисертаційних дослідженнях учених, серед 
яких Т.В. Добудько, О.В. Жмуд, О.С. Мойко, 
Г.В. Монастирна, К.П. Осадча, М.В. Рафальська, 
Я.Б. Сікора, В.В. Шовкун.

Зазначимо, що у наукових дослідженнях 
та інших інформаційних джерелах зустрічаємо 
різноманітні описи сутності та структури про-
фесійної компетентності та використання низки 
близьких за змістом понять, наприклад, «профе-
сійно-педагогічна компетентність», «педагогічна 
компетентність», «дидактична компетентність». 
Незважаючи на значну кількість праць щодо 
обґрунтування і впровадження компетентнісного 
підходу в професійну підготовку майбутніх учи-
телів, формування і розвитку у студентів сис-
теми компетентностей, низка питань окресленої 
проблеми залишається дискусійною, зокрема, 
вимагає більш ґрунтовного вивчення поняття 
«професійна компетентність майбутнього вчителя 
інформатики» та напрями підготовки компетент-
ного вчителя в умовах неперервного навчання.

Мета статті – аналіз різноманітних підходів до 
розуміння змісту поняття «професійна компетент-
ність вчителя», уточнення сутності професійної 
компетентності майбутнього вчителя інформатики 
й опис її узагальненої структури.

Виклад основного матеріалу. У рамках про-
екту TUNING компетентності є «динамічним 
поєднанням знань, розуміння, навичок, умінь 
і здатностей, <…> формуються в різних навчаль-
них дисциплінах і оцінюються на різних етапах» 
[16, с. 8]. У цьому документі виокремлено загальні 
та фахові компетентності, які мають бути сформо-
вані у фахівця після закінчення ЗВО.

Перші є багатофункціональними, наскрізними 
та такими, що формуються у процесі вивчення усіх 
без винятку дисциплін обраної студентом освіт-
ньої програми (ОП) та спрямовані на розвиток 
таких якостей, як активність, самостійність, кому-
нікативність, креативність. Такі компетентності 
рекомендують називати ключовими, оскільки вони 
є підґрунтям для формування у вчителя професій-
них компетентностей і надають можливість ефек-
тивно діяти не лише в фаховому середовищі, але 
й у соціумі загалом. Другі залежать від предмет-
ної сфери, визначають профіль ОП та кваліфіка-
цію випускника ЗВО. Що стосується класифікації 
фахових компетентностей, то здебільшого вони 
діляться на: знання і розуміння у предметній сфері, 
когнітивні уміння та навички у предметній сфері, 
практичні навички у предметній сфері [16, с. 17].

Варто зауважити, що у значній кількості ОПП, 
які формують відповідь на запитання, чого здо-
бувач вищої освіти має навчитися, «прогнозовані 

рівні професійних компетентностей ще недостат-
ньо детермінуються об’єктивними чинниками, 
які мали б налаштовувати навчальний процес 
на формування у студента професійно значу-
щих якостей» [1, с. 17]. Для вирішення цієї про-
блеми П.С. Атаманчук пропонує орієнтуватися на 
бінарну цільову програму, яка забезпечує можли-
вість професійного узгодження змісту конкретної 
навчальної дисципліни зі змістом методичної під-
готовки майбутнього педагога. Доцільною є інте-
грація ключових компетентностей фахівця у зміст 
навчальних дисциплін, а не представлення їх 
в окремому блоці ОПП.

І.А. Зязюн вважає, що ключові та професійні 
компетентності педагога об’єднує «досвід, що не 
зводиться до набору знань та умінь, а характери-
зує цілісність і конкретність сприймання ситуації», 
а суттєвими розмежуваннями є «рівні їх мобіль-
ності, опори на фундаментальний науковий базис, 
затребуваності загальнокультурного компоненту 
змісту освіти» [6, c. 333]. Водночас вчений уточ-
нює, що професійно-педагогічна компетентність 
є готовністю і здібністю вчителя виконувати педа-
гогічні функції згідно з нормативами і стандартами 
та виділяє у ній фахову, психолого-педагогічну, 
методичну складові частини [6, с. 404]. Слушною 
є думка В.В. Каплінського про те, що при визна-
ченні загальнопедагогічної компетентності на пер-
ший план висуваються не спеціальні, а педаго-
гічні й особистісні характеристики вчителя, тобто 
«структура загальнопедагогічних знань, умінь, 
здібностей та особистісних якостей вчителя, його 
загальна культура, управлінські та організаторські 
можливості, а вже потім – кваліфікаційна компе-
тентність, яка передбачає знання, уміння, навички 
з отриманої спеціальності» [7, с. 24].

У структурі компетентностей вчителя інфор-
матики, за О.М. Спіріним, міститься загальна 
та професійно-спеціалізована (поєднує адапта-
ційні компетентності та компетентності професій-
ного розвитку) компетентності [8, с. 212]. Зокрема, 
у системі професійно-спеціалізованих компетент-
ностей вчений виділяє 6 загальнопрофесійних, 
13 предметно-орієнтованих, 18 технологічних, 
13 професійно-практичних компетентностей. 
Незважаючи на те, що у представленій структурі 
професійної компетентності вчителя не відобра-
жено особливості його педагогічної діяльності 
та відсутні педагогічна та методична компетент-
ності, запропонована система є достатньо акту-
альною для нашого дослідження. Подібної думки 
дотримується І.О. Теплицький і у системі компе-
тентностей вчителя виокремлює такі компетент-
ності: ключові (навчальні, соціальні, загально-
культурні та ін.); загальнопрофесійні (методичні, 
науково-дослідницькі, психолого-педагогічні, 
організаційно-управлінські та ін.); професійні 
(предметні) [19, с. 18].
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Під соціально-професійною компетентні-
стю випускника ЗВО науковці під керівництвом 
М.І. Жалдака розуміють його інтегральну особи-
стісну характеристику, що формується на основі 
інтелектуальних здібностей і особистісних яко-
стей і є підставою визнання його компетентностей 
у певній галузі [5]. У структурі цієї компетентності 
виділено: інтелектуальний та особистісний блоки; 
соціально-значущі та професійні компетентності. 
Набуття вчителем професійних компетентностей 
передбачає засвоєння ґрунтовних знань із фахо-
вих дисциплін, педагогіки, дидактики, психоло-
гії та методики навчання, розвиток педагогічних 
умінь, які пов’язані з діями вчителя у різних педа-
гогічних ситуаціях, формування необхідних осо-
бистісних якостей, комунікативних навичок, наяв-
ність потреби самовдосконалення і саморозвитку.

Низка науковців трактує професійну компе-
тентність фахівця як:

 – психологічне, професійне і суб’єктне утво-
рення, що формується у процесі здобуття вищої 
освіти, актуалізується, розвивається і вдоскона-
люється у професійній діяльності, ефективність 
здійснення якої суттєво залежить від теоретичної, 
практичної та психологічної видів підготовленості 
до неї, здатності та готовності до її здійснення, 
суб’єктних, професійно значущих індивідуальних 
якостей фахівця, сприйняття ним цілей, ціннос-
тей, змісту, результатів та особливостей цієї діяль-
ності [22, с. 32];

 – інтегровану якість, що передбачає оволо-
діння професійними знаннями й уміннями їх 
застосовувати у педагогічній практиці [8, с. 8];

 – інтегральну, професійно-особистісну харак-
теристику, що містить сукупність знань, умінь та 
особистісних якостей, визначає здатність педагога 
ефективно здійснювати педагогічну діяльність, 
технічно і цілеспрямовано вирішувати професійні 
завдання й проблеми, забезпечує саморозвиток і 
самоосвіту [9, c. 16].

 – здатність до виконання педагогічної діяльно-
сті на основі інтеграції теоретичних знань, прак-
тичних умінь, досвіду, цінностей і значущих особи-
стісних якостей [4, с. 66].

В.П. Галузяк розмежовує вузьке трактування 
змісту професійної компетентності як інструмен-
тальної характеристики особистості (комплекс 
знань, умінь і навичок, необхідних для успішної 
діяльності) та розширене, що включає до її складу 
мотиваційно-ціннісні компоненти (ціннісні орієнта-
ції, мотиви, якості тощо) [3]. Вчений висловлює 
думку про те, що розширене трактування містить 
небезпеку ототожнення феномену з такими кате-
горіями, як професійна готовність, професійна 
культура, професіоналізм, і розглядає педаго-
гічну компетентність як «інтегральну (комплексну) 
властивість особистості педагога, що набувається 
у процесі навчання (професійної підготовки), ґрун-

тується на засвоєних знаннях, уміннях і навичках 
і виступає передумовою успішного виконання 
завдань педагогічної діяльності» [3, c. 63]

Безперечно, здобувач вищої освіти набуває міні-
мального досвіду професійної діяльності, тобто 
відбувається «професійне становлення особи-
стості майбутнього професіонала» [2, с. 152], і він 
не може розглядатися як фахівець, який досягнув 
високого рівня професійної майстерності. Але на 
етапі завершення процесу здобуття вищої освіти 
випускник ЗВО має володіти сформованими на 
певному рівні загальними та професійними ком-
петентностями, на основі яких він буде вдоскона-
люватися в обраній професії, покращувати якість 
власної професійно-педагогічної діяльності. Саме 
тому актуальною є позиція Я.Б. Сікори про те, що 
потрібно розмежовувати поняття «професійна 
компетентність вчителя інформатики» та «фор-
мування професійної компетентності майбутнього 
вчителя інформатики» [17, с. 9]. Зокрема, друге 
поняття вчена розглядає як процес оволодіння 
стійкими, інтегрованими, системними знаннями 
з педагогіки, психології, інформатики та методики 
її викладання, вміннями застосовувати їх у нестан-
дартних ситуаціях із використанням засобів моде-
лювання з метою забезпечення розвитку особи-
стісних якостей і властивостей, що визначаються 
здатністю до продуктивної професійної діяльності.

Цілком слушною для нашого дослідження 
є думка К.П. Осадчої, яка розглядає прoфеciйну 
компетентність майбутнього вчителя інформатики 
як цiлicну, динамічну, інтегративну структуру, що 
«відображає сукупність прoфеciйних та індивіду-
альних якocтей ocoбиcтocтi (знань, умінь, нави-
чок, здaтнocтей, ціннісних орієнтацій, стратегій 
і cпocoбiв діяльності, готовності до педагогічної 
діяльності), що формується у прoцеci професій-
но-педагогічної підготовки cтудентiв» [13, c. 81].

Професійна компетентність майбутнього учи-
теля інформатики у дослідженні В.В. Шовкуна – 
«це здатність фахівця, що основана на знаннях, 
уміннях, навичках, отриманому досвіді та здіб-
ностях, які надбано і розвинуто завдяки навчанню» 
[21, с. 51]. Формування цієї компетентності, на думку 
вченого, має відбуватися у трьох напрямах: фор-
мування особистісного стилю діяльності; станов-
лення професійного світогляду; становлення про-
фесійної культури. У дослідженні [14] професійна 
компетентність вчителя інформатики визначена як 
вміння ефективно навчати й виховувати, відповідні 
особистісні якості і на основі якої «повинна забез-
печуватися така праця вчителя, в якій на достатньо 
високому рівні здійснюється педагогічна діяльність, 
педагогічне спілкування, реалізується особистість 
вчителя, у якій досягаються хороші результати  
навчання і виховання школярів».

Неординарне трактування професійної ком-
петентності фахівця обґрунтовує М.А. Чошанов, 
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на думку якого, відображення у її змісті лише 
рівня кваліфікації і професіоналізму фахівця 
є недостатнім [20]. Науковець формулює власну 
«формулу компетентності», виокремивши у ній:

 – мобільність знань – це здатність особистості 
постійно оновлювати наявні знання, освоювати 
нові відомості, що сприяє успішному вирішенню 
професійних задач у певний час і за певних умов;

 – варіативність методу – це вміння серед мето-
дів і способів вирішення проблеми знаходити 
оптимальні для конкретних ситуативних умов;

 – критичність мислення – це здатність осо-
бистості з багатьох рішень обирати найбільш 
оптимальне, аргументовано спростовувати хибні 
рішення, ставити під сумнів ефектні, але не ефек-
тивні рішення.

І.І. Драч професійну компетентність педагога 
представляє у поєднанні загальнопрофесійних 
(специфіка професійної діяльності) і спеціаль-
но-професійних (особливості викладання конкрет-
ної дисципліни) компетентностей та у її структурі 
виокремлює такі компоненти [4, с. 66–77]:

 – когнітивний (система знань предметної 
сфери, на основі яких формується компетентність 
і психолого-педагогічні знання);

 – діяльнісний (сукупність умінь, що базуються 
на здобутому досвіді);

 – особистісний (сукупність важливих для соці-
альної та професійної діяльності якостей особи-
стості).

Подібної думки дотримується М.В. Рафальська, 
конкретизуючи у системі професійних компе-
тентностей вчителя інформатики компетентності 
[15, с. 79]:

 – загальнопрофесійні: дидактико-методичні, 
організаційно-управлінські, психолого-педагогічні, 
дослідницькі, комунікативні, природничо-матема-
тичні компетентності;

 – предметні (інформатичні): інформологіч-
но-методологічні, інформаційно-технологічні, ком-
петентності у галузі моделювання, компетентності 
у галузі комп’ютерної інженерії, компетентності 
у галузі алгоритмізації та програмування.

М.В. Опачко представляє структуру професій-
ної компетентності педагога як сукупність фахової, 
психолого-педагогічної, методичної, інформацій-
но-комунікаційної, управлінської компетентностей 
[12, c. 96–97]. Структуру кожної з них вчена пред-
ставляє через знання (когнітивний компонент), 
навички (операційний компонент), систему став-
лень (сукупність емоційно-вольових, мотивацій-
них установок та оцінних суджень).

Технологія формування професійної компе-
тентності майбутніх учителів інформатики, за 
К.П. Осадчою, містить компоненти [14, с. 122–127]:

 – цільовий (реалізація комплексної мети та 
зaвдaнь щодо формування складових прoфеciй-
нoї компетентності);

 – дiaгнocтуючий (мoнiтoринг рівнів сформова-
ності професійної компетентності);

 – cтимуляцiйнo-мoтивaцiйний (формування 
сукупності мoтивiв, cтимулiв, спрямованості та 
потреб);

 – змістовий (бaза професійних знань, умiнь, 
нaвичoк, стратегій і способів діяльності);

 – операційно-дiяльнicний (процесуальна cут-
нicть вивчення фахових дисциплін, акцентуючи 
увагу на характері взаємодії виклaдaчa i студентів);

 – кoнтрoльнo-регулятивний (кoнтрoль за про-
цесом формування професійної кoмпетентнocтi 
при вивченні фaхoвих дисциплін);

 – oцiнювaльнo-регулятивний (oцiнювaння та 
регулювaння сформованої у прoцеci вивчення 
фaхoвих диcциплiн прoфеciйнoї кoмпетентнocтi, 
самооцінка студентами власних навчальних 
досягнень).

Базовою характеристикою професійної ком-
петентності фахівця, за О.І. Матяш, є ступінь 
сформованості у нього комплексу знань, умінь, 
навичок, досвіду, який забезпечує готовність 
і здатність виконання певної професійної діяльно-
сті [10, c. 107]. Дослідниця доводить, що форму-
ванню та розвитку у майбутнього вчителя профе-
сійної компетентності сприяє «взаємозалежність, 
взаємозумовленість компонентів трьох різних 
середовищ: професійної придатності особистості; 
професійного навчання; професійного досвіду, 
єдність завдань формування та розвитку профе-
сійних мотивів, професійних знань, професійних 
умінь і професійних переконань» [10, с. 123].

На основі аналізу науково-методичних і психо-
лого-педагогічних джерел робимо висновок про 
те, що вчені ще не виробили єдиного і загально-
прийнятого визначення змісту професійної компе-
тентності майбутнього вчителя інформатики, але 
більшість розбіжностей не мають принципових від-
мінностей і лише підкреслюють унікальність педа-
гогічної діяльності, складність її змісту та структури.

Професійну компетентність майбутнього вчи-
теля інформатики розглядаємо як інтегровану 
професійно-особистісну характеристику особи-
стості, яка володіє сукупністю знань, умінь, нави-
чок, професійно значущих особистісних якостей 
і мінімальним досвідом роботи в обраній професії, 
що необхідна для успішного вирішення завдань 
педагогічної діяльності та особистісної відпові-
дальності за виконання професійних обов’яз-
ків. Професійна компетентність випускника ЗВО 
є його особистісним результатом професійної 
підготовки і насамперед оволодіння ґрунтовними 
знаннями з інформатики як науки та як шкільної 
дисципліни, з методики навчання інформатики, 
з дидактики та інших дисциплін психолого-педа-
гогічного циклу. Безперечно, головним чинником 
у формуванні професійної компетентності є осо-
бистість, її інтелектуальний і творчий потенціал.
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Беручи до уваги логіку побудови системи ком-
петентностей, вважаємо, що професійна компе-
тентність майбутнього вчителя інформатики також 
має ієрархічну структуру, аналіз якої надає мож-
ливість глибше з’ясувати сутнісні характеристики 
цієї компетентності.До того ж, вчитель інформа-
тики, котрий працює в закладі загальної середньої 
освіти, виконує низку фахових обов’язків і здійс-
нює різні види професійної діяльності, кожна 
з яких вимагає мотивації, певних знань і умінь, 
особистісних якостей тощо. Саме тому варто 
виділити у структурі професійної компетентності 
майбутнього вчителя інформатики окремі компе-
тентності, що визначають його досягнення в обра-
ній професії та в особистісному розвитку й ово-
лодіння якими має відбуватися в межах вивчення 
кожної навчальної дисципліни:

 – предметна (інформатична): сукупність 
знань з інформатики та суміжних із нею дисциплін, 
які формують загальний і професійний інтелект 
особистості, її загальнонаукову та професійну під-
готовленість до самостійного й відповідального 
розв’язування практичних задач за фахом;

 – психолого-педагогічна: фундаментальні 
знання з дисциплін психолого-педагогічного 
циклу, уміння їх переносити у площину методики 
навчання інформатики; засвоєння педагогічних 
ідей, технологій та освітніх підходів; розуміння 
інноваційних методів, способів організації нав-
чання, їх доцільного поєднання з традиційним 
навчанням і з урахуванням особливостей віко-
вого й індивідуального розвитку учнів; розвиток 
таких якостей, як педагогічна ерудиція, педаго-
гічне мислення тощо;

 – методична: розуміння місця і значення мето-
дики навчання інформатики у власній професійній 
підготовці; знання основних компонентів мето-
дичної системи навчання інформатики; володіння 
технологіями, способами педагогічної комунікації, 
методами навчання інформатики; використання 
фундаментальних знань з інформатики та мето-
дики навчання інформатики при проектування 
освітнього процесу за різними навчальними про-
грамами і розв’язуванні системи задач методич-
ного характеру тощо; 

 – інформаційно-комунікаційна: сукупність 
сформованих знань та умінь, які дозволяють орі-
єнтуватися в інформаційному потоці, опрацю-
вання різнотипних відомостей відповідно до осо-
бистісних і професійних потреб, дотримуючись 
інформаційної безпеки, структурування відомо-
стей у контексті професійної діяльності, форму-
вання навичок відповідального і доцільного вико-
ристання ІКТ у професійній діяльності;

 – організаційно-управлінська: внутрішні чин-
ники, які формують уміння прогнозувати й орга-
нізувати успішну власну професійну діяльність 
і навчально-пізнавальну діяльність учнів на під-

ґрунті суб’єкт-суб’єктних відносин, управляти 
цими процесами, гнучко корегуючи співпрацю 
з урахуванням обставин, відповідально викону-
вати професійні обов’язки;

 – ціннісно-орієнтаційна: сукупність сфор-
мованих ціннісних орієнтацій та установок, що 
сприяють реалізації особистісних професійних 
здібностей, визначенню місця і ролі особистості 
у професійній діяльності та повсякденному житті, 
самоусвідомленню і самоствердженню, проекту-
ванню подальшого професійного розвитку;

 – комунікативна: володіння вербальними 
і невербальними засобами комунікації, мето-
дами та прийомами конструктивного спілкування 
з усіма учасниками освітнього процесу, вміння 
приймати незалежну позицію під час вирішення 
конфліктів, прогнозувати позитивну і результа-
тивну співпрацю з учнями та колегами;

 – науково-дослідницька: обізнаність із мето-
дами науково-педагогічного дослідження, сфор-
мовані уміння аналізувати наукові дослідження 
за фахом, формулювати педагогічну проблему 
у вигляді наукової проблеми та визначати напрями 
її дослідження, будувати аргументовані висновки, 
узагальнювати і систематизувати власні профе-
сійні досягнення та представляти їх у різних фор-
матах, вивчати педагогічний досвід практикуючих 
учителів інформатики;

 – творчо-інноваційна: внутрішні чинники, які 
зумовлюють потребу у критичному мисленні, 
творчості, розвитку власного інтелектуального 
потенціалу, пошуку нестандартних ідей, вивченні 
інноваційних проектів і їх впровадженні у власну 
педагогічну діяльність.

Згадані вище компетентності визначають 
показники сформованості таких компонентів 
методичної системи підготовки майбутнього вчи-
теля інформатики, як:

 – мотиваційно-цініснісний (ціннісно-орієнта-
ційна компетентність), який визначає зацікавле-
ність особистості до формування професійної 
компетентності, інтерес до педагогічної діяльності 
та розвитку особистісних і професійно значущих 
якостей, бажання саморозвиватися в особистіс-
ному та професійному напрямах, тобто у сту-
дента «має вирoбитися власна фiлoсoфiя життя, 
яка дoпoмoже йoму зрoзумiти призначення йoгo 
прoфесiйнoї дiяльнoстi, надасть їй oсoбистiснoгo 
смислу, створить основу для пoбудoви свoєї сис-
теми прoфесiйнoї дiяльнoстi» [2, с. 154];

 – когнітивно-діяльнісний (предметна, психо-
лого-педагогічна, методична, інформаційно-тех-
нологічна, організаційна, науково-дослідницька 
компетентності), який охоплює знання, що необ-
хідні для успішної педагогічної діяльності, уміння 
їх використовувати при розв’язуванні реальних 
професійних завдань, набуття досвіду застосу-
вання здобутих знань та умінь в обраній професії.
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 – особистісно-рефлексивний (комунікативна 
та творчо-інноваційна компетентності), який реа-
лізує уміння особистості адекватно здійснювати 
рефлексивні процеси, розвивати рефлексивні 
здібності, будувати траєкторії власного професій-
ного й особистісного розвитку.

Висновки і пропозиції. Таким чином, у ком-
петентнісно орієнтованій методичній системі під-
готовки майбутніх учителів інформатики, склад-
ники якої відображено на рис. 1, передбачено: 
переосмислення цілей і завдань навчання з ура-
хуванням розвитку в студентів умінь самостійно 
використовувати знання у професійній діяльності 
на рівні встановлених вимог до професії, відпо-
відального виконання професійних обов’язків; 
акцентування уваги на набутті студентами профе-
сійного досвіду через виконання реальних прак-
тичних завдань, моделювання професійних дій 
вчителя, навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Особливості педагогічної діяльності вчителя 
інформатики, усвідомлення соціальної значущості 
й особистісної відповідальності за результати цієї 
діяльності зумовлюють неперервність процесів 
формування та розвитку його професійної ком-
петентності упродовж усього життя. Проведене 
дослідження не вичерпує всіх аспектів описаної 
проблеми. Подальші дослідження спрямовані на 
вивчення компонентів професійної компетентно-
сті та їх формування в майбутнього вчителя інфор-
матики в умовах неперервної професійної освіти.
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Pavlova N. Professional competence of a future information teacher as the basis of preparation  
for activities in general secondary education

The article is dedicated to the analysis of different approaches to understanding of the concept meaning 
“professional competence of the teacher” and to reveal its features as a basis for preparing a student for 
professional activity in general secondary education institutions. The expediency of differentiation between 
the concepts of “professional competence of a computer science teacher” and professional competence 
of a future computer science teacher” is substantiated, and on this basis the content of the professional 
competence of the future computer science teacher is clarified, which is considered as an integrated professional 
and personal characteristic of the individual, possessing a set of knowledge, skills, skills, professionally 
significant personal qualities and minimal experience in the chosen profession, that is necessary to successfully 
complete the tasks of teaching and personal responsibility for the fulfillment of professional responsibilities. 
The professional competency of the graduate of the University is his personal result of professional training 
and first of all, mastering a thorough knowledge of computer science as a science and as a school discipline, in 
the methodology of teaching computer science, didactics and other disciplines of the psychological-pedagogical 
cycle. In the structure of this competence are distinguished individual competencies (subjective, psychological 
and pedagogical, methodical, information and communication, communicative, organizational-managerial, 
value-orientation, scientific-research, creative-innovative) that determine the achievement of the future 
teacher in the chosen profession and personal development. The components of the methodological system 
of preparation of the future teacher are determined on the basis of the distinguished competences, it is supposed: 
rethinking the goals and aims of learning based on the development of students’ ability to independently use 
knowledge in professional activity at the level of established requirements for the profession, responsible 
performance of professional duties, emphasizing on students’ professional experience through practical work, 
modeling of professional actions of the teacher and educational and cognitive activity of students.

Key words: professional competence, professional training of the future computer science teacher, 
professional and pedagogical activity.
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інженерної графіки та машинознавства
Національного університету водного господарства та природокористування

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗЕВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 
ЗАСОБАМИ ЧОТИРИВИМІРНОЇ ГРАФІКИ
У статті проаналізовано необхідність формування графічної компетентності майбутніх фахів-

ців галузевого машинобудування (МФГМ). Зроблено аналіз компонентів графічної компетентності 
та представлено структурно-функціональну модель формування графічної компетентності МФГМ 
засобами чотиривимірної графіки на базі закладів вищої освіти. Визначено, що для формування ака-
демічної графічної компетентності необхідна спеціальна педагогічна робота, адже це цілісний інте-
грований педагогічний процес, основою якого є визначені педагогічні умови, підходи та принципи, які 
забезпечують інтегративні зв’язки дисциплін математичної, природничо-наукової та загально-про-
фесійної підготовки.

Запропоноване дослідження присвячено аналізу професійної підготовки майбутніх фахівців галу-
зевого машинобудування, одним із компонентів якої є графічна підготовка.

Значний науковий інтерес мають дані про структурно-функціональну модель до формування гра-
фічної компетентності майбутніх фахівців галузевого машинобудування на основі чотиривимірної 
графіки. Для розробки структурно-функціональної моделі було вивчено їхні графічні знання, вміння 
та навички, володіння певними засобами три- та чотиривимірної графіки, САПР, фахову та повсяк-
денну поведінку; визначено методи формування графічної компетентності МФГМ у закладах вищої 
освіти України та за кордоном; педагогічні умови формування їхньої графічної компетентності; ком-
поненти, критерії, показники та рівні сформованості

У процесі дослідження автор дійшов висновку, що розроблена структурно-функціональна модель 
допоможе на високому рівні підготувати висококваліфікованого спеціаліста в галузі машинобуду-
вання.

Велике практичне значення має те, що результати педагогічного дослідження можуть бути 
використані в системі професійної підготовки здобувачів вищої освіти при викладанні дисциплін 
«Інженерна та комп’ютерна графіка», «Деталі машин», «Основи конструювання»; під час написання 
монографій, підручників, посібників із професійної підготовки, теорії та методики професійної освіти, 
виконання магістерських, дипломних, курсових робіт.

Створено спецкурс «Моделювання технічних об’єктів засобами чотиривимірної графіки 
у SolidWorks» для формування графічної компетентності МФГМ у закладах вищої освіти під час 
вивчення дисциплін: «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Деталі машин», «Основи конструю-
вання».

Ключові слова: графічні дисципліни, графічна компетентність, засоби чотиривимірної графіки, 
структурно-функціональна модель, спецкурс.

Постановка проблеми. Одне з основних 
завдань вищої технічної освіти – «створення умов 
для якісної підготовки інженерів, а впровадження 
компетентнісного підходу – найважливіша умова, 
що працює на підвищення якості інженерної освіти» 
[5]. Безперечно, особливо важливу роль у педаго-
гічних дослідженнях під час вирішення актуаль-
них проблем надають моделюванню, яке перед-
бачає розробку елементів педагогічного процесу.

Мета статті – аналіз моделі формування гра-
фічної компетентності МФГМ засобами чотириви-
мірної графіки на базі закладів вищої освіти

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичну основу структурно-функціональної 
моделі МФГМ засобами чотиривимірної гра-

фіки складають Закон «Про професійно-технічну 
освіту», Концепція розвитку професійно-технічної 
(професійної) освіти в Україні, Концепція стан-
дартів професійної освіти, Національна Доктрина 
розвитку освіти України; наукові праці В. Болотова 
[3], С. Герасимова [4], М. Коноваленко [7], 
О. Попової [13], О. Шадрикова [18]; В. Біскупа [2], 
О. Кучерявого [8], В. Лозовецької [9] та ін.

Виклад основного матеріалу. Обґрунтування 
організаційно-педагогічних умов формування гра-
фічної компетентності МФГМ та дослідження стану 
сформованості графічної компетентності МФГМ 
дали можливість припустити, що процес форму-
вання графічної компетентності МФГМ відбувати-
меться ефективніше, якщо розробити і покроково 



ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

108

впровадити модель формування графічної компе-
тентності. Необхідно визначити й охарактеризу-
вати мету, підходи, принципи, блоки, етапи реалі-
зації моделі.

У форматі вищезазначеного відзначаємо, що 
в сучасних психолого-педагогічних досліджен-
нях нема єдиного погляду на моделювання. Тому 
наведемо лише деякі погляди на проблеми моде-
лювання (табл. 1)

У контексті дослідження структурно-функ-
ціональна модель формування графічної ком-
петентності МФГМ засобами чотиривимірної 
графіки – цілісний інтегрований педагогічний 
процес, основою якого є визначені педагогічні 
умови, підходи та принципи, які забезпечують 
інтегративні зв’язки дисциплін математичної, 
природничо-наукової та загально-професійної 
підготовки під час формування графічної компе-
тентності.

Для цілісного відтворення структури процесу 
розвитку графічної компетентності МФГМ засо-
бами чотиривимірної графіки у межах професій-
ної підготовки застосовано метод теоретичного 
моделювання, який забезпечує наукове пізнання 
інтегрованих явищ на основі дослідження їх 
«моделей – предметних чи знакових систем, які 
відображають певні характеристики (ознаки, прин-
ципи внутрішньої організації або функціонування) 
оригіналів» [6].

Для розробки структурно-функціональної 
моделі вивчено їхні графічні знання, вміння та нави-
чки, володіння певними засобами три- та чотири-
вимірної графіки, САПР, фахову та повсякденну 

поведінку; визначено методи формування графіч-
ної компетентності МФГМ у закладах вищої освіти 
України та за кордоном; педагогічні умови фор-
мування їхньої графічної компетентності; компо-
ненти, критерії, показники та рівні сформованості.

Наша структурно-функціональна модель скла-
дається з блоків; цільового, змістового, процесу-
ально-методичного і діагностично-результатив-
ного, які дозволяють простежити ефективність 
педагогічних умов.

Охарактеризуємо блоки структурно-функціо-
нальної моделіформування графічної компетент-
ності МФГМ засобами чотиривимірної графіки.

Цільовий блок містить мету, завдання, прин-
ципи та підходи побудови структурно-функці-
ональної моделі. Для якості й ефективності 
моделі чи не найважливіше чітко сформулювати 
мету, з якою її створюють. Нам імпонує підхід до 
моделі І. Малафіїка, який зазначає, що мета вико-
нує «інтегративну функцію, котра поєднує види, 
форми й засоби діяльності суб’єктів навчання, 
а це виявляється у визначенні способу інтеграції 
дій людини в певну послідовність чи систему», 
повторному проектуванні дій, що відображає 
«характер і системну впорядкованість різних актів 
і операцій» [10].

Мету структурно-функціональної моделі слід 
визначати, враховуючи соціальне замовлення, 
яке відображене в Державній національній про-
грамі «Освіта (Україна ХХІ століття)» (1994), 
«Білій книзі національної освіти в Україні» (2010), 
«Національній стратегії розвитку освіти в Україні 
на 2012–2021 рр.» (2012), Законах України «Про 

Таблиця 1
Погляди науковців на визначення дефініції моделі та моделювання

№ з/п Погляди науковців Науковці

1. Модель – концептуальний інструмент, аналог фрагмента соціальної дійсності для зберігання, розши-
рення знання про структуру процесів, що моделюють, орієнтований на керування ними [19] В. Штоф

2.
Модель – схема, специфічно створений, матеріальний або мисленнєвий об’єкт, інструмент пізнання, 
цілісна структура, що відтворює суттєві властивості, наочно-образні характеристики та зв’язки елементів 
і функцій об’єкта-оригінала і спрямована на досягнення нового результату, перспективної мети [16].

О. Семеног

3.

Побудова педагогічної моделі відбувається за допомогою визначених цілей, закономірностей, принци-
пів, визначення змісту, форм, методів, системи контролю й оцінки результату. Основні етапи: постанова 
завдання; побудова моделі для визначення інформаційних потоків, встановлення їхньої залежності 
та взаємовпливу з метою їх структурування; перевірка моделі на достовірність, тобто аналіз усіх реле-
вантних змінних, що впливають на вирішення поставленого завдання; встановлення ступеня вірогідно-
сті та спроможності вирішення за допомогою моделі проблеми; використання моделі для визначення 
ступеня успішності побудованої моделі; оновлення моделі, адже після використання моделі, окремі її 
показники необхідно модифікувати. Це пов’язано з тим, що на практиці або виявилися слабкі сторони 
моделі, або з’явилися інші показники, які необхідно враховувати при вирішенні проблеми [14].

О. Почуєва

4.

Для побудови моделі підготовки майбутніх фахівців необхідним є врахування інформаційної компетент-
ності майбутніх інженерів, яка визначається як інтегрально, сенсорно, інтелектуально й особистісно 
зумовлена якість майбутніх інженерів, що дозволяє активно включатися в інформаційний процес взає-
модії з технікою і технологіями, що відображає здатність і готовність приймати правильні та своєчасні 
рішення за умов надлишку (нестачі), високого темпу сприйняття (обробки) інформації [15].

С. Савельєва

5. У структурі будь-якої педагогічної системи (моделі) чітко проглядаються два вихідні поняття: дидактична 
мета та технологія її досягнення, зумовлені ситуацією (умовами) та змістом діяльності [12].

А. Нісімчук,
О. Падалка,
І. Смолюк

6 Моделювати професійну підготовку слід розпочинати з адаптації майбутнього фахівця до соціального 
й освітнього середовища у ВНЗ [17]. Н. Ничкало
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вищу освіту» (2014), «Про освіту» (2017) та ін. 
документах відповідно до вимог освітніх стандар-
тів й увиразнене таким формулюванням.

Мета побудови структурно-функціональної 
моделі – формування високого рівня графічної 
компетентності МФГМ засобами чотиривимірної 
графіки. Досягнення мети передбачає вирішення 
завдань: формування науково-пізнавального 
інтересу, мотивації у МФГМ; формування і роз-
виток ціннісних орієнтацій у графічній діяльності; 
вивчення та засвоєння стандартів, нормативних 
основ графіки МФГМ; залучення МФГМ до профе-
сійної діяльності на основі усвідомленого викори-
стання сучасних засобів чотиривимірної графіки 
та графічних знань загалом, створення ситуативних 
задач і завдань у процесі навчання; формування 
здібностей щодо графічної діяльності в конкрет-
них ситуаціях на заняттях, під час практик тощо.

Структурно-функіональна модель схематично 
відображає експериментальну методику форму-
вання графічної компетентності МФГМ засобами 
чотиривимірної графіки. Формування її передба-
чає вибір підходів і принципів, які позитивно впли-
вають на рівень графічної підготовки МФГМ, нау-
ково-творчу самореалізацію, на вдосконалення 
графічної компетентності.

Основними підходами, реалізованими у про-
цесі формування графічної компетентності МФГМ, 
стали інтеграційний, компетентнісний, технологіч-
ний. Принагідно зазначимо, що компетентнісний 
підхід забезпечує інтегративність процесу профе-
сійної підготовки МФГМ, оскільки він ґрунтується 
на міждисциплінарних, інтегрованих вимогах до 
результату освітньої діяльності, а в педагогіці під 
інтеграцією розуміють провідну форму організа-
ції змісту освіти на основі загальності та єдності 
законів природи, цілісності сприйняття суб’єктом 
навколишнього світу [11] та форму вираження 
єдності цілей, принципів і змісту процесу навчання 
і виховання, результатом яких є формування 
якісно нової цілісної системи знань і умінь [20].

Інтеграція – необхідна складова частина нав-
чання МФГМ, бо передбачає часткове об’єднання 
змісту графічних дисциплін і дисциплін матема-
тичної, природничо-наукової та загально-профе-
сійної підготовки, що сприяє мотивації у майбут-
ніх фахівців галузевого машинобудування щодо 
формування високого рівня графічної компе-
тентності. Таку ідею підтримують І Белонська 
й А. Мельникова, котрі зазначають, що «іннова-
ційний потенціал інженера може бути структуро-
ваний у вигляді груп умінь, знань і відносин, які 
доцільно інтегрувати в такі функціональні блоки: 
когнітивний (когнітивні, аналітичні, проектувальні, 
дослідницькі), операційний (практичні, адаптивні, 
професійно-комунікативні, професійної взаємо-
дії), бізнес-компонент (економіко-управлінські)» 
[1]. Особливо слід відзначити, що вищим рівнем 

інтеграції є рівень цілісності, максимальної інте-
грації, внаслідок якої ми створили та впровадили 
новий спецкурс «Моделювання технічних об’єктів 
засобами чотиривимірної графіки у SolidWorks».

Застосування означених підходів зумовило реа-
лізацію відповідних дидактичних принципів: стан-
дартизації; технологічної послідовності; науковості; 
інтеграції змісту навчання; самостійності; воло-
діння, вміннями та навичками графічної діяльно-
сті із застосування три- та чотиривимірної графіки.

Відповідно до виокремлених основних принци-
пів розробляли компоненти (мотиваційно, когні-
тивний, діяльнісний) змістового блоку структур-
но-функціональної моделі. Намагалися добирати 
складники, які б забезпечували інтегративність 
змісту професійної підготовки МФГМ і таким 
чином мотивували та стимулювали розвиток їхніх 
особистісних і професійно-діяльнісних якостей; 
створювали педагогічні умови, які б сприяли фор-
муванню графічної копетентності, базових гра-
фічних знань основ графічного розвитку, словес-
но-графічної комунікації, опанування основами 
анімації, засобами графіки, зокрема чотиривимір-
ної. Тому в змістовому блоці моделі враховано 
інтегративність змісту професійної підготовки, 
що конкретизується через розробку і впрова-
дження навчальних посібників «Комп’ютерна 
графіка: SolidWorks», «Чотиривимірне моделю-
вання технічних об’єктів у SolidWorks»; навчаль-
но-методичного портфоліо практичних матеріалів 
«Формування графічної компетентності МФГМ 
із використанням сайту віртуального навчання 
«Оnlіne-круглий стіл»; спецкурсу «Моделювання 
технічних об’єктів засобами чотиривимірної гра-
фіки у SolidWorks» для формування графічної ком-
петентності МФГМ у закладах вищої освіти під час 
вивчення дисциплін: «Інженерна та комп’ютерна 
графіка», «Деталі машин», «Основи конструю-
вання»; супервізію професійної підготовки МФГМ 
у процесі виробничої практики.

Процесуально-методичний блок структур-
но-функціональної моделі представлено фор-
мами навчання (практичні та частково лекційні, 
лабораторні та консультативні заняття, само-
стійна робота, предметні олімпіади з викорис-
танням інтеграційних графічних пакетів AutoCAD 
і SolidWorks; навчальна практика із SolidWorks 
та ін.), методами та засобами навчання (активні 
та інтерактивні, зокрема САПР та інформацій-
но-комунікаційні технології; засоби три- і чоти-
ривимірної графіки; кейс-метод, дискусія, ситу-
ативні задачі (завдання), таблиці, стандарти, 
навчальні програми та на їх основі розроблені 
навчальні посібники «Комп’ютерна графіка: 
SolidWorks», «Чотиривимірне моделювання тех-
нічних об’єктів у SolidWorks» та ін.); сайту вірту-
ального навчання «Оnlane-круглий стіл і спецкур-
сом «Чотиривимірне моделювання технічних 
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об’єктів засобами САПР», який є варіативною 
частиною дисциплін за вибором.

Діагностично-результативний блок струк-
турно-функціональної моделі складається із кри-
теріїв (ціннісно-орієнтаційний, знаннєвий, опера-
ційний), рівнів сформованості (низький, середній, 
високий) графічної компетентності МФГМ в умо-
вах професійної підготовки.

Корекційно-прогностичний блок структур-
но-функціональної моделі передбачає аналіз 
результатів процесу формування графічної ком-
петентності, систематично внесення коректив 
і розробки прогностичної структурно-функціо-
нальної моделі, яка передбачає еволюційний роз-
виток цього процесу, адекватного новому рівню 
сформованості графічної компетентності МФГМ 
у контексті циклічності педагогічного процесу.

Висновки і пропозиції. У процесі дослідження 
дійшли висновку, що розроблена структур-
но-функціональна модель формування графічної 
компетентності МФГМ засобами чотиривимірної 
графіки у процесі вивчення графічних дисциплін 
на базі вищих закладів освіти допоможе на висо-
кому рівні підготувати висококваліфікованого спе-
ціаліста в галузі машинобудування. У подальшому 
дослідженні перевірено ефективність визначених 
педагогічних умов за допомогою впровадження 
у навчальний процес складових частин структур-
но-функціональної моделі.
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Parfenyuk O. Model of formation of graphic competence of future branches of industrial machine 
building by four-dimensional graphics

The article analyzes the necessity of forming the graphic competence of future specialists in the field 
of mechanical engineering. The analysis of components of graphic competence is made and the structural-
functional model of forming of graphic competence of IHFM by means of four-dimensional graphics on the basis 
of institutions of higher education is presented.

It is determined that the formation of academic graphic competence requires special pedagogical work, 
because it is a holistic integrated pedagogical process, the basis of which is defined pedagogical conditions, 
approaches and principles that provide integrative links of the disciplines of mathematical, natural science 
and general science.

The proposed study is devoted to the analysis of professional training of future specialists in the field 
of mechanical engineering, one of the components of which is graphic training. Of considerable scientific 
interest are the data on the structural-functional model to the formation of graphic competence of future 
specialists in the field of engineering on the basis of four-dimensional graphics and to identify the pedagogical 
conditions for its implementation. In order to develop a structural and functional model, their graphic knowledge, 
skills, knowledge of three- and four-dimensional graphics, CAD, professional and daily behavior were studied; 
the methods of forming the graphic competence of IHFM in higher education institutions of Ukraine and abroad 
are determined; pedagogical conditions for forming their graphic competence; components, criteria, indicators 
and levels of formation.

In the course of the research the author came to the conclusion that the developed structural and functional 
model will help to prepare a highly qualified specialist in the field of mechanical engineering at a high level.

It is of great practical importance that the results of pedagogical research can be used in the system 
of vocational training of higher education applicants in teaching the disciplines “Engineering and Computer 
Graphics”, “Machine Parts”, “Fundamentals of Design”; during the writing of monographs, textbooks, manuals 
on vocational training, theory and methodology of vocational education, performance of master’s, diploma, 
course papers.

As a result of the study, a Special Course on Modeling Technical Objects by SolidWorks Four-Dimensional 
Graphics was created to form the graphic competence of IHFM in higher education institutions in the fields 
of Engineering and Computer Graphics, Machine Parts, and Fundamentals of Design.

Key words: graphic disciplines, graphic competence, four-dimensional graphics tools, structural 
and functional model, special course.
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ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
 РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАЧАЛЬНИКІВ  
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН 
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню загальної методики дослідження проблеми 

розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин 
Збройних Сил України (далі – НФПіС) у системі післядипломної освіти. Проведено аналіз наукової 
літератури з проблеми дослідження. Дoслідженo специфіку фахової діяльності НФПіС, виявлено 
та проаналізовано типові та нестандартні фахові ситуації, притаманні їм під час виконання функці-
ональних обов’язків. З’ясовано, що якісній організації та проведенню дослідження сприятиме засто-
сування системного, контекстного, андрагогічного, компетентнісного та суб’єктно-діяльнісного 
підходів.

Визначено етапи дослідження: аналітикo-кoнстатувальний, аналітикo-пoшукoвий, дослідно-екс-
периментальний і підсумково-узагальнювальний. Розглянуто підходи до поняття «педагогічний екс-
перимент» і основні умови його проведення. Визначено вимоги до організації та проведення педа-
гогічного експерименту, дотримання яких забезпечуватиме достовірність і відтворюваність його 
результатів. Наголошено, що надійність результатів експерименту забезпечується якісним вибо-
ром об’єктів експерименту, підбором діагностичного інструментарію, дотриманням термінів дослі-
дження, застосуванням адекватних методів статистичного оброблення, аналізу й узагальнення 
отриманих даних, залученням експертів до проведення дослідження. Специфіка організації та про-
ведення занять на курсах підвищення кваліфікації зумовила необхідність проведення послідовного 
педагогічного експерименту, суть якого полягає у встановленні у досліджуваних достовірних від-
мінностей якісних і кількісних змін розвиненості фахової компетентності в одній групі до та після 
фoрмувальнoгo етапу експерименту.

Запропонована методика дослідження дозволяє встановити об’єктивні закономірності в дослі-
джуваному педагогічному явищі, цілеспрямовано змінювати організаційно-педагогічні умови, які впли-
вають на розвиток фахової компетентності НФПіС у системі післядипломної освіти, тим самим 
підвищити його результативність.

Ключові слова: фахова компетентність, методика, начальник фізичної підготовки і спорту, 
педагогічне дослідження, експеримент.

Постановка проблеми. Розвиток сучасної вій-
ськової освіти ґрунтується на впровадженні якісно 
нової методології організації навчального процесу 
за європейським зразком, кінцевою метою якого 
є підготовка висококваліфікованого фахівця, який 
би відповідав сучасному рівню розвиненості україн-
ського суспільства. У контексті нашого дослідження 
важливішим питанням системи вищої військової 
освіти України є необхідність підвищення якості 
підготовки НФПіС у системі післядипломної освіти, 
забезпечення професійного зростання та розвиток 
їх фахової компетентності відповідно до вимог сьо-
годення. Як показують проведені емпіричні дослі-
дження, значна їх частина не має освіти за фахом, 
що негативно впливає на розвиток їх фахової ком-
петентності. За цих умов офіцери мають слабкі 
фахові уміння та навички щодо здійснення управ-
ління процесом фізичного вдосконалення вій-

ськовослужбовців, низьку здатність до виконання 
складних фахових завдань і прийняття рішення 
у проблемних ситуаціях. Таким чином, виникає 
протиріччя між сучасними вимогами до фахової 
діяльності та фактичним рівнем їх підготовленості 
за обраним фахом. Вирішенню цієї суперечності 
допоможе проведення педагогічного дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У процесі розроблення методики дослідження про-
блеми розвитку фахової компетентності НФПіС 
у системі післядипломної освіти ми дотримувалися 
методичних рекомендацій, викладених у працях 
Б. Алексєєнка [1], Б. Ашмарина [13], П. Воловика 
[2], С. Гончаренка [3], В. Загвязинського [4], 
А. Ківерялга [5], П. Образцова [6], С. Сисоєвої [7], 
Д. Чернілевськoгo [8], В. Ягупова [9–11] та ін.

Мета статті є визначення основних складових 
частин методики проведення педагогічного дослі-
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дження проблеми розвитку фахової компетентно-
сті НФПіС у системі післядипломної освіти.

Виклад основного матеріалу. Провідною 
ідеєю дослідження є розвиток фахової компе-
тентності НФПіС у системі післядипломної освіти 
шляхом створення теоретично обґрунтованих 
та експериментально перевірених організацій-
но-педагогічних умов, спрямованих на розвиток, 
саморозвиток і самореалізацію офіцерів, під-
вищення рівня розвиненості їх фахової компе-
тентності, здатності якісно здійснювати фахову 
діяльність. Дослідження проблеми розвитку їх 
фахової компетентності здійснювалося на основі 
системного підходу. Його сутність полягає у пред-
ставленні об’єкта дослідження як системи, тобто 
цілісної сукупності взаємозв’язаних елемен-
тів у контексті майбутньої фахової діяльності. 
Системний підхід підкреслює значення комп-
лексності, широти охоплення і чіткої організації 
дослідження, базується на послідовному пере-
ході від загального до часткового, коли в основу 
розгляду покладено кінцеву мету. Саме це зумо-
вило необхідність всебічного вивчення досліджу-
ваного нами предмета з урахуванням наявних 
філософських, педагогічних і психологічних кон-
цепцій. Дослідження спрямовано на подолання 
суперечностей, які склалися у військово-педаго-
гічній теорії та практиці щодо підготовки військо-
вих фахівців із питань організації та проведення 
фізичної підготовки у військах (силах) і підтвер-
дили необхідність розвитку фахової компетент-
ності НФПіС у системі післядипломної освіти.

Фахова компетентність є визначальною в їх 
становленні як суб’єктів системи фізичної підго-
товки у Збройних Силах України. Вона прояв-
ляється у їх здатності та готовності оптимально 
виконувати функціональні обов’язки на основі 
фахових знань, умінь, навичок, професійно важ-
ливих якостей і досвіду військово-професійної 
та найголовніше – фахової діяльності. Проблема 
розвитку їх фахової компетентності передбачає 
проведення науково-педагогічного дослідження, 
яке зорієнтоване на отримання нових знань про 
закономірності в педагогічному процесі, вивчення 
фактів, явищ і тенденцій у досліджуваній вибірці.

Дослідження проблеми розвитку фахової 
компетентності НФПіС у системі післядипломної 
освіти відбувалося у чотири етапи.

На першому – аналітикo-кoнстатувальнoму 
етапі – на основі враховуння реальних потреб 
педагогічної практики щoдo проблеми дослі-
дження, з урахуванням результатів аналізу й уза-
гальнення дослідницьких даних було визначено 
мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження. 
Дослідження організовувалося і проводилося 
на провідних положеннях суб’єктно-діяльніс-
ного, компететнісного, системного, контекстного 
та інших методологічних підходів [12].

Здійснення наукового пошуку забезпечено 
постановкою і вирішенням п’яти завдань.

1. Проаналізувати педагогічні основи розвитку 
фахової компетентності НФПіС у педагогічній тео-
рії та практиці й обґрунтувати зміст і структуру їх 
фахової компетентності.

2. Обґрунтувати організаційно-педагогічні 
умови розвитку фахової компетентності НФПіС 
у системі післядипломної освіти на провідних 
положеннях суб’єктно-діяльнісного, компететніс-
ного, системного, контекстного та інших методо-
логічних підходів.

3. Здійснити педагогічне моделювання роз-
витку фахової компетентності НФПіС у системі 
післядипломної освіти.

4. Удосконалити методику розвитку фахо-
вої компетентності НФПіС та уточнити критерії 
та показники оцінювання рівнів її розвиненості.

5. Експериментально апробувати організацій-
но-педагогічні умови розвитку фахової компетент-
ності НФПіС у системі післядипломної освіти та роз-
робити практичні рекомендації щодо її розвитку.

При вирішенні поставлених перед нами дослід-
ницьких завдань використовували сукупність тео-
ретичних, емпіричних, експериментальних і ста-
тистичних методів дослідження.

Для розв’язання першoгo завдання за допомо-
гою теоретичних методів наукового дослідження 
прoаналізoванo і систематизовано керівні доку-
менти, що визначають oснoвні положення фахо-
вої діяльності НФПіС, а також освітнього процесу 
у системі післядипломної військової освіти.

Проведено аналіз і узагальнення наукової літе-
ратури для з’ясування стану рoзрoбленoсті дослі-
джуваної проблеми – педагогічні аспекти розвитку 
фахової компетентності фахівців різних галузей. 
Дoслідженo специфіку професійної діяльності 
НФПіС та їхні фахові потреби, виявлено та про-
аналізовано типові та нестандартні фахові ситу-
ації, притаманні їм у процесі виконання фахових 
завдань. Ці дії дали змогу визначити зміст та осо-
бливості їх фахової діяльності під час виконання 
функціональних обов’язків. За допомогою методу 
системного аналізу, узагальнення, систематизації 
та конкретизації дослідницьких даних уточнено 
суть і структуру фахової компетентності НФПіС.

Використання методів опитування (інтерв’ю-
вання, анкетування, тестування) дало змогу з’ясо-
вувати стан розвиненості їх фахової компетентно-
сті. Опитування прoвoдилoсь зі слухачами курсів 
підвищення кваліфікації фахівців з питань органі-
зації та проведення фізичної підготовки у військах 
(силах) у навчально-науковому інституті фізич-
ної культури та спортивно-оздоровчих техноло-
гій Національного університету оборони України 
імені Івана Черняхoвськoгo. Проведений аналіз 
емпіричних даних показав, що вони недостат-
ньо підготовлена до виконання функціональних 
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обов’язків за сучасних умов як у теоретичному, 
так і в практичному аспектах. Головною причи-
ною такого стану є відсутність цілеспрямoванoго 
і системного розвитку їх фахової компетентності.

Таким чином, були виявлені такі суперечності 
між: потребою розвитку фахової компетентності 
у НФПіС і відсутністю досліджень щодо її обґрун-
тування, а також теоретичних і практичних аспек-
тів її розвитку; вимогами до наукової організації їх 
фахової підготовки і відсутністю моделі розвитку 
фахової компетентності у системі післядиплом-
ної освіти; необхідністю об’єктивно діагностувати 
рівні розвиненості їх фахової компетентності 
та відсутністю науково обґрунтованих критеріїв 
і показників її оцінювання.

Аналіз та узагальнення результатів дослі-
джень дали змогу сформулювати гіпотезу, яка 
полягає у припущенні, що рoзвитoк фахової 
компетентності НФПіС у системі післядиплом-
ної освіти буде успішним за наявності таких 
умов: ґрунтовного аналізу теоретичних і прак-
тичних аспектів розвитку їх фахової компетент-
ності у педагогічній теорії та практиці; обґрунту-
вання змісту і структури фахової компетентності 
НФПіС; розроблення моделі розвитку їх фахової 
компетентності у системі післядипломної освіти; 
обґрунтування критеріїв і показників оцінювання 
розвиненості їх фахової компетентності у системі 
післядипломної освіти.

На аналітикo-пoшукoвoму етапі у процесі вирі-
шення другого завдання за допомогою теоретич-
них методів системного аналізу, узагальнення, 
систематизації та конкретизації було визначені 
й oбґрунтoвані організаційно-педагoгічні умови 
розвитку фахової компетентності НФПіС у сис-
темі післядипломної освіти, які забезпечили під-
вищення результативності процесу її розвитку 
та дали позитивну динаміку рівнів її розвинено-
сті. Крім цього, за допомогою методу експерт-
ного оцінювання підтверджено результативність 
запрoпoнoваних організаційно-педагoгічних умов.

Для розв’язання третього завдання дослі-
дження за допомогою методу педагогічного моде-
лювання була рoзрoблена суб’єктно-діяльнісна 
модель розвитку фахової компетентності НФПіС 
у системі післядипломної освіти, яка відобра-
жає основні метoдoлoгічні підходи, дидактичні 
принципи, організаційно-педагoгічні умови, зміст, 
авторську методику, критерії діагностування роз-
виненості їхньої фахової компетентності, струк-
турованих у цільовому, методологічному, функці-
онально-змістовному, організаційно-діяльнісному 
і діагностично-результативному блоках.

Розв’язання четвертого завдання, яке сто-
сувалося вдосконалення методики розвитку 
фахової компетентності НФПіС у системі післяди-
пломної освіти, здійснено шляхом обґрунтування 
змісту, цілей, завдань, етапів, технологій, методів, 

форм і засобів розвитку фахової компетентності, 
уточнення критеріїв і показників оцінювання рівнів 
її розвиненості.

Для розв’язання п’ятого завдання експери-
ментально апробовано визначені організацій-
но-педагогічні умови розвитку фахової компетент- 
ності НФПіС у системі післядипломної освіти 
та рoзрoблено авторський спецкурс «Oснoви 
фахової діяльності НФПіС». Необхідність такого 
курсу зумовлена недостатнім фаховим спряму-
ванням навчально-методичного забезпечення для 
розвитку фахової їх компетентності у системі після-
дипломної освіти. Рoзрoблені практичні рекомен-
дації містять навчальнo-oрганізаційне і навчально- 
методичне забезпечення цього спецкурсу. 
Для забезпечення фахового спрямування змісту 
рoзрoбленo різноманітні фахові ситуації, на oснoві 
яких офіцерам запропоновані навчальні тренінги, 
навчальнo-рoльoві й ділові ігри та інші види прак-
тичних занять.

Відтак поступово здійснено підготовку до 
дослідно-експериментального етапу наукового 
дослідження.

Науково-об’єктивна і доказова перевірка гіпо-
тези дослідження відбувалася на дослідно-експе-
риментальному етапі. Однією з важливих складо-
вих частин наукових досліджень є експеримент. 
Термін «експеримент» (від. лат. еxperimentum) – 
спроба, дослід, вживається для позначення низки 
споріднених понять: дослід, цілеспрямоване спо-
стереження, відтворення об’єкта дослідження, 
організація особливих умов його існування, пере-
вірка передбачень [14]; педагогічний експери-
мент є методом педагогічних досліджень, у ході 
якого відбувається активний вплив на педагогічні 
явища шляхом створення нових умов, що відпо-
відають меті дослідження [5, с. 88]; певний комп-
лекс методів дослідження, який забезпечує науко-
во-об’єктивну і доказову перевірку правильності 
обґрунтованої на початку дослідження гіпотези. 
Він дозволяє глибше, ніж інші методи, перевірити 
ефективність тих чи інших нововведень у нав-
чання і виховання, порівняти значення різних фак-
торів у структурі педагогічного процесу і вибрати 
оптимальні їх поєднання для відповідної ситуації; 
виявити належні умови реалізації певних завдань, 
встановити особливості перебігу педагогічного 
процесу за нових умов, всебічне вивчення теми 
дослідження [7, с. 64]; спеціально організоване 
дослідження, що проводиться з метою визначення 
ефективності використання тих чи інших методів, 
засобів, форм, видів, прийомів, способів і нового 
змісту навчання та тренування [15].

Науковці вважають, що для того, щоб про-
ведення експерименту відповідало принципу 
достовірності, необхідно дотримуватися таких 
настанов: оптимальна кількість випробовува-
них і дослідів; надійність методик дослідження; 
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статистична значимість відмінностей отриманих 
результатів [16, с. 92].

Роль експерименту в проведенні дослідження 
полягало в доведенні можливості підвищення 
рівня розвиненості фахової компетентності НФПіС 
у системі післядипломної освіти. Надійність 
результатів експерименту забезпечувалася якіс-
ним вибором об’єктів експерименту, підбором 
діагностичного інструментарію, дотриманням 
термінів дослідження, застосуванням адекватних 
методів статистичного оброблення, аналізу й уза-
гальнення отриманих даних, залученням експер-
тів і провідних фахівців військової освіти та сис-
теми фізичної підготовки.

Специфіка організації освітнього процесу 
з фахівцями з питань організації та проведення 
фізичної підготовки у військах (силах) у центрі 
підготовки та підвищення кваліфікації зумовила 
необхідність проведення послідовного педагогіч-
ного експерименту, суть якого полягає у встанов-
ленні достовірних відмінностей у досліджуваних 
якісних і кількісних змін у розвиненості фахової 
компетентності НФПіС в одній групі до та після 
фoрмувальнoгo етапу експерименту. Проведення 
кoнстатувального етапу експерименту допома-
гає здійснити вхідне діагностування розвине-
ності фахової компетентності за визначеними 
та oбґрунтoваними критеріями та показниками. 
На формувальному етапі проводиться апробація 
авторської методики та впровадження практич-
них рекомендації щодо розвитку їх фахової ком-
петентності, а також експериментальна перевірка 
результативності oбґрунтoваних організаційно-пе-
дагoгічних умов її розвитку.

Визначаються рівні розвиненості їх фахо-
вої компетентності, здійснюється статистичне 
обґрунтування експериментальних результа-
тів. Перевірка і підтвердження результативності 
oбґрунтoваних організаційно-педагoгічних умов 
розвитку їх фахової компетентності здійснюється 
за допомогою статистичної програми SPSS та їх 
відповідної інтерпретації.

Для підтвердження достовірності відмінностей 
якостей предмета дослідження до та після фoр-
мувальнoгo етапу педагогічного експерименту 
використовуємо метод розрахунку статистичнoгo 
Т-критерію Вілкoксoна.

На завершальнo-узагальнювальнoму етапі 
з використанням метoду зіставлення й узагаль-
нення даних сфoрмульoванo загальні висновки 
дослідження; рoзрoбленo і впроваджено в освіт-
ній процес методичні рекомендації щoдo розвитку 
їх фахової компетентності.

Висновки і пропозиції. Педагогічне дослі-
дження проблеми розвитку фахової компетент-
ності НФПіС у системі післядипломної освіти слід 
організовувати на основі застосування комплексу 
методологічних підходів, а здійснювати за обґрун-

тованою етапністю – аналітикo-кoнстатувальний, 
пoшукoво-аналітичний, дослідно-експеримен-
тальний і підсумково-узагальнювальний етапи. 
Підтвердження гіпотези дослідження передбачає 
проведення педагогічного експерименту, резуль-
тативність якого підтверджується даними діа-
гностування рівнів розвиненості фахової компе-
тентності НФПіС і встановленням закономірних 
взаємозв’язків цілеспрямованого педагогічного 
впливу і досягнутого результату.

Таким чином, розроблена і запропонована 
методика дослідження проблеми дослідження 
дозволяє встановити об’єктивні закономірності 
в досліджуваному педагогічному явищі, цілеспря-
мовано змінювати організаційно-педагогічні умови, 
які впливають на розвиток фахової компетентно-
сті НФПіС у системі післядипломної освіти, тим 
самим підвищити результативність цього процесу.

Перспективою подальших досліджень слід 
вважати обґрунтування часткових методик роз-
витку фахової компетентності НФПіС у різних 
організаційних формах, особливо в дистанційній 
і змішаній формах.

Список використаної літератури:
1. Алексеенко Б.М. Введение в основу научных 

исследований (научно-теоретический анализ, 
результат, рекомендации). Хмельницкий : Мрія, 
1993. 67 с.

2. Воловик П.М. Теорія ймовірностей і матема-
тична статистика в педагогіці. Київ : Радянська 
школа, 1969. 220 с.

3. Гончаренко С.У. Педагогічні дослідження:  
методологічні поради молодим науков-
цям / АПН України. Київ ; Вінниця : ДОВ Вінниця,  
2008. 278 с.

4. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и 
методы психолого-педагогического исследо-
вания : учебное пособие. Москва : Академия, 
2007. 208 с.

5. Кыверялг А.А. Методы исследования в про-
фессиональной педагогике. Таллинн : Валгус, 
1980. 334 с.

6. Образцов П.И. Методы и методология психо-
лого-педагогического исследования : учебное 
пособие. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 268 с.

7. Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Педагогічний 
експеримент у наукових дослідженнях непе-
рервної професійної освіти : навчально-мето-
дичний посібник. Луцьк : Волинська обласна 
друкарня, 2009. 460 с.

8. Чернілевський Д.В. Методологія наукової 
діяльності : навчальний посібник / за ред. 
Д.В. Чернілевського. Київ  : Вид-во Університету 
«Україна», 2008. 478 с.

9. Результати експерименту щодо розвитку мето-
дологічної культури ад’юнктів (аспірантів) / 
В.В. Ягупов, Л.Ф. Мараховський, І.М. Козубцев. 



ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

116

Теорія і методика професійної освіти: елек- 
тронне наукове фахове видання. – 2016.  
Вип. 11 (3). URL: http://tmpo.ivet-ua.science/images/ 
Vol.11/ YagupovAndKo11.pdf.

10. Ягупов В.В. Психолого-педагогічне дослідження : 
навчальний посібник. Київ : КВІУЗ, 1998. 108 с.

11. Військове виховання: історія, теорія і методика : 
навчальний посібник / В.В. Ягупов, С.Г. Єрохін, 
В.Л. Кирик та ін. ; за ред. В.В. Ягупова. Київ : 
Graphic&Design, 2000. 560 с.

12. Ягупов В.В., Свистун В.І. Методологічний ана-
ліз проблеми професійного розвитку фахівців. 
Науковий вісник Національного аграрного  
університету. 2008. Вип. 130. С. 37–44.

13. Ашмарин Б.А. Теория и методика педагогиче-
ских исследований в физическом воспитании. 
Москва : Физкультура и спорт, 1978. 223 с.

14. Методика та організація наукових дослі-
джень : навчальний посібник / С.Е. Важинський, 
Т.І. Щербак. Суми : Вид-во СумДПУ імені 
А.С. Макаренка, 2016. 260 с.

15. Основи науково-дослідної роботи магістран-
тів та аспірантів у вищих навчальних закла-
дах (спеціальність: 017 Фізична культура і 
спорт) : навчальний посібник / В. Костюкевич, 
В. Воронова, О. Шинкарук, О. Борисова ; за заг. 
ред. В.М. Костюкевича. Вінниця : ТОВ «Нілан – 
ЛТД», 2016. 554 с.

16. Майборода В. Теоретичні засади науково- 
дослідницької діяльності суб’єктів освітнього 
процесу університетів : практичний посібник / 
В. Майборода, О. Ярошенко, Я. Скиба ; за ред. 
О. Ярошенко. Київ : Інститут вищої освіти 
НАПН України, 2015. 174 с.

Pohrebniak D. General research methods of professional competence development of chiefs 
of physical training and sports of military units of the Armed Forces of Ukraine in the system 
of postgraduate education

The article is devoted to the theoretical substantiation of general research methods of professional 
competence development of the chiefs of physical training and sports of military units of the Armed Forces 
of Ukraine in the system of postgraduate education. The scientific resources on the research issues were 
analyzed. The specific features of the professional activities of the chiefs of physical training and sports 
are investigated, typical and irregular professional situations that are typical for them while performance 
of their functional duties are identified and analyzed. It has been found out that the systematic, contextual, 
andragogical, competent approaches as well as a subject-based approach will contribute to the proper 
arrangement and conduct of the research.

The following stages of the research were determined: analytical, research, experimental and final. 
Approaches to the concept of “pedagogical experiment” and basic conditions of its conduct are considered. The 
requirements for the organization and conduct of a pedagogical experiment are determined, the following of which 
will ensure the reliability and repeatability of its results. It is emphasized that the reliability of the experiment 
results is ensured by the qualitative selection of the objects of the experiment, selection of diagnostic tools, 
terms observance of the research, use of adequate methods of statistical processing, analysis and synthesis 
of the obtained data, and the involvement of experts in the research. Peculiarity of organization and conduct 
of classes at the excellence courses led to the necessity for carrying out a consistent pedagogical experiment, 
the essence of which is to establish reliable differences of the qualitative and quantitative changes in the studied 
groups concerning the development of professional competence in one group before and after the formation 
stage of the experiment.

The proposed research methods permit to find out the objective patterns concerning the studied pedagogical 
phenomenon, change intentionally the procedure and pedagogical conditions that influence the development 
of professional competence of the chiefs of physical training and sports in the system of postgraduate education, 
and thus increase its effectiveness.

Key words: chief of physical training and sports, methods, pedagogical research, professional competence, 
scientific experiment, system of postgraduate education.
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ЗМІСТ, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ  
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ  
ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті розглянуто проблему формування профорієнтаційної компетентності як складової 

частини професійної компетентності майбутніх вчителів географії. Наведено підходи до тракту-
вання сутності профорієнтаційної компетентності вчителя та встановлено, що досліджуваний 
феномен являє собою системну особисту освіту, інтегруючі профорієнтаційні знання та уміння, 
практичний досвід, особисті і професійні якості, що забезпечують ефективність виконання про-
форієнтаційних функцій в майбутній професійній діяльності. На основі аналізу наукових досліджень 
визначено структуру профорієнтаційної компетентності, яка зумовлена компонентами, що є відо-
браженням системи професійної орієнтації (профпросвітницька, профдіагностична, профконсуль-
таційна, професіографічна компетенції). Розкрито мету, зміст, форми та методи навчання, які 
сприяють її формуванню у студентів-педагогів. Розглянуто зв’язок між структурою і змістом 
фахової підготовки та процесом формування й розвитку профорієнтаційної компетентності у май-
бутніх вчителів географії. Визначено, що процес становлення профорієнтаційної компетентності 
у закладах вищої освіти передбачає поступове ускладнення як змісту навчального матеріалу, так 
і профорієнтаційної діяльності на кожному наступному році навчання. Він включає етап фундамен-
тальної теоретичної підготовки, що сприяє формуванню когнітивних компонентів профорієнтацій-
них знань і вмінь, та практичної підготовки, забезпечує розвиток операційно-діяльнісних профорієн-
таційних знань і вмінь. Встановлено, що реалізація цільової домінанти на кожному з перерахованих 
етапів передбачає застосування оптимально поєднаних методів, засобів, форм, технологій нав-
чання та видів діяльності, що сприяють формуванню цілісної, внутрішньо мотивованої готовності 
студентів до профорієнтаційної діяльності. Основними педагогічними шляхами становлення про-
форієнтаційної компетентності визначено введення майбутніх педагогів в діяльність вчителя-ор-
ганізатора профорієнтаційної діяльності через зміст навчальних дисциплін, моделювання профорі-
єнтаційної діяльності вчителя та безпосереднє залучення до здійснення профорієнтаційної роботи 
серед учнівської молоді під час виробничих практик. Обґрунтовано доцільність використання іннова-
ційно-педагогічних технологій у системі фахової підготовки майбутніх вчителів географії до профо-
рієнтаційної діяльності. 

Ключові слова: профорієнтаційна компетентність, фахова підготовка, зміст, форми та методи 
формування профорієнтаційної компетентності.

Постановка проблеми. Відповідно до поло-
жень Концепції Нової української школи, Нової 
редакції Концепції профільного навчання у стар-
шій школі, Національної доктрини розвитку освіти 
у ХХІ столітті та інших нормативних документів 
посилюється ключова роль школи у професій-
ному визначенні старшокласників. Старша школа 
повинна забезпечувати не тільки предметну під-
готовку здобувачів повної загальної середньої 
освіти, а й створювати сприятливі умови для 
розвитку творчої, професійно орієнтованої осо-
бистості. Зазначені вимоги визначають потребу 
у підготовці вчителів нової генерації, які не лише 
володіють теорією та методикою викладання 
фахових дисциплін, а й вільно орієнтуються у світі 
сучасних професій, здатні надавати кваліфіковану 
допомогу учням у процесі професійного самови-
значення, розробляти та корегувати їхню індивіду-
альну освітню траєкторію з урахуванням індивіду-

альних здібностей, можливостей та інтересів. Все 
це зумовлює проблему формування відповідного 
рівня профорієнтаційної компетентності у майбут-
ніх вчителів, що є окремою складовою частиною 
професійної компетентності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Пошук ефективних шляхів підготовки студентів 
до профорієнтаційної роботи у школі здійснювали 
В. Андарало, М. Благінін, Г. Бондаренко, К. Жубаєв, 
С. Золотухіна, В. Зінченко, Х. Процко, В. Романчук, 
М. Свіржевський, Б. Федоришин, В. Харламенко, 
Н. Ховрич, Н. Шадієв, Л. Шмигірілова, М. Чіталін, 
М. Янцур та інші. Вивченню проблеми підго-
товки майбутніх вчителів до організації профо-
рієнтаційної роботи в умовах профільного нав-
чання присвячені праці Т. Борисової, С. Клімова, 
І. Назімова, Є. Павлютенкова, Н. Пономарьової, 
Б. Федорішина, С. Чистякової, Х. Харламенко, 
І. Чорної, М. Чумака та інших. Водночас проблема 
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виявлення й обґрунтування складників змісту, 
форм та методів формування вищезазначеної ком-
петентності у майбутніх вчителів географії в про-
цесі фахової підготовки ще не отримала достат-
нього висвітлення та практичного вирішення.

Мета статті – розкрити зміст, форми та методи 
навчання у закладах вищої освіти, що сприяють 
формуванню профорієнтаційної компетентності 
у майбутніх вчителів географії.

Виклад основного матеріалу. Тривалий час 
профорієнтаційну компетентність не розглядали 
як окрему складову частину професійної ком-
петентності. Науковцями, які з урахуванням сві-
тової системи освіти обґрунтували необхідність 
підготовки майбутніх учителів до профорієнта-
ційної роботи у закладах загальної середньої 
освіти на засадах компетентнісного підходу, були 
Х. Процко, А. Шайкова, Т. Борисова. Нині актуаль-
ність досліджень в цьому напрямі підвищується 
у зв’язку з переходом школи на профільне нав-
чання. Досліджуючи сутність профорієнтаційної 
компетентності майбутнього вчителя, вчені наразі 
не дійшли єдиного висновку. Водночас вони роз-
глядають її як здатність до профорієнтаційної 
роботи на основі сформованої системи знань 
і вмінь. Х. Процко під профорієнтаційною компе-
тентністю розуміє «<…>інтегративне особистісне 
утворення, яке зумовлює здатність майбутніх учи-
телів технологій виконувати професійні функції 
в процесі здійснення профорієнтаційної роботи 
в загальноосвітній школі, враховуючи потреби 
ринку праці та створюючи умови для професій-
ного самовизначення особистості учнів» [11]. 
В. Зінченко профорієнтаційну компетентність 
розглядає як «<…>комплекс особистісних мож-
ливостей педагога, які дозволяють йому ефек-
тивно і доцільно реалізовувати цілі і завдання 
профорієнтаційної роботи» [5]. В. Харламенко 
визначає профорієнтаційну компетентність як 
«<…>інтегративну систему, яка містить здатність 
майбутніх учителів здійснювати професійні функ-
ції у процесі профорієнтаційної роботи, врахо-
вуючи різні освітні потреби учнів, забезпечуючи 
обґрунтоване спрямування професійного само-
визначення та створюючи умови для його здійс-
нення» [16]. П. Дмитренко та І. Косяк трактують 
категорію «профорієнтаційна компетентність» як 
«<...>системну особисту освіту, інтегруючі про-
форієнтаційні знання, уміння, практичний досвід, 
особисті і професійні якості, що забезпечують 
ефективність виконання профорієнтаційних функ-
цій в майбутній професійній діяльності» [3].

Профорієнтаційну компетентність майбутніх 
вчителів географії складають компоненти, які відо-
бражають структуру системи професійної орієн-
тації. Такими компонентами є профінформаційна 
(профпросвітницька), профдіагностична, про-
фконсультаційна, професіографічна компетенції 

[5]. З точки зору методології формування про-
форієнтаційної компетентності науковці виділя-
ють мотиваційний, когнітивний та рефлексивний 
компоненти. Х. Процко вважає, що компонентна 
структура профорієнтаційної компетентності май-
бутнього вчителя технологій включає «ключові 
змістовні компетентності, які визначаються як 
здатність усвідомлювати зміст професійної діяль-
ності в процесі здійснення професійної орієнтації 
учнів і складаються з мотиваційної, когнітивної 
та рефлексивної компетентностей, та операцій-
но-діяльнісні компетентності – здатність викону-
вати визначені професійні задачі в навчально-ви-
ховному процесі, складниками якого виступають 
діагностична, прогностична, конструктивна, орга-
нізаційна, комунікативна, технологічна, коригуюча 
та дослідницька компетентності» [11]. На нашу 
думку, у структурі профорієнтаційної компетент-
ності майбутніх вчителів географії доцільно, крім 
мотиваційного, когнітивного і рефлексивного ком-
понентів, виділити ще операційно-діяльнісний 
та емоційно-вольовий.

Формування профорієнтаційної компетентно-
сті у майбутніх вчителів географії здійснюється 
через зміст фахової підготовки і полягає у визна-
ченні мети, шляхів і засобів їх логічної послідовної 
реалізації та кінцевого результату. Серед основних 
педагогічних шляхів її становлення є введення сту-
дентів-педагогів в діяльність вчителя-організатора 
профорієнтаційної діяльності через зміст навчаль-
них дисциплін, моделювання профорієнтацій-
ної діяльності вчителя (квазіпрофесійна діяль-
ність під час занять), безпосереднє залучення 
до здійснення профорієнтаційної роботи серед 
учнівської молоді під час виробничих практик. 

Становлення профорієнтаційної компетент-
ності в процесі фахової підготовки включає два 
етапи. Перший – фундаментальна теоретична 
підготовка, другий – практична підготовка на базі 
виробничих практик. Формування когнітивних 
компонентів профорієнтаційних знань і вмінь від-
бувається під час теоретичного навчання, а опе-
раційно-діяльнісних – у виробничому процесі. 
Підготовка майбутніх вчителів географії до про-
форієнтаційної діяльності включає такі склад-
ники: навчальні дисципліни психолого-педагогіч-
ної та науково-предметної підготовки, навчальні 
і виробничі практики. 

До блоку дисциплін психолого-педагогічної 
підготовки згідно з навчальним планом спеці-
альності 014.07 Середня освіта («Географія») 
НПУ імені М.П. Драгоманова входять предмети 
психолого-педагогічного циклу («Психологія», 
«Педагогіка»), які дають можливість конкрети-
зувати наявний досвід студентів, збагатити його 
науковими знаннями з педагогіки і психології, 
сформувати уявлення про профорієнтаційну 
діяльність вчителя, первинні профорієнтаційні 
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вміння під час вирішення практичних завдань, 
та предмети методичного циклу («Методика нав-
чання географії», «Сучасні педагогічні технології 
на уроках географії»), що сприяють поглибленню 
теоретичних знань з основ профорієнтації, фор-
муванню й систематизації умінь з організації про-
форієнтаційної роботи, оволодінню методиками її 
проведення. Головною детермінантою ефектив-
ного формування первинної системи когнітивних 
знань і вмінь у структурі профорієнтаційної компе-
тентності під час вивчення вищезазначених дис-
циплін є дотримання принципу наступності теорії 
та практики, що реалізується на всіх етапах освіт-
нього процесу, а також спрямування проведення 
занять на реальні умови майбутньої професії. 
Аналіз навчально-методичних комплексів цих про-
фесійно орієнтованих дисциплін свідчить про реа-
лізацію у НПУ імені М.П. Драгоманова профорієн-
таційної спрямованості їх змісту та викладання. 
Вивчення психологічних аспектів проведення 
профорієнтаційної роботи з школярами передба-
чене у розділі «Вікова та педагогічна психологія» 
курсу «Психологія». Введення у профорієнтаційну 
діяльність вчителя відбувається через опанування 
змісту модуля «Теорії виховання» дисципліни 
«Педагогіка» під час вивчення питань трудового 
виховання та організаційних форм виховної, 
позакласної роботи. Зміст дисципліни «Методика 
навчання географії» сконцентрований довкола 
загальних основ методики навчання та методики 
навчання окремих курсів географії у середній 
школі, а знайомство майбутніх вчителів географії 
з особливостями професійної діяльності в системі 
профорієнтації передбачається під час вивчення 
форм профорієнтаційної роботи з учнями у поза-
урочний час та профорієнтаційних можливостей 
профільного навчання [4]. Проте протягом остан-
ніх років в системі фахової підготовки майбутніх 
вчителів географії спостерігається переорієнтація 
навчального освітнього процесу на поглиблення 
професійно профільованих знань, умінь і навичок 
в предметній галузі (у фундаментальних розділах 
географії). Тому, на нашу думку, підвищенню яко-
сті підготовки студентів-географів до профорієн-
таційної діяльності сприятиме забезпечення про-
форієнтаційної спрямованості змісту і викладання 
дисциплін науково-предметної та поглибленої 
фахової підготовки.

Практична підготовка студентів є обов’язковим 
компонентом освітньо-професійної програми для 
здобуття освітнього ступеня і має на меті набуття 
ними відповідних професійних навичок та вмінь. 
ЇЇ організаційна система згідно з навчальним 
планом спеціальності 014.07 Середня освіта 
(«Географія») НПУ імені М.П. Драгоманова 
включає навчальні (навчальні практики з дисци-
плін науково-предметної підготовки (1–3 курс), 
навчальну педагогічну (3 курс)) та виробничі 

(виробничу (4 курс), виробничу педагогічну (1 курс 
навчання за освітнім ступенем «магістр»), науко-
во-педагогічну (1 курс навчання за освітнім ступе-
нем «магістр»), переддипломну (2 курс навчання 
за освітнім ступенем «магістр»)) практики. Кожен 
вид практики має чітко окреслену мету і спряму-
вання на вирішення конкретних завдань.

Навчальні практики є логічним продовжен-
ням аудиторних навчальних занять і дозволя-
ють сформувати навички використання набутих 
знань у професійній діяльності. Зокрема, під час 
вивчення дисциплін загальної, науково-пред-
метної підготовки формується система знань 
духовного та культурного становлення особисто-
сті майбутнього педагога. За час проходження 
навчальних практик у студентів-географів форму-
ються вміння з організації та проведення польо-
вих географічних досліджень, обробки зібраної 
інформації в геоінформаційних системах та їх 
інтерпретації, роботи з інформаційними джере-
лами, вирішення професійних завдань (геогра-
фічних та туристичних). Розвиток дослідницьких 
умінь і навичок є ефективною умовою якісного 
викладання географії в закладах загальної серед-
ньої освіти та успішної організації різних напрямів 
позакласної роботи. Організація наукової роботи 
з учнями за напрямом «Географія» в межах Малої 
академії наук України, географічного гуртка, під-
готовка турнірів, олімпіад з географії визнані 
педагогами найбільш ефективними формами 
профорієнтації. Виникнення потребнісного мотиву 
розвиває навички здійснення науково-дослідної 
роботи з метою ефективної організації профорієн-
таційної діяльності. Формування такого підґрунтя 
забезпечує усвідомлення потреби апробації пев-
ної частини профорієнтаційних умінь, комуніка-
тивних та організаційних навичок.

Зміст навчальної педагогічної практики на 
3 курсі спрямований на закріплення та погли-
блення теоретичних знань, отриманих студентами 
в процесі вивчення педагогічних і психологічних 
дисциплін, формування професійних компетен-
цій у майбутніх учителів географії. Вона включає 
здійснення психолого-педагогічного спостере-
ження за педагогічним процесом, за діяльністю 
вчителів під час навчальних занять та позаклас-
них заходів, апробацію сформованих професій-
них знань і вмінь на практиці, знайомство з осо-
бливостями організації профорієнтаційної роботи 
в школі. Як результат передбачається розвиток 
стійкого інтересу до професії вчителя, потреби 
в педагогічній самоосвіті, вибір власного стилю 
педагогічної, профорієнтаційної діяльності, розви-
ток умінь складати психолого-педагогічну харак-
теристику учня [12].

Перевірка результативності змісту, форм і мето-
дів фундаментальної підготовки у системі форму-
вання профорієнтаційної компетентності відбу-
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вається під час виробничих практик в закладах 
загальної середньої освіти. Студенти з пасивних 
спостерігачів педагогічного процесу перетворю-
ються на активних його учасників, організаторів, 
демонструючи готовність до виконання професій-
них обов’язків. Виробнича практика розширює, 
поглиблює та систематизує фахові знання, уміння 
і навички, сприяє розвитку стійкого інтересу до 
майбутньої педагогічної діяльності, виробленню 
навичок професійної рефлексії. Під час проход-
ження виробничої практики у майбутніх вчителів 
географії (у контексті нашого дослідження) від-
бувається систематизація, конкретизація, дифе-
ренціація, корекція і поглиблення набутих профо-
рієнтаційних знань та умінь. В умовах реального 
освітнього процесу студенти мають нагоду апро-
бувати власні профорієнтаційні компетентності, 
сформувати індивідуальний стиль профорієнтаці-
йної діяльності [5].

Завершальним етапом у системі формування 
профорієнтаційної компетентності майбутніх вчи-
телів географії є переддипломна практика, що 
проводиться з метою систематизації, поглиблення 
та закріплення професійних знань у виробничих 
умовах, формування умінь і навичок, необхідних 
для виконання функцій вчителя [2]. Критеріями 
сформованості феномену дослідження за резуль-
татами проходження такої практики є стійке пози-
тивне ставлення до профорієнтаційної роботи, 
уміння на основі ціннісних пріоритетів профе-
сійного самовизначення учнів визначати специ-
фіку профорієнтаційної роботи та розробляти 
моделі профорієнтаційної діяльності, володіння 
методиками профорієнтаційної роботи, особиста 
профорієнтаційна позиція, здатність до рефлек-
сії та саморефлексії. Слід зауважити, що під час 
проходження студентами-педагогами виробничих 
практик формуванню у них профорієнтаційних 
умінь та навичок надається другорядне значення. 
Профорієнтація розглядається як додаткова 
виховна робота з учнями в позаурочний час, тому 
студенти-практиканти фактично не долучаються 
до активних форм її проведення навіть під керів-
ництвом вчителя. Основними напрямами їх про-
форієнтаційної діяльності є поширення рекламних 
матеріалів про навчальний заклад, де вони навча-
ються, та проведення профорієнтаційних анке-
тувань за потреби (на вимогу керівництва школи 
або для підготовки експериментальної складової 
частини бакалаврських, магістерських робіт).

Узагальнюючи викладений матеріал, можна 
припустити, що технологія формування профо-
рієнтаційної компетентності включає в себе не 
два, а три етапи становлення профорієнтаційної 
компетентності. Це, зокрема, інформаційно орієн-
тований, квазіпрофесійний та діяльнісний види, 
кожен з яких є завершеним циклом розвитку про-
форієнтаційної компетентності. Реалізація цільо-

вої домінанти на кожному з перерахованих етапів 
передбачає застосування оптимально поєдна-
них методів, засобів, форм, технологій навчання 
та видів діяльності студента, що сприяють форму-
ванню цілісної, внутрішньо мотивованої готовно-
сті студентів до профорієнтаційної діяльності [5].

Під час становлення профорієнтаційної ком-
петентності використовуються як традиційні, так 
і нетрадиційні форми навчання та роботи. До 
традиційних форм навчання відносять лекції, 
практичні, лабораторні, семінарські заняття, кон-
сультації, які передбачають передачу знань, але 
не завжди формують професійні вміння і навички 
в майбутніх фахівців. З огляду на це сучасна опти-
мізація навчального процесу спрямована на зміну 
змісту навчання та виховання студента, його пере-
орієнтацію не так на знання, як на здатність до їх 
отримування для особистого, професійного, сус-
пільного розвитку. Дієвим засобом є впровадження 
в освітній процес закладів вищої освіти інновацій-
них технологій навчання, які забезпечують набли-
ження професійної підготовки педагогічних кадрів 
до реальної практичної діяльності та зорієнто-
вані на особистість студента, його активну участь 
у саморозвитку, отримання якісних знань, фор-
мування професійних умінь тощо. Серед новітніх 
педагогічних технологій, які, на нашу думку, макси-
мально сприятимуть формуванню профорієнтаці-
йної компетентності майбутніх вчителів географії, 
слід виділити ігрові, проєктні технології, техноло-
гії контекстного та комп’ютерного навчання, що 
дозволять оптимально враховувати професіогра-
фічні вимоги обраної студентами спеціальності, 
засвоювати навчальний матеріал, закріплювати, 
діагностувати і коригувати знання, уміння та нави-
чки. Кожній з цих технологій властиві особливі 
методики організації та контролю освітнього про-
цесу, які спрямовані на активізацію пізнавальної 
діяльності студентів. Надзвичайно високу ефек-
тивність навчального процесу у системі форму-
вання профорієнтаційної компетентності у май-
бутніх вчителів географії забезпечує застосування 
таких методів, форм і прийомів навчальної роботи, 
як «дерево рішень», «займи позицію», ділова 
та рольова гра, метод проєктів, case-study, комен-
тування, проблемно-пошуковий метод, метод 
аналізу і діагностики ситуації, оцінка (або самоо-
цінка) дій учасників, аналіз помилок, колізій, казу-
сів тощо. Розглянемо найбільш ефективні методи.

Рольова гра дає змогу відтворити будь-яку 
ситуацію в ролях, відпрацювати тактику поведінки, 
виконання функцій і обов’язків конкретної особи 
та спонукає студентів до психологічної переорієн-
тації. У діловій грі поєднуються два таких прин-
ципи навчання: принцип моделювання майбутньої 
фахової діяльності, принцип проблемності, що 
допомагає студентові збагнути і подолати дис-
баланс між абстрактною системою професійних 
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знань, вмінь та реаліями майбутньої професійної 
діяльності. Модифікаціями ділових ігор є імітаці-
йні та операційні ігри [7]. 

Концептуальна ідея проєктного навчання 
у закладах вищої освіти полягає у системному 
і послідовному моделюванні, розв’язуванні сту-
дентами професійних проблемних ситуацій за 
допомогою створення і дослідження розробленого 
проєкту з визначенням теоретичного і практич-
ного результатів. Виділяють дослідницькі, творчі, 
ігрові, інформаційні, практико-орієнтовані про-
єкти [1; 17]. Під час підготовки майбутніх вчителів 
географії до профорієнтаційної роботи найбільш 
доцільно використовувати ігрові та практико-о-
рієнтовані (навчально-методичні) проєктні тех-
нології, які сприяють створенню передумов для 
системно-цілісного сприйняття й освоєння профо-
рієнтаційної діяльності, формуванню вмотивова-
ності та готовності до профорієнтаційної роботи.

Кейс-метод (case-study), метод конкретних 
ситуацій – метод активного проблемно-ситуа-
тивного аналізу, заснований на навчанні шляхом 
вирішення конкретних завдань – ситуацій (кейсів). 
Відповідно до дидактичної мети виділяють прак-
тичні кейси, що відображають абсолютно реальні 
життєві ситуації; навчальні (аналітичні) кейси, 
основним завданням яких є навчання; науково-до-
слідницькі (компаративно-дослідницькі) кейси, які 
орієнтовані на здійснення дослідницької діяльно-
сті [15]. Аналіз реальних ситуацій профорієнтаці-
йного спрямування, які містить кейс, допомагає 
адаптувати теоретичну модель профорієнтаційної 
підготовки майбутніх вчителів географії до реаль-
ного професійного середовища, сприяє внутріш-
ньому стимулюванню їх активності до профо-
рієнтаційної діяльності, успішному засвоєнню 
профорієнтаційних знань, умінь і навичок та їх 
використанню на практиці, дозволяє студентам 
спробувати себе в ролі професіоналів [9].

Підвищенню ефективності формування про-
фесійної компетентності сприяє впровадження 
в освітній процес інноваційних педагогічних тех-
нологій, що передбачає систематичне залучення 
студентів до індивідуальної, групової, самостійної 
та науково-дослідної діяльності. 

Самостійна робота студентів у вищій школі 
є багатофункціональною, включає різні види інди-
відуальної та колективної навчальної діяльно-
сті в межах аудиторних і позааудиторних занять 
та сприяє поглибленню знань та умінь, розвитку 
пізнавального інтересу до освітньої діяльності, 
пошуково-дослідницьких навичок, інтелектуаль-
них якостей, необхідних майбутньому педагогу, 
формує критичне мислення, творчий підхід до 
вирішення навчальних та професійних завдань, 
мотивує самоосвіту та особистісне й професійне 
самовдосконалення фахівця-професіонала [10]. 
Її успішність зумовлюється двома групами фак-

торів (організаційних, методичних) та дотриман-
ням низки дидактичних принципів. Організаційні 
фактори включають бюджет часу для виконання 
завдань, навчально-методичне забезпечення 
і матеріально-технічну базу, а методичні – плану-
вання і наявність завдань для самостійної роботи, 
визначення методів, засобів, форм, самоконтроль 
і систематичний контроль за результатами роботи 
викладачем [6]. В. Єлагіна виділяє принцип єдно-
сті навчальної, аудиторної, самостійної роботи, 
позааудиторної діяльності студентів, принцип 
індивідуалізації і диференціації, принцип профе-
сійної спрямованості, принцип свідомості і творчої 
активності студентів, принцип посильної склад-
ності завдань для самостійної роботи, обліку 
часу на їх виконання. Ці принципи сприяють фор-
муванню у студентів умінь і навичок самостійної 
роботи [8]. Найефективнішими у педагогічній 
практиці методами самостійної роботи студентів, 
що сприяють індивідуалізації та інтенсифікації 
навчального процесу, на думку науковців, є такі: 
проблемно-пошукові методи, методи проєктного 
навчання і колективної розумової діяльності; 
застосування новітніх інформаційно-комунікацій-
них технологій [6]. Оптимізація самостійної роботи 
в процесі становлення профорієнтаційної компе-
тентності у майбутніх вчителів географії сприяє 
формуванню у них пізнавальних здібностей щодо 
системи профорієнтації, умінь самостійного кон-
струювання та модифікації профорієнтаційних 
засобів, умінь з розробки диференційованих про-
грам профорієнтації учнів, а також формуванню 
стійкого прагнення до безперервного професій-
ного саморозвитку та самореалізації.

Науково-дослідна робота студентів поєднує 
взаємопов’язані елементи, якими є навчання сту-
дентів елементам дослідницької діяльності; орга-
нізація і методика наукової творчості, наукове 
дослідження, яке здійснюють студенти під керів-
ництвом викладачів; науково-дослідна робота 
студентів як елемент просвітницької пропа-
ганди досягнень науки і техніки [13; 14]. У закла-
дах вищої освіти України найбільш дієвими її 
формами є використання елементів наукового 
пошуку в домашніх завданнях, під час виконання 
кваліфікаційних робіт та індивідуальних завдань. 
Поетапне включення дослідницької діяльності 
через різні форми у систему підготовки майбутніх 
вчителів географії до профорієнтаційної роботи 
сприяє розширенню професійного світогляду 
на основі аналізу і узагальнення педагогічного 
досвіду профорієнтаційної роботи, оволодінню 
методиками проведення емпіричних досліджень 
з професійної орієнтації й навичками глибокої, 
змістовної обробки та інтерпретації результа-
тів, формуванню вмінь застосовувати отри-
мані результати для виявлення шляхів корекції 
та підвищення ефективності профорієнтації [5]. 
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Ступінь ефективності та результативності інно-
ваційних педагогічних технологій в освітньому 
процесі, специфічних форм діяльності майбутніх 
вчителів географії залежить не лише від плано-
мірності, послідовності, різноманітності вико-
ристання педагогічних форм, методів, засобів 
навчання, їх адаптації до рівня знань, умінь сту-
дентів, а й зацікавленості його учасників у досяг-
ненні результатів.

Одним із засобів активізації мотиваційного ком-
понента профорієнтаційної компетентності май-
бутніх вчителів географії в системі фахової підго-
товки є їх залучення як волонтерів до організації 
та проведення профорієнтаційної роботи кафе-
дри, факультету, зокрема інтегрування розробле-
них інформаційних буклетів у простір інтернет-тех-
нологій, створення відповідних груп в мережевих 
проєктах “Facebook”, “Instagram”, участь спільно 
з викладачами в агітаційно-роз’яснювальній роботі 
в закладах загальної середньої освіти, виставках, 
конкурсах, ярмарках профорієнтаційного спряму-
вання, днях відкритих дверей, міжнародних проєк-
тах «Наукові пікніки», “ExLab”. Студенти-педагоги 
безпосередньо знайомляться з особливостями 
організації та проведення професійної орієнта-
ції серед здобувачів повної загальної середньої 
освіти в сучасних умовах, що сприяє формуванню 
у них профпросвітницької та профконсультаційної 
компетенцій.

Становлення профорієнтаційної компетентно-
сті у майбутніх вчителів географії – це цілеспря-
мований і структурований процес, який охоплює 
розвиток мотивації до профорієнтаційної діяльно-
сті, опанування системи профорієнтаційних знань 
і умінь, підвищення рівня професійної підготовки 
та функціональних можливостей. 

Висновки і пропозиції. У результаті проведе-
ного дослідження встановлено, що формування 
профорієнтаційної компетентності майбутніх 
педагогів ґрунтується на потребах сьогодення 
і є обов’язковим компонентом професійної під-
готовки. Досліджуваний феномен являє собою 
системну особисту освіту, інтегруючі профорієнта-
ційні знання та уміння, практичний досвід, особисті 
і професійні якості, що забезпечують ефективність 
виконання профорієнтаційних функцій в майбутній 
професійній діяльності. Реалізація концептуаль-
них засад профорієнтаційної підготовки майбут-
ніх вчителів ґрунтується на модульному принципі 
побудови освітньо-професійної програми, що 
інтегрує предметну структуру змісту професійної 
освіти і діяльнісні аспекти майбутньої професії 
та передбачає застосування оптимально поєдна-
них методів, засобів, форм, технологій навчання 
та видів діяльності студента, які сприяють фор-
муванню цілісної, мотивованої внутрішньо готов-
ності студентів до профорієнтаційної діяльності.
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Polohovska Yu. Content, forms and methods of forming the vocational guidance competence 
of the future geography teachers in the professional training process

The article deals with the problem of formation of vocational guidance as a component of the future 
geography teachers’ professional competence. In article is presented the scientific approach to interpreting 
the content of teacher's vocational competence and established that the subject of study is included 
in a system of personal educational process and in integrating vocational knowledge and skills, practical 
experience, personal and professional qualities that ensure the effectiveness of career guidance functions in 
the future professional activity. The structure of vocational guidance competence is determined on the base 
of the scientific researches’ analysis. At the same time the vocational guidance competence is determined 
by the components that reflect the system of vocational orientation. These components are the vocational 
education, professional diagnostics, professional consultative and professional competence. The purpose, 
content, forms and teaching methods that help to form the vocational guidance competence of the future 
teachers are revealed. The connection between the structure and content of vocational training and the process 
of formation and development of career guidance of the future geography teachers is considered. It is 
determined that the process of vocational guidance formation of pedagogical universities students implies 
a gradual complication in every year of study. The gradual complication reflects in the content of educational 
material and in vocational guidance activities of the future teachers. The process of vocational guidance 
formation includes the stage of deep fundamental theoretical training. Theoretical training improves the process 
of cognitive components formation and formation of students’ vocational knowledge and skills which are 
need in practical training. These provides the development of operational-professional vocational guidance 
knowledge and skills. It is established that for realization of the target aim in each stage of study is needed 
the usage of combined methods, tools, forms, technologies of study and efficient student's activity. As a result, 
the methodological influence on the formation of motivated readiness of students for vocational guidance 
activities is observed. It is proved that the main pedagogical ways of forming the vocational competence 
is the involving the future teachers into vocational activities through the studying the academic disciplines, 
modeling of teacher's career guidance and direct involvement of students in vocational guidance process 
during the teaching practice at schools. In the article also substantiated the expediency of using the innovative 
pedagogical technologies in system of professional training of the future geography teachers for vocational 
guidance activities.

Key words: vocational guidance competence, professional training, content, forms and methods 
of vocational guidance competence formation.
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КОНКРЕТНОНАУКОВИЙ РІВЕНЬ МЕТОДОЛОГІЇ  
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ  
МАГІСТРІВ ПСИХОЛОГІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ
У статті доведено, що перегляд окремих параметрів професійної освіти майбутніх магістрів 

психології в контексті необхідності формування їхньої готовності до відповідальної та ефективної 
конкурентної діяльності в умовах неформальної освіти потребує певних методологічних розвідок, 
зокрема й на конкретнонауковому рівні дослідження. Показано, що методологічні засади дослідження 
доцільно розглядати як ієрархічно побудовану поліметодологічну систему, яка включає чотири 
таких рівні: філософський, загальнонауковий, конкретнонауковий рівень та рівень конкретного 
дослідження. Показано, що серед найбільш перспективних наукових підходів дослідження проблеми 
підготовки майбутніх магістрів психології до професійної діяльності в умовах неформальної освіти 
на конкретнонауковому рівні методології є особистісний, діяльнісний, аксіологічний, андрагогічний 
та акмеологічний підходи. Їх перспективність підтверджується наявністю в практиці професійної 
освіти магістрів психології розуміння специфіки умов їхньої майбутньої професійної діяльності в умо-
вах неформальної освіти та недостатнім рівнем насиченості процесу професійної освіти адекват-
ними засобами й методами квазіпрофесійного характеру, використанням стандартизованих засобів 
і методів, що нівелюють внутрішні мотиви студентів до конкурентної експансії в сферу нефор-
мальних освітніх послуг. Прагнення усунути представлені недоліки, оптимально використовуючи 
педагогічні резерви зазначених підходів, детермінувало необхідність теоретичного обґрунтування їх 
сутності та оцінки перспектив щодо використання в емпіричній площині. Наголошено, що в основі 
особистісного підходу лежить ідея суб’єктності особистості в навчальному процесі. Діяльнісний під-
хід передбачає активну практичну діяльність магістрантів, яка досягається включенням у процес 
виконання різноманітних та різноаспектних професійних завдань. Аксіологічний підхід виступає тим 
стрижнем, що пов’язує особистісний та діяльнісний аспекти конкретнонаукової методології дослі-
дження на рівні ціннісних орієнтацій людини. Андрагогічний підхід передбачає розгляд магістранта як 
дорослої людини, яка володіє певним досвідом, переконаннями та інтересами. Цей підхід деталізує 
особистість магістранта та підсилює його суб’єктну роль у процесі навчання. Метою акмеологіч-
ного підходу є орієнтація особистості на досягнення успіху в житті й професії, розвиток її творчого 
потенціалу, а також продовження періоду творчої діяльності, який визначається як акме – найвищий 
ступінь особистісної та діяльнісної зрілості особистості.

Ключові слова: неформальна освіта, магістри психології, професійна підготовка, конкретнонау-
ковий рівень методології, наукові підходи.

Постановка проблеми. Перегляд окремих пара- 
метрів професійної освіти майбутніх магістрів пси-
хології в контексті необхідності формування їхньої 
готовності до відповідальної та ефективної конку-
рентної діяльності в умовах неформальної освіти 
потребує певних методологічних розвідок, зокрема 
й на конкретнонауковому рівні дослідження.

При цьому методологічні засади дослідження 
проблеми підготовки майбутніх магістрів психо-
логії до професійної діяльності в умовах нефор-
мальної освіти вважаємо за доцільне розглядати 
як ієрархічно побудовану й поліметодологічну 
систему, яка включає чотири рівні, а саме:

1) філософський рівень – загальнофілософські 
методи, категорії, положення, ідеї та принципи, що 
відтворюють засади будь-якої пізнавальної діяль-

ності, тому застосовуються вченими в усіх науках 
і на всіх етапах дослідження;

2) загальнонауковий рівень – загальнонаукові 
методологічні підходи, які перебувають у логіч-
ному взаємозв’язку із філософськими методами 
та враховують предметну спрямованість науко-
вого пошуку, конкретизують абстрактні філософ-
ські конструкції;

3) конкретнонауковий рівень – підходи, які 
застосовуються конкретною наукою (педагогі-
кою) та створюють методологічне підґрунтя фор-
мування шляхів вирішення проблеми підготовки 
майбутніх магістрів психології до професійної 
діяльності в умовах неформальної освіти;

4) рівень конкретного дослідження – сукупність 
методів дослідження, які дозволяють вирішити 



2019 р., № 67, Т. 2.

125

проблему підготовки майбутніх магістрів психо-
логії до професійної діяльності в умовах нефор-
мальної освіти. 

Усі названі рівні методології, безперечно, 
є необхідними для проведення якісного, повно-
цінного, різноаспектного та завершеного психоло-
го-педагогічного дослідження, проте їх роль у нау-
ковому пізнанні досліджуваного феномену різна.

Мета статті – висвітлення найбільш перспек-
тивних наукових підходів дослідження проблеми 
підготовки майбутніх магістрів психології до про-
фесійної діяльності в умовах неформальної освіти 
на конкретнонауковому рівні методології.

Виклад основного матеріалу. Конкретно- 
науковий рівень методології може бути гіпоте-
тично представлений особистісним, діяльнісним, 
аксіологічним, андрагогічним та акмеологічним 
підходами. 

Їх перспективність підтверджується наявністю 
в практиці професійної освіти магістрів психоло-
гії розуміння специфіки умов їхньої майбутньої 
професійної діяльності в умовах неформальної 
освіти та недостатнім рівнем насиченості процесу 
професійної освіти адекватними засобами й мето-
дами квазіпрофесійного характеру, використан-
ням стандартизованих засобів і методів, що ніве-
люють внутрішні мотиви студентів до конкурентної 
експансії в сферу неформальних освітніх послуг.

Прагнення усунути представлені недо-
ліки, оптимально використовуючи педагогічні 
резерви зазначених підходів, детермінує необ-
хідність теоретичного обґрунтування їх сутності 
та оцінки перспектив щодо використання в емпі-
ричній площині.

Вже класичним педагогічним підходом на кон-
кретнонауковому рівні методології дослідження 
проблеми підготовки майбутніх магістрів психо-
логії до професійної діяльності в умовах нефор-
мальної освіти є особистісний підхід (Р. Вайнола 
[8], М. Вікуліна [9], В. Жигірь [15], М. Овчинникова 
[23], І. Якиманська [26] та ін.), який передбачає 
орієнтацію процесу професійної підготовки на 
особистість магістранта, його потреби, інтереси, 
схильності та здібності. У фокусі цього підходу 
є особистість та її життєдіяльність, її культура, сві-
тогляд, інтелектуальні здібності тощо.

В основі особистісного підходу лежить ідея 
суб’єктності особистості в навчальному про-
цесі. Тобто кожна особистість, що навчається, має 
бути суб’єктом діяльності, пізнання, спілкування, 
самопізнання й саморозвитку (В. Жигірь) [15]. 
Така позиція не тільки змінює акценти професій-
ної підготовки з класичної тріади – знання, вміння 
та навички, а й детермінує активну суб’єктну роль 
особистості у цьому процесі. Дуже важливим 
наслідком використання особистісного підходу 
є також усвідомлення відповідальності магістран-
тами психології за власні освітні результати.

Основними методологічними положеннями 
особистісного підходу, якими ми будемо керува-
тись в дослідженні проблеми підготовки майбут-
ніх магістрів психології до професійної діяльності 
в умовах неформальної освіти, є такі:

− кожний майбутній магістр психології є суб’єк-
том професійної підготовки; 

− між усіма учасниками освітнього процесу 
мають бути встановлені суб’єкт-суб’єктні відно-
сини;

− основним принципом взаємодії у професійній 
підготовці магістрів психології є співробітництво;

− кожний магістрант-психолог має займати 
активну позицію у навчанні;

− ключовим фактором ефективності професій-
ної підготовки є врахування мотивів кожного магі-
странта та надання особистісного сенсу навчаль-
ному матеріалу;

− педагогічна взаємодія у процесі професійної 
підготовки магістрів психології має бути персона-
лізованою і враховувати почуття, переживання, 
емоції та відповідні їм дії та вчинки; 

− має відбуватися актуалізація у магістрантів 
розуміння власної відповідальності за результати 
навчання.

Отже, особистісний підхід до проблеми підго-
товки майбутніх магістрів психології до профе-
сійної діяльності в умовах неформальної освіти 
передбачає усвідомлення магістрантами – суб’єк-
тами процесу професійної підготовки – розкриття 
їх здібностей, нахилів та потенційних можливо-
стей, а також їх становлення як самосвідомих 
та відповідальних модераторів власного розвитку. 
Особистісний підхід забезпечує перше набли-
ження до вивчення особистості майбутніх магі-
стрів психології.

У аспекті методології дослідження проблеми 
підготовки майбутніх магістрів психології до про-
фесійної діяльності в умовах неформальної 
освіти також важливе значення має діяльнісний 
підхід (Г. Атанов [2], О. Бєляк [4], Г. Дегтярьова, 
Т. Якимович [12], М. Коляда [19], А. Леонтьєв [20] 
та ін.), який передбачає визнання діяльності під-
ґрунтям, засобом та основною умовою, що забез-
печує розвиток особистості магістранта. 

Відповідно до цього підходу знання краще здо-
бувати шляхом їх застосування у процесі вико-
нання певної діяльності, що зумовлено одночас-
ним засвоєнням знань та способів їх реалізації 
на практиці (Г. Атанов) [2]. При цьому діяльність 
пов’язує особистість з оточенням, впливаючи 
на нього та підпорядковуючись йому, тим самим 
детермінуючи її розвиток (А. Леонтьев) [20, с. 24]. 
З огляду на це одним з основних завдань профе-
сійної підготовки майбутніх магістрів психології 
є формування в них практичних вмінь виконання 
основних прийомів, дій та операцій, які необхідні 
їм у професійній діяльності в умовах неформаль-
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ної освіти. Тобто магістранти-психологи мають 
здобути не тільки професійні знання, а й сформу-
вати певні вміння, що дозволять їм ефективно реа-
лізувати отримані знання у практичній діяльності. 

Діяльнісний підхід також обґрунтовує необхід-
ність предметної діяльності, активних способів 
пізнання й перетворення дійсності, а також актив-
ної комунікації з оточуючими (О. Бєляк) [4, с. 78]. 
Таке бачення спрямовує нас на необхідність вико-
ристання предметних (фахових) завдань, пов’я-
заних з особливостями діяльності магістра пси-
хології в умовах неформальної освіти, що дадуть 
змогу перевірити набуті професійні знання та усві-
домити важливість професійної підготовки.

Водночас, як наголошують Г. Дегтярьова тв 
Т. Якимович, жодна діяльність не може бути реа-
лізована без відповідних мотивів (об’єктивних, 
суб’єктивних, явних або прихованих), адже будь-
яка діяльність характеризується постійними тран-
сформаціями, в яких вона може втратити мотив, 
що змінить ставлення особистості до неї, що поде-
куди передбачає її припинення [12]. Саме тому 
діяльнісний підхід дає змогу кожному магістранту 
усвідомити власні освітні потреби й можливості як 
фахівця-психолога в умовах неформальної освіти, 
що сприятиме формуванню сукупності мотивів до 
освоєння обраної професії.

Основними методологічними положеннями 
діяльнісного підходу, якими ми будемо керува-
тись в дослідженні проблеми підготовки майбут-
ніх магістрів психології до професійної діяльності 
в умовах неформальної освіти, є такі:

− кожний майбутній магістр психології є від-
критою саморегульованою системою, що прагне 
самовиразитись та самореалізуватись

− розвиток особистості майбутнього магістра 
психології відбувається у діяльності;

− практична підготовка є основною умовою 
успішної підготовки магістрантів-психологів;

− у процесі професійної підготовки магістрів 
психології важливого значення набувають мотиви 
як результат опредмечування та наповнення сен-
сом освітнього процесу;

− предметні (фахові) завдання, що пов’язані 
з особливостями діяльності магістра психології 
в умовах неформальної освіти, є тим засобом, що 
дасть змогу магістрантам перевірити набуті ними 
професійні знання та усвідомити важливість про-
фесійної підготовки. 

Отже, діяльнісний підхід щодо проблеми під-
готовки майбутніх магістрів психології до профе-
сійної діяльності в умовах неформальної освіти 
передбачає активну практичну діяльність магі-
странтів, яка досягається включенням у про-
цес виконання різноманітних та різноаспектних 
професійних завдань. Така діяльність також 
забезпечить опредметнення та набуття сенсу їх 
подальшою професійною діяльністю в умовах 

неформальної освіти. Діяльнісний підхід забезпе-
чує перше наближення до особливостей профе-
сійної діяльності магістрів психології.

Конкретнонауковий рівень методології дослі-
дження проблеми підготовки майбутніх магістрів 
психології до професійної діяльності в умовах 
неформальної освіти, на нашу думку, повинен 
бути представлений також і аксіологічним підхо-
дом (Р. Винничук [10], С. Вітвицька [11], І. Зязюн 
[17], Л. Нікогосян, Ю. Асєєва [21], А. Нікора [22] 
та ін.), який орієнтує процес професійної підго-
товки на формування у магістрантів сукупності 
цінностей, адже саме цінності визначають став-
лення особистості до себе, навколишнього світу 
та професійної діяльності. 

Категорія «цінності» розкривається як сукуп-
ність реальних предметів і абстрактних ідей, які 
мають високу значущість для суспільства або 
для окремої особистості (С. Вітвицька) [11, с. 64]. 
Отже, цінності особистості та цінності суспільства 
можуть відрізнятися, але повинні певним чином 
перетинатися, адже особистість не може існувати 
поза суспільством. Тобто цінності є тим, що напов-
нює сенсом існування особистості в суспільстві.

Підтвердження цьому знаходимо у праці 
І. Зязюна, який акцентує увагу на необхідності 
культивування у майбутнього фахівця системи 
національних цінностей, що пов’язані з досяг-
неннями національної культури, мистецтва, науки 
і техніки та освіти [17, с. 11–12]. А. Нікора у своєму 
дослідженні також звертає увагу на систему цін-
ностей особистості, яка містить індивідуальні 
егоцентричні цінності, сімейні (родинні) цінно-
сті, суспільні, громадянські й національні цін-
ності та загальнолюдські духовні цінності  
22, с. 222–223]. У праці Р. Винничук зустрічаємо 
категорію «професійні цінності», за якими особи-
стість співвідносить власне життя та обрану про-
фесію [10]. Оскільки магістранти-психологи є вже 
сформованими культурними особистостями, то 
в контексті нашого дослідження особливу увагу 
слід приділяти саме тим цінностям, що пов’язані 
з їхньою майбутньою професійною діяльністю 
в умовах неформальної освіти.

Поряд з категорією «цінності» в аксіологічному 
підході важливе значення має й категорія «ціннісні 
орієнтації», яка є складовою частиною світогляду 
особистості та забезпечує їй високий рівень адап-
тації до життєдіяльності в умовах постійних змін 
(В. Беліков) [3, с. 79]. У ціннісних орієнтаціях сво-
єрідними орієнтирами та регуляторами поведінки 
і діяльності особистості є її потреби і прагнення, 
що зумовлені оточенням та соціальною реальні-
стю. Особистість орієнтуються на те, що відпові-
дає її інтересам, прагненням та імпонує набутому 
досвіду (Р. Винничук) [10, с. 95]. Таким чином, 
у процесі професійної підготовки майбутніх магі-
стрів психології необхідно формувати систему 
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ціннісних орієнтацій, яка буде спрямовувати магі-
странтів на постійне самовдосконалення, профе-
сійний розвиток та ефективну професійну діяль-
ність в умовах неформальної освіти. 

Основними методологічними положеннями 
аксіологічного підходу, якими ми будемо керува-
тись в дослідженні проблеми підготовки майбут-
ніх магістрів психології до професійної діяльності 
в умовах неформальної освіти, є такі:

− включення у зміст професійної підготовки 
майбутніх магістрів психології таких дисциплін, 
що сприятимуть усвідомленому прийняттю ними 
цінностей сучасного суспільства та ефективному 
вибору стратегічних орієнтирів досягнення профе-
сійної успішності в умовах неформальної освіти;

− необхідність переведення й трансформації 
професійно значущих цінностей на рівень кон-
кретних цінностей кожного магістранта-психолога;

− формування системи ціннісних орієнтацій на 
постійне самовдосконалення, професійний розви-
ток та ефективну професійну діяльність в умовах 
неформальної освіти. 

Отже, аксіологічний підхід до проблеми під-
готовки майбутніх магістрів психології до профе-
сійної діяльності в умовах неформальної освіти 
передбачає формування у магістрантів-психо-
логів системи ціннісних орієнтацій, які базуються 
на професійних цінностях і прагненнях особи-
стості, що дасть їм змогу якнайкраще розкрити 
себе як фахівця в умовах неформальної освіти. 
Аксіологічний підхід виступає тим стрижнем, що 
пов’язує особистісний та діяльнісний аспекти кон-
кретнонаукової методології дослідження. 

Методологія дослідження проблеми підго-
товки майбутніх магістрів психології до профе-
сійної діяльності в умовах неформальної освіти 
буде неефективною без андрагогічного підходу 
(Ж. Борщ [6], В. Буренко [7], Т. Десятов [14], 
С. Ізбаш, В. Усатий [18], С. Змєєв [16] та ін.), який 
передбачає розгляд особистості магістранта-пси-
холога як дорослої людини, що підсилює суб’єк-
тність у процесі професійної підготовки.

Андрагогічний підхід базується на розумінні 
освітнього процесу як процесу стимулювання, 
навчання та удосконалення дорослої людини 
у ході професійної підготовки, перепідготовки 
або підвищення кваліфікації (В. Буренко) [7, с. 8]. 
Отже, окреслюється методологічне поле засто-
сування цього підходу – професійна підготовка, 
а також суб’єкт цього підходу – доросла людина. 
Зазначені положення цілком відповідають осо-
бливостям нашого дослідження. 

Андрагогічний освітній процес, на думку 
Т. Десятова, має будуватися з урахуванням фізі-
ологічних, вікових та соціальних особливостей 
суб’єкта навчання, до яких науковець зараховує 
такі: важливість усвідомлення дорослою особи-
стістю власної самостійності і самокерованості; 

одним з джерел навчання є накопичений особи-
стістю життєвий досвід у професії, суспільстві 
та побуті; мотивація до навчання дорослої осо-
бистості зумовлена необхідністю досягнення 
конкретної мети або вирішенням конкретних жит-
тєво важливих проблем; важливість невідклад-
ної апробації та застосування набутих знань, 
вмінь, навичок та якостей на практиці; залежність 
ефективності навчання від часових, просторових, 
побутових, професійних та соціальних чинників 
[14, с. 10]. Водночас Ж. Борщ акцентує увагу на 
самостійній роботі студента як одному з засо-
бів формування майбутнього фахівця на заса-
дах андрагогічного підходу. На думку автора, 
саме такий вид діяльності дозволить реалізу-
вати навчальну, розвивальну та виховну функції 
навчального процесу та сформувати особистісні 
риси, якими характеризується доросла людина. 
Це, зокрема, самостійність, наполегливість, 
організованість, добросовісність, працелюбність 
та самодисципліна, які відіграють ключову роль 
в самостійній роботі студента [6, с. 61]. 

С. Ізбаш та В. Усатий вважають, що саме андра-
гогічний підхід може забезпечити формування 
у майбутніх магістрів компетентності навча-
тися впродовж життя, яка є однією з ключових 
в умовах інформаційного суспільства. Автори 
також зазначають, що цей підхід певним чином 
забезпечує мотивацію магістрів, усвідомлення 
ними власної відповідальності за результати про-
фесійної підготовки та підвищення інтересу до 
особистісного і професійного розвитку [18, с. 228]. 
Зазначені позиції є досить інформативними для 
формування авторського бачення досліджуваного 
феномену та загального розуміння андрагогічного 
підходу в освіті.

Основними методологічними положеннями 
андрагогічного підходу, якими ми будемо керува-
тись у дослідженні проблеми підготовки майбут-
ніх магістрів психології до професійної діяльності 
в умовах неформальної освіти, є такі:

− визначення та врахування індивідуальних 
пізнавальних інтересів та освітніх потреб кожного 
магістранта-психолога;

− широке використання у професійній підго-
товці активних та інтерактивних технологій нав-
чання;

− забезпечення взаємозв’язку між особистіс-
ним і професійним розвитком магістрів психології;

− наведення прикладів практичного застосу-
вання набутих теоретичних знань і відомостей;

− забезпечення співпраці, взаєморозуміння 
та суб’єкт-суб’єктної взаємодії між викладачами 
та студентами.

Отже, андрагогічний підхід до проблеми під-
готовки майбутніх магістрів психології до профе-
сійної діяльності в умовах неформальної освіти 
передбачає розгляд магістранта як дорослої 



ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

128

людини, яка володіє певним досвідом, переконан-
нями та інтересами. Цей підхід деталізує особи-
стість магістранта та підсилює його суб’єктну роль 
у процесі навчання.

З огляду на особливості досліджуваного 
феномену у методології дослідження проблеми 
підготовки майбутніх магістрів психології до про-
фесійної діяльності в умовах неформальної 
освіти доцільно врахувати й акмеологічний під-
хід (О. Антонова [1], А. Боднар, Н. Макаренко [5], 
А. Деркач, Н. Кузьміна [13], С. Пальчевський [24], 
Л. Служинська [25] та ін.), який спрямовує процес 
підготовки на досягнення магістрантами вищого 
рівня зрілості й професіоналізму (акме) у майбут-
ній професійній діяльності.

Метою акмеологічного підходу є орієнтація 
особистості на досягнення успіху в житті й профе-
сії, розвиток її творчого потенціалу, а також про-
довження періоду творчої діяльності, який визна-
чається як акме – найвищий ступінь особистісної 
та діяльнісної зрілості особистості (А. Деркач, 
Н. Кузьміна) [13]. Поняття «акме» має неабияке 
значення у професійній підготовці магістран-
тів-психологів, адже майбутня професійна діяль-
ність в умовах неформальної освіти, як і будь-який 
складний процес, характеризується наявністю 
різних періодів – продуктивних та непродуктив-
них, творчих та нетворчих, підйомів і спадів тощо. 
Саме тому можливість продовження періоду твор-
чості та продуктивної діяльності є дуже важливою 
для кожної особистості.

Водночас зазначимо, що поняття «акме» 
може мати різні значення. Так, акме може бути: 
1) піком (вершиною) прогресивного розвитку 
особистості; 2) найвищим досягненням особи-
стісного розвитку; 3) видатними результатами 
професійної діяльності (С. Пальчевський) [24]. 
Також акме є інтегральною формулою здоров’я, 
адже орієнтує на психофізіологічний, психосо-
ціальний та духовно-моральний розвиток осо-
бистості, саморозвиток і збереження її здоров’я 
(О. Антонова) [1]. Таким чином, акме для майбут-
ніх магістрів психології має і особистісну, і соці-
альну зумовленість.

Провідними категоріями оцінювання якості 
професійної діяльності у контексті цього підходу 
є категорії «майстерність» та «професіоналізм». 
Так, майстерність – це найвищий рівень розвитку 
професійних умінь, які базуються на творчому 
підході до діяльності, а «професіоналізм» – це 
досягнення стабільно високих результатів праці 
та їх якість (Л. Служинська) [25, с. 185]. Проте 
дана позиція відтворює лише аспекти професій-
ної діяльності особистості, лишаючи поза увагою 
дослідниці особистісні аспекти, які характери-
зуються вирішальним впливом на майстерність 
та професіоналізм особистості майбутнього магі-
стра психології.

Тому нам імпонує думка А. Боднар 
та Н. Макаренко, які вирізняють, крім категорії 
«професіоналізм», категорію «зрілість» як одну 
з основних категорій, якими оперує акмеологіч-
ний підхід. Зокрема, категорію «зрілість» науковці 
визначають як інтегральний показник досягнення 
акме, вершини на кожній сходинці навчання. Отже, 
може бути шкільна зрілість для першокласників, 
навчальна зрілість для випускників початкової 
школи, особистісна зрілість для випускників осно-
вної школи, соціальна зрілість для випускників 
середньої школи та професійна зрілість для випус-
кників професійної школи. Категорія «професіона-
лізм» розуміється як вище досягнення в розвитку 
людини як суб’єкта праці та в результатах її про-
фесійної діяльності [5, с. 57]. Таким чином, катего-
рія «зрілість» може бути розглянута як готовність 
магістранта-психолога до наступного кроку свого 
життя. Категорія «професіоналізм» розглядається 
як реалізація зазначеної готовності у професійній 
діяльності на оптимальному для особистості рівні.

Основними методологічними положеннями 
акмеологічного підходу, якими ми будемо керува-
тись в дослідженні проблеми підготовки майбут-
ніх магістрів психології до професійної діяльності 
в умовах неформальної освіти, є такі:

− виявлення особистісних ресурсів майбут-
нього магістра психології, які сприятимуть досяг-
ненню вершин у професійній діяльності;

− актуалізація творчого потенціалу майбут-
нього магістра психології;

− стимулювання творчості та активності май-
бутніх магістрів психології у освітньому процесі;

− формування життєвих і професійних цілей 
майбутніх магістрів психології, які пов’язані з розу-
мінням змісту і стратегії життя й роботи;

− формування соціального оптимізму майбут-
нього магістра психології як важливого засобу 
особистісного й професійного розвитку;

− допомога магістрантам-психологам у досяг-
ненні акме;

− застосування моделей продуктивної, 
малопродуктивної та непродуктивної професійної 
діяльності магістра психології в умовах нефор-
мальної освіти, що дасть змогу кожному магі-
странту визначити свої слабкі та сильні сторони 
як фахівця-психолога та інтенсифікувати процес 
професійної підготовки.

Отже, акмеологічний підхід до проблеми під-
готовки майбутніх магістрів психології до профе-
сійної діяльності в умовах неформальної освіти 
зорієнтований на досягнення максимального для 
кожного магістранта рівня творчості й продуктив-
ності у професійній діяльності в зазначених умо-
вах. Цей підхід деталізує діяльнісний аспект кон-
кретнонаукової методології дослідження. 

Висновки. Таким чином, конкретнонауковий 
рівень методології дослідження проблеми підго-
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товки майбутніх магістрів психології до профе-
сійної діяльності в умовах неформальної освіти 
представлений особистісним, діяльнісним, аксі-
ологічним, андрагогічним та акмеологічним під-
ходами. При цьому особистісний і андрагогічний 
підходи деталізують особистість магістранта пси-
хології (особистісний аспект), діяльнісний й акме-
ологічний підходи деталізують його професійну 
діяльність (діяльнісний аспект), а аксіологічний 
підхід виступає стрижнем, що пов’язує особистіс-
ний і діяльнісний аспекти.
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Ponomarenko O. Future masters in psychology professional training: specific theoretical level 
of methodology research in informal education

The article proves that revision of some framework parameters for future masters in psychology professional 
training in the context of the formation of their readiness for responsible and effective competitive activity 
in the conditions of informal education requires certain methodological research, in particular at specific 
theoretical level.

It is shown that methodological foundations of the study should be considered as a hierarchically constructed 
polymethodological system, which includes four levels, namely: philosophical, general theoretical, specific 
theoretical approach and specific practical research.

It is shown that among the most promising research approaches to the study on the issues of future 
masters in psychology professional training in the context of informal education at the specific theoretical 
methodological level are as follows: personal, activity, axiological, andragogical and acmeological approaches.

Their prospects are confirmed by the such aspects of masters in psychology professional training as: 
awareness of the specific conditions of their future professional activity in the context of informal education, 
lack of adequate means and methods of quasi-professional character, application of standardized means 
and methods, which don’t take into account inner students’ motivation and are not able to compete with 
informal educational services. 

The desire to eliminate these shortcomings and optimize pedagogical potential of these approaches, 
determined the need for theoretical substantiation of their essence and evaluation of prospects for their 
empirical application.

It is emphasized that individual approach in educational process is based on the idea of personal identity.
Activity approach involves active practical activity of students getting their masters’ degree, achieved by 

means of integrating into the teaching process of various diverse professional tasks.
Axiological approach is the core that connects personal and activity aspects of the specific theoretical 

research methodology at the level of human value orientations.
Andragogical approach suggests focusing on the students as adults with their experience, beliefs 

and interests. This approach specifies student’s personality and enhances his or her subjective role in 
the learning process.

The purpose of acmeological approach is to orient an individual to reach success in life and career, to 
develop his or her creative potential, and, most importantly, to extend the period of creative activity, which is 
defined as acme – the highest degree of personal and activity maturity of the individual.

Key words: informal education, masters in psychology, professional training, specific theoretical level 
of methodology, research approaches.
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ  
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
МАГІСТРІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Статтю присвячено обґрунтуванню критеріїв, показників і рівнів сформованості соціально-гума-

нітарної компетентності майбутніх магістрів природничих спеціальностей в умовах дистанційного 
навчання. Критеріями означеної компетентності визначено: когнітивний (передбачає оволодіння 
магістрами системою соціально-гуманітарних знань, що створять у майбутньому необхідну базу 
для успішної реалізації своїх професійних функцій під час трудової діяльності), мотиваційно-ціннісний 
(полягає у розумінні потреби магістра набути певного соціального статусу у суспільстві, прагнення 
досягти успіху; у мотивах соціальної діяльності, у сформованості мотивації, настанов для побудови 
виробничих відносин; у ставленні до цінностей суспільного й особистісного порядку; у впевненості 
магістрів у цінності соціально-гуманітарних знань для майбутньої професійної діяльності), комуні-
кативний (передбачає формування умінь ефективно спілкуватися, використовуючи навички міжо-
собистісної взаємодії; умінь коректно сприймати зауваження, критику, умінь довести свою позицію, 
умінь представляти результати наукових досліджень, умінь здійснювати педагогічну діяльність). 
Розкрито показники та методики діагностики рівнів сформованості соціально-гуманітарної компе-
тентності. Визначено характеристики, що відображають зміст рівнів сформованості зазначеної 
компетентності, а саме: високий (висока позитивна мотивація до професійного зростання, усві-
домлення необхідності отримання соціально-гуманітарних знань, прагненням до професійної само-
реалізації, постійного саморозвитку і самовдосконалення; вміння адекватно оцінювати власну про-
фесійну придатність; високий рівень творчої активності, міцність соціально-гуманітарних знань 
умінь і навичок.), середній (невисока позитивна мотивація до професійного зростання, недостатнє 
усвідомлення необхідності отримання соціально-гуманітарних знань; прагнення до професійної 
самореалізації в окремих навчальних ситуаціях, достатній рівень соціально-гуманітарних знань умінь 
і навичок), низький (відсутність мотивації до професійного зростання, відсутність усвідомлення 
необхідності отримання соціально-гуманітарних знань, відсутність інтересу до постійного само-
розвитку та самовдосконалення; невміння адекватно сприймати власні помилки й оцінювати власну 
професійну придатність; наявність окремих соціально-гуманітарних знань умінь і навичок).

Ключові слова: соціально-гуманітарна компетентність, магістри природничих спеціальностей, 
критерії, показники, рівні сформованості соціально-гуманітарної компетентності.

Постановка проблеми. Сучасне суспільство 
постійно змінюється у зв’язку зі стрімким розвит-
ком високих інформаційних технологій. Як наслі-
док цього процесу, змінюються вимоги і до сучас-
ного фахівця, зокрема фахівця природничої галузі. 
Зазначені зміни відображаються й у змісті вищої 
професійної освіти. Стратегічні законодавчі доку-
менти України з питань освіти: Закон України «Про 
освіту» (2017), Закон України «Про вищу освіту» 
(2014), Національна стратегія розвитку освіти 
в Україні на період до 2021 р. (2013) чітко визна-
чають переорієнтацію пріоритетів освіти держави 
на особистість, на демократизацію і гуманізацію 
освітнього процесу, на європейські гуманістичні 
цінності та виміри. Отже, сучасна природнича 
вища професійна освіта повинна створювати 
умови для всебічного розвитку особистості, фор-
мування її світоглядної позиції, для постійного 

розвитку та самовдосконалення. Крім здобуття 
міцних професійних знань, обсяг яких постійно 
зростає, сучасний фахівець природничого спря-
мування повинен розвивати нестандартне іннова-
ційне мислення, володіти навичками якісної міжо-
собистісної взаємодії, вміти спілкуватися рідною 
та іноземними мовами, усвідомлювати цінності 
громадянського суспільства та необхідність його 
сталого розвитку, вміти діяти соціально-відпові-
дально та свідомо. Саме тому важливим напря-
мом процесу освітньо-професійного становлення 
майбутнього магістра у закладі вищої освіти (ЗВО) 
є соціально-гуманітарна підготовка. З огляду 
на вищесказане виникає потреба у формуванні 
соціально-гуманітарної компетентності майбутніх 
магістрів природничих спеціальностей, виокрем-
лення критеріїв, показників і рівнів сформованості 
означеної компетентності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Засади компетентністного підходу у професій-
ній підготовці фахівців розвивали у своїх пра-
цях Н. Бібік, І. Зимня, А. Мудрик, О. Овчарук, 
О. Пометун, А. Хуторський; проблеми соціаль-
но-гуманітарної підготовки фахівців негумані-
тарного профілю є предметом наукових сту-
дій О. Квасник, Н. Мачинської, Н. Микитенко, 
Т. Поясок, О. Федорцова; питання формування 
професійної компетентності фахівців в умовах 
інформаційного суспільства відображені у дослі-
дженнях М. Згуровського, О. Романовського, 
Л. Товажнянського; соціальну, комунікативну 
та гуманітарну компетентність як складову 
частину професійної компетентності фахівців 
вивчають Н. Борбич, Т. Бутенко, А. Московська, 
І. Зарубінська, Т. Карпова, А. Літвінчук; значну 
увагу педагогів-науковців приділено питанням 
діагностики рівнів сформованості компетентно-
сті, визначенню критеріїв, показників і рівнів при-
свячені роботи Ю. Бабанського, В. Безпалька, 
Н. Кузьміної, Е. Луговської; проблеми впрова-
дження дистанційного навчання досліджували 
В. Биков, В. Кухаренко, Л. Лещенко, В. Олійник, 
П. Стефаненко. Водночас аналіз наукових дослі-
джень і практичного досвіду закладів вищої освіти, 
які готують майбутніх магістрів природничого спря-
мування, вказує на те, що проблема формування 
соціально-гуманітарної компетентності майбутніх 
фахівців природничої галузі, визначення крите-
ріїв, показників і рівнів її сформованості ще не 
була предметом окремого наукового дослідження.

Метою статті полягає у визначенні критеріїв, 
показників і рівнів сформованості соціально-гума-
нітарної компетентності майбутніх магістрів при-
родничих спеціальностей в умовах дистанційного 
навчання.

Виклад основного матеріалу. Соціально-
гуманітарна підготовка посідає важливе місце 
у системі вищої професійної природничої 
освіти. Мета соціально-гуманітарної підготовки  
майбутніх магістрів полягає у формуванні світо-
гляду молодої людини, який би у найкращий спо-
сіб поєднував її професійну діяльність із загаль-
ними світоглядними цінностями. Результатом 
соціально-гуманітарної підготовки є соціально-гу-
манітарна компетентність. Як вже було зазна-
чено, аналіз науково-педагогічних досліджень 
компетентнісного підходу у вищій освіті свідчить 
про те, що визначення цієї категорії недостат-
ньо відображено у психолого-педагогічній літе-
ратурі. Деякі дослідники визначають соціально- 
гуманітарну компетентність як досвід конструк-
тивного, адекватного природі людини вирішення 
проблем і задач у ситуаціях, пов’язаних із суб’єк-
тивною реальністю, тобто з цінностями особи-
стості, її установками, емоціями, переживан-
нями, відносинами [1].

Т. Карпова й А. Восковська гуманітарну ком-
петентність розглядають як системну якість, що 
проявляється у готовності реалізувати свій про-
фесійний та особистісний потенціал, у знанні пси-
хофізіологічних особливостей людини, її потреб 
і способів їх задоволення відповідно до прийнятих 
культурних і соціальних норм, традицій; в умінні 
вирішувати стандартні та нестандартні ситуа-
ції, формувати культурні норми життєдіяльності; 
проводити моральну і культурну експертизу своєї 
професійної діяльності; у набутті професійних 
та особистісних сенсів, що направлені на влас-
ний розвиток, розвиток інших людей і суспільства 
загалом [2].

Спираючись на дослідження компетентнісного 
підходу, що були здійснені такими педагогами, як 
А. Алексюк, В. Байденко, І. Зимня, О. Савченко, 
А. Хуторський, про те, що будь-яка компетентність 
є системною якістю особистості та включає такі 
аспекти: когнітивний, діяльнісний, ціннісно-смис-
ловий, ми визначаємо соціально-гуманітарну 
компетентність відповідно до такої структури: 
когнітивний аспект – знання особистісних та соці-
альних площин життєдіяльності, знання, постійне 
оновлення та поповнення особливостей наці-
ональної та загальнолюдської культури; діяль-
нісний аспект – здатність ефективно вирішувати 
проблеми, пов’язані із суб’єктивною реальністю, 
здійснювати плідне міжособистісне та професійне 
спілкування, адекватно реагувати на різні ситуації, 
що виникають у соціальній і професійній життєді-
яльності; ціннісно-смисловий аспект – здатність 
формувати й оновлювати систему особистісних, 
соціальних і професійних цінностей, виявляти 
та шукати можливості для постійного самовдоско-
налення та самореалізації.

Узагальнення результатів наукових розвідок із 
проблем формування соціально-гуманітарної ком-
петентності майбутніх магістрів природничих спе-
ціальностей, врахування особливостей майбут-
ньої професійної діяльності фахівців природничої 
галузі дозволило нам виділити такі компоненти 
соціально-гуманітарної компетентності: когні-
тивний, мотиваційно-ціннісний, комунікативний.

Когнітивний компонент передбачає сформова-
ність у майбутнього фахівця природничої галузі 
соціально-гуманітарних знань, умінь і навичок 
та здатності майбутнього фахівця до використання 
цих знань, умінь і навичок на практиці; здатність 
аналізувати набуті знання, вміти самостійно здо-
бувати нові знання, використовувати їх у своїй 
професійній діяльності; наявність знань про сут-
ність, структуру, функції соціально-гуманітарної 
компетентності, девіантної поведінки, про сутність 
здорового способу життя; знання про суспільство, 
закономірності його розвитку, правила та способи 
поведінки у ньому; знання про якості особистості, 
що дозволяють успішно соціалізуватися в суспіль-
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стві; уміння і навички управляти своїм емоційним 
станом, здатність до саморегуляції; знання про 
способи взаємодії людей у суспільстві; здатність до 
постійного оновлення та поповнення особливос-
тей національної та загальнолюдської культури.

Мотиваційно-ціннісний компонент пов’язаний 
із мотивами, потребами та ціннісними орієнти-
рами майбутнього магістра природничої галузі, 
з його здатністю сприймати та розуміти глобаль-
ний світ, уміти орієнтуватися у ньому; усвідомлю-
вати свою роль і призначення, уміти чітко обирати 
цільові орієнтації для своїх дій і вчинків у про-
фесійному та повсякденному житті, уміти діяти 
в нестандартних ситуаціях і здатність приймати 
виважені рішення. Цей компонент виражає цін-
нісне ставлення до самопізнання та саморозвитку 
майбутнього магістра природничого спрямування 
у процесі здобуття вищої професійної освіти 
у ЗВО, забезпечує прагнення до постійного само-
розвитку, самовдосконалення і самоактуалізації 
в майбутній професійній діяльності.

Комунікативний компонент передбачає розви-
ток у майбутніх магістрів природничого спряму-
вання здатності до здійснення міжособистісного 
та професійного спілкування, здатності до розу-
міння комунікативних ситуацій і їх учасників під 
час професійної діяльності; здатності спілкува-
тися як у режимі обговорення, так і в режимі супе-
речки; уміння слухати і розуміти співрозмовника, 
виявляти толерантність до співрозмовника [3];  
уміння адекватно реагувати на різні ситуації соці-
ального і професійного спілкування; уміння аргу-
ментувати свою думку.

Задля виявлення якісних характеристик сфор-
мованої соціально-гуманітарної компетентно-
сті нами було розроблено критерії, показники 
та методи педагогічної діагностики оцінювання її 
сформованості. Термін «критерій» (від грецького 
kriterion – засіб для міркування) визначається як 
ознака, на підставі якої проводиться оцінка, визна-
чення або класифікація чого-небудь; мірило оцінки 
[4]. У педагогічних дослідженнях критерії визнача-
ють як ті якості явища, що відображають його сут-
тєві характеристики, а тому підлягають оцінці [5]. 
Стосовно визначення терміна «показник», то педа-
гоги визначають його як кількісну характеристику 
явищ, які дають змогу зробити висновок про їхній 
стан у динаміці [6]. Нам імпонує думка С. Савченка 
[7], котрий визначає критерій як ознаку, на основі якої 
здійснюється оцінка, визначення чогось; судження, 
оцінки якогось явища, а під показниками – сту-
пінь її прояву, за яким можна судити про її сфор-
мованість і розвиток. Критерії та показники тісно 
взаємопов’язані між собою, від якісного обґрунто-
ваного вибору критеріїв значною мірою залежить 
правильний вибір системи показників, а якість 
показників залежить від того, наскільки вони повно 
й об’єктивно характеризують прийняті критерії [8].

Відповідно до структури соціально-гуманітар-
ної компетентності майбутніх магістрів природ-
ничих спеціальностей нами було визначено такі 
критерії сформованості цієї компетентності: ког-
нітивний, мотиваційно-ціннісний, комунікативний.

Когнітивний критерій передбачає оволодіння 
майбутніми магістрами природничих спеціаль-
ностей системою міцних соціально-гуманітарних 
знань, які створять майбутньому фахівцю природ-
ничої галузі необхідну базу для успішної реалі-
зації своїх професійних функцій під час трудової 
діяльності.

Мотиваційно-ціннісний критерій полягає у розу-
мінні потреби майбутнього магістра природни-
чої галузі набути певного соціального статусу 
у суспільстві, трудовому колективі; прагнення 
досягти успіху; у мотивах соціальної діяльності, 
у сформованості мотивації, настанов для побу-
дови виробничих відносин; у ставленні до мораль-
них норм і правил суспільства, до цінностей сус-
пільного й особистісного порядку; у впевненості 
майбутніх магістрів у цінності соціально-гумані-
тарних знань для майбутньої професійної діяль-
ності та можливостях соціально-гуманітарних 
дисциплін, що ними вивчаються, до формування 
соціально-гуманітарної компетентності.

Комунікативний критерій передбачає форму-
вання умінь ефективно спілкуватися з колегами 
та керівництвом, використовуючи навички міжо-
собистісної взаємодії, умінь коректно сприймати 
та надавати зауваження, критику, умінь довести 
свою позицію до аудиторії фахівців і нефахівців, 
умінь інтерпретувати та представляти результати 
наукових досліджень, умінь здійснювати педаго-
гічну діяльність.

Для кожного критерію соціально-гуманітарної 
компетентності майбутніх магістрів природни-
чих спеціальностей нами було визначено показ-
ники, які характеризують його сформованість. 
Показниками когнітивного критерію соціально-гу-
манітарної компетентності є сформованість сис-
теми міцних теоретичних соціально-гуманітарних 
знань професійного, психологічного, педагогіч-
ного, соціального характеру, необхідних для реа-
лізації своїх професійних функцій під час майбут-
ньої трудової діяльності. Мотиваційно-ціннісний 
критерій характеризують такі показники, як усві-
домлення мотивів навчальної та соціальної діяль-
ності, усвідомлення цінності соціально-гуманітар-
них знань для майбутньої професійної діяльності; 
потреба у набутті соціально-гуманітарних знань 
і вмінь; прагнення досягати успіху; сформованість 
мотивації та настанов для побудови виробничих 
відносин; сформованість ставлення до моральних 
норм і правил суспільства, до цінностей суспіль-
ного й особистісного порядку. Для комунікатив-
ного критерію нами були виділені такі показники: 
здатність ефективно спілкуватися з колегами 
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та керівництвом, використовуючи навички міжосо-
бистісної взаємодії, здатність коректно сприймати 
та надавати зауваження, критику, уміння довести 
свою позицію до аудиторії фахівців і нефахівців, 
уміння інтерпретувати та представляти резуль-
тати наукових досліджень, уміння здійснювати 
педагогічну діяльність.

Співвідношення критеріїв і показників сфор-
мованості соціально-гуманітарної компетентності 
дозволило визначити характеристики, що відобра-
жають зміст рівнів сформованості зазначеної ком-
петентності, а саме: високий, достатній, низький.

Високий рівень сформованості соціально- 
гуманітарної компетентності майбутніх магістрів 
природничих спеціальностей характеризується 
високою позитивною мотивацією до професій-
ного зростання під час соціально-гуманітарної 
підготовки, усвідомленням необхідності отри-
мання соціально-гуманітарних знань, форму-
вання умінь і навичок із соціально-гуманітарних 
дисциплін, здатність застосовувати їх на практиці; 
прагненням до творчої та професійної самореа-
лізації, стійким інтересом до постійного самороз-
витку та самовдосконалення; вмінням адекватно 
сприймати власні помилки й оцінювати власну 
професійну придатність; високим рівнем творчої 
активності, глибиною та гнучкістю соціально-гума-
нітарних знань, умінь і навичок.

Середній рівень сформованості соціально-гу-
манітарної компетентності майбутніх магістрів 
природничих спеціальностей характеризується 
невисокою позитивною мотивацією до професій-
ного зростання під час соціально-гуманітарної 
підготовки, недостатнім усвідомленням необхід-
ності отримання соціально-гуманітарних знань, 
формування умінь і навичок із соціально-гумані-
тарних дисциплін і здатністю застосовувати їх на 
практиці лише в окремих професійних ситуаціях; 
прагненням до творчої та професійної самореалі-
зації в окремих навчальних ситуаціях, нестійким 
інтересом до постійного саморозвитку та самов-
досконалення; достатнім рівнем соціально-гума-
нітарних знань умінь і навичок, необхідних для 
виконання практичних завдань на достатньому 
рівні. Такий тип студентів здебільшого орієнту-
ється на отримання позитивних оцінок.

Низький рівень сформованості соціально-гу-
манітарної компетентності майбутніх магістрів 
природничих спеціальностей визначається від-
сутністю мотивації до професійного зростання 
під час соціально-гуманітарної підготовки, від-
сутністю усвідомлення необхідності отримання 
соціально-гуманітарних знань, формування умінь 
і навичок із соціально-гуманітарних дисциплін; 
відсутністю прагнення до творчої та професій-
ної самореалізації; у студентів немає інтересу до 

постійного саморозвитку та самовдосконалення; 
вони не вміють адекватно сприймати власні 
помилки й оцінювати власну професійну придат-
ність; наявність окремих соціально-гуманітарних 
знань умінь і навичок, необхідних для виконання 
практичних завдань.

Висновки і пропозиції. Таким чином, визна-
чені критерії, показники та рівні є підґрунтям для 
здійснення об’єктивного аналізу поточного стану 
сформованості соціально-гуманітарної компе-
тентності майбутніх магістрів природничих спеці-
альностей та аналізу результативності педагогіч-
них впливів на досліджувану категорію фахівців 
шляхом впровадження технології організації соці-
ально-гуманітарної підготовки майбутніх магістрів 
природничих спеціальностей в умовах дистанцій-
ного навчання.
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Popenko N. Socio-humanitarian competence criteria, indicators and formation levels of masters 
of natural specialties under the distance learning conditions

The article is concerned with the substantiation of socio-humanitarian competence criteria, indicators 
and formation levels of the future Masters of Natural Sciences under the distance learning conditions. The 
criteria of the specified competence are defined: cognitive (involves the acquisition of the Master’s system 
of socio-humanitarian knowledge, which will create the necessary basis for the successful implementation 
of their professional functions during their employment in the future), motivational value (involves the Master’s 
understanding the need in social status, the desire to succeed, the motives of social activity, the formation 
of motivation, guidelines for building industrial relations, relation to the values of social and individual 
aspects, the Masters’ confidence in the value of socio-humanitarian knowledge for the future professional 
activity), communicative (involves the formation of skills to communicate effectively using interpersonal skills; 
the ability to correctly perceive observations, criticism, the ability to prove their skills in pedagogical activity). 
Indicators and methods of diagnostics of socio-humanitarian competence formation levels are revealed. The 
characteristics reflecting the content of the levels of the specified competence are defined, namely: high (high 
positive motivation for professional growth, the awareness of the need to obtain socio-humanitarian knowledge, 
the desire for professional self-realization, constant self-development and self-improvement; the ability to 
adequately evaluate the levels of competence; creative activity, strength of socio-humanitarian knowledge 
of skills.), medium (low positive motivation for professional growth, insufficient awareness of the need to obtain 
socio-humanitarian knowledge, the desire for professional self-realization in certain educational situations, 
sufficient level of socio-humanitarian knowledge of skills, low (lack of motivation for professional growth, 
lack of awareness of the need for knowledge and social skills, lack of interest to constant self-development 
and self-improvement, inability to adequately perceive own mistakes and evaluate own professional suitability; 
availability of individual social and humanitarian knowledge of skills).

Key words: socio-humanitarian competence, Masters of Natural Sciences, criteria, indicators, socio-
humanitarian competence levels.
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ПРОБЛЕМА СТАТУСУ КОМУНІКАТИВНО-СТРАТЕГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
В ДИДАКТИЧНІЙ І МЕТОДИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
У статті порушено проблему статусу комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх 

учителів англійської мови, взаємозв’язку і взаємозумовленості мовного, мовленнєвого, соціокультур-
ного і стратегічного складників іншомовної комунікативної компетентності, ролі стратегічного 
компоненту як об’єднувального ланцюжка, який забезпечує комунікативну успішність у професій-
них і життєвих ситуаціях. Проблема полягає у соціальному замовленні суспільства на формування 
іншомовної комунікативної компетентності як мети філологічної освіти, дискусійності статусу 
і структури комунікативно-стратегічної компетентності в українській педагогіці та нерозроблено-
сті методичного супроводу реалізації мети мовної освіти. Матеріалом дослідження слугували праці 
вітчизняних і зарубіжних науковців, державні нормативні та європейські рекомендаційні матеріали 
з проблеми. Застосовані у процесі дослідження методи зумовлені специфікою аналізованої проблеми: 
аналіз та узагальнення теоретико-методологічної, науково-педагогічної та лінгводидактичної 
літератури; елементи порівняльного і системного аналізу з метою зіставлення різних поглядів на 
проблему; провідним на цьому етапі дослідження був описовий метод. У ході дослідження виявлено 
значні розбіжності в розумінні  сутності іншомовної комунікативно-стратегічної компетентності, 
існуванні декількох підходів (компенсаторного, прагматичного, когнітивного) до визначення статусу 
і змісту комунікативно-стратегічної компетентності студентів-філологів. З’ясовано, що взаємо-
зв’язок субкомпетентностей комунікативної іншомовної компетентності дозволяє зарахувати її до 
ключових і предметних. Автор пропонує вважати комунікативно-стратегічну компетентність клю-
човою в широкому розумінні цього поняття, оскільки вправне оперування комунікативними стратегі-
ями й тактиками впливає на кінцевий результат аудиторного і позааудиторного спілкування, рівень 
володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності. У процесі вивчення іноземної мови студен-
тами комунікативно-стратегічна компетентність набуває статусу предметної професійної компе-
тентності. Отже, проведене дослідження дає підстави визначити статус комунікативно-страте-
гічної компетентності майбутніх учителів англійської мови як предметний, а рівень володіння цим 
типом компетентності випускників вишу – як професійний.

Ключові слова: комунікативна компетентність, ключовий, загальнопредметний, предметний 
статус комунікативно-стратегічної компетентності.

Постановка проблеми. Зміни у сучасному 
освітньому просторі вищої школи в Україні харак-
теризуються впровадженням компетентнісного 
підходу, переглядом мети й результатів навчання 
іноземних мов, добором сучасного методичного 
інструментарію (підходів, принципів, технологій, 
методів, форм і прийомів навчання), що впливає 
на підготовку майбутніх учителів англійської мови. 
Кінцевою метою цього процесу є формування 
іншомовної комунікативної компетентності (далі – 
ІКК), яка розуміється вченими як здатність вирішу-
вати засобами іноземної мови актуальні завдання 
спілкування у побутовій, навчальній, виробничій 
і культурній сферах життя; вміння користуватися 
фактами мови й мовлення для реалізації цілей 
спілкування [1]. Для реалізації визначеної мети 
потрібно мати чітке уявлення про сутність ІКК, 
структурні та змістові особливості цього складного 
ієрархічного утворення. На жаль, в українській 

лінгводидактиці існує термінологічна неузгодже-
ність у функціонуванні понять «комунікативна 
компетентність», «комунікативно-стратегічна», 
«навчально-стратегічна» та інших видів субком-
петентностей ІКК; невизначеність статусу кому-
нікативно-стратегічної компетентності (ключовий, 
загальнопредметний, предметний), ієрархічних 
зв’язків між зазначеними видами компетентно-
стей тощо. Отже, проблема полягає у соціальному 
замовленні суспільства на формування іншомов-
ної комунікативної компетентності як мети філо-
логічної освіти, дискусійністю статусу і структури 
комунікативно-стратегічної компетентності в укра-
їнській лінгводидактиці та нерозробленістю мето-
дичного супроводу реалізації мети мовної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові засади вирішення проблеми закла-
дені у працях вітчизняних і зарубіжних дослід-
ників (Е. Азімов, Г. Александрова, Л. Бахман, 
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Н. Білоноженко, О. Ванівська, О. Задорожна, 
А. Залевська, Г. Каспер, М. Кенел, Р. Мільруд, 
С. Ніколаєва, Р. Оксфорд, Т. Олійник, М. Оліяр, 
Н. Остапенко, В. Рябоконь, М. Свейн, Д. Терещук, 
Д. Хаймз, О. Шевченко, В. Шовковий, Т. Шовкова, 
Н. Щерба, А. Щукін та ін.).

Аналіз публікацій із проблеми дослідження 
засвідчив розбіжності в поглядах учених на 
структурні та змістові складники ІКК, серед яких 
більшість виокремлює мовний, мовленнєвий, 
соціокультурний і стратегічний (навчально-стра-
тегічний), а також різні підходи до трактування 
сутності та функційного навантаження цього 
компонента ІКК. Так, першим із підходів у хро-
нологічному аспекті став т. зв. компенсаторний, 
що бере початок у працях М. Кенела і М. Свейна, 
котрі розглядали стратегічний компонент як 
досконале володіння стратегіями вербального 
та невербального спілкування, які можуть бути 
задіяні, щоб компенсувати зрив у ньому, викли-
каний наявними умовами ситуації спілкування, 
що його обмежують, або недосконалою компе-
тентністю в одній або декількох сферах комуніка-
тивної компетентності, і щоб підвищити ефектив-
ність процесу спілкування [2]. Подібний погляд 
знаходимо у працях Л. Бахмана, який визначав 
стратегічну компетентність як спосіб уникнення 
труднощів у спілкуванні, основу для ефектив-
ного використання лінгвістичних ресурсів [3]. 
Зазначимо, що таке розуміння використання 
стратегій переважно в компенсаторній функції 
притаманне й сучасним дослідникам (Е. Азимов, 
О. Задорожна, А. Щукін, О. Яшенкова та ін.). 
У Новому словнику методичних термінів страте-
гічну компетентність розуміють як здатність ком-
пенсувати у процесі спілкування недостатність 
знання мови, а також мовленнєвого і соціаль-
ного досвіду спілкування особистістю іноземною 
мовою [4, c. 295]. О. Задорожна акцентує увагу 
на компенсації недостатнього рівня володіння 
мовою та відсутності певного соціального дос-
віду, вона розуміє стратегічну компетентність як 
здатність використовувати вербальні й невер-
бальні стратегії для запобігання й усунення 
труднощів у спілкуванні, а також максимального 
досягнення поставлених цілей, удосконалення 
володіння мовою, отримання мовленнєвого і соці-
ального досвіду за умов недостатньої КК співроз-
мовників або у несприятливій мовленнєвій ситу-
ації [5, c. 106]. На нашу думку, компенсаторний 
характер стратегічної компетентності у вивченні 
іноземної мови є важливим, але цей підхід дещо 
звужує сутність цього компоненту ІКК. У сучасних 
наукових розвідках пропонується дещо ширше 
його розуміння в межах комунікативного підходу 
до вивчення іноземних мов за рахунок акценту-
вання на успішному спілкуванні з використанням 
комунікативних стратегій і тактик.

Прихильники іншого (прагматичного) підходу 
розглядають стратегічний компонент у межах праг-
матичного складника ІКК (Л. Бахман, В. Шовковий, 
Т. Шовкова та ін.). Вони пропонують досліджу-
вати стратегічну компетентність у співвіднесенні 
з прагматикою мовлення як здатність користува-
тися комунікативними стратегіями та реалізову-
вати їх за допомогою системи тактик, вербальних, 
невербальних і паравербальних засобів комуніка-
ції [6, c. 81].

На сучасному етапі розвитку української 
лінгводидактики домінуючим є когнітивний 
(навчально-пізнавальний) підхід, поширений 
у сфері вивчення іноземних і рідної (української) 
мов (О. Задорожна, С. Ніколаєва, Л. Овсієнко, 
Т. Олійник, М. Оліяр, Н. Остапенко, М. Пентилюк, 
В. Рябоконь та ін.). Наприклад, у словнику-до-
віднику з лінгводидактики подається таке визна-
чення стратегічної (діяльнісної) компетентності: 
це сформованість загальнонавчальних, організа-
ційних, контрольно-оцінних, творчих умінь, цін-
нісного орієнтування, які розвивають когнітивні 
здібності, опанування стратегіями, що визнача-
ють оптимальність мовленнєвої діяльності, спря-
мованої на розв’язання навчальних завдань і жит-
тєвих проблем [7, c. 65]. Найбільш поширеним 
цей підхід є в методиці викладання української 
мови, що відображено в численних Концепціях, 
Держстандартах, програмах та інших норматив-
них документах, у яких виокремлюється страте-
гічна (діяльнісна) субкомпетентність. Отже, при-
хильники когнітивного підходу акцентують увагу на 
досвіді навчання, розвитку самостійності в отри-
манні знань, формуванні загальнонавчальних 
умінь і навичок, тобто на застосуванні навчальних 
стратегій і тактик. Компромісний варіант пропо-
нує у своїх роботах С. Ніколаєва, яка виокремлює 
навчально-стратегічну компетентність у складі 
ІКК, що містить навчальний і стратегічний ком-
поненти [8, c. 15]. Найбільше нам імпонують  
погляди вчених, що ще не оформилися в окре-
мий підхід, але результати їх досліджень дозво-
ляють порушувати питання про визначення ста-
тусу комунікативно-стратегічної компетентності  
на підставі провідної функції стратегічного ком-
поненту ІКК – об’єднувальної (Н. Білоноженко,  
І. Потюк, Л. Овсієнко, Д. Терещук та ін., Загально- 
європейські Рекомендації з мовної освіти тощо).

Отже, аналіз літератури з проблеми дослі-
дження виявив відсутність загальноприйнятих 
тлумачень сутності стратегічного складника ІКК, 
а питання статусу комунікативно-стратегічної 
компетентності майбутніх учителів англійської 
мови взагалі не порушувалося в українській лінг-
водидактиці.

Мета статті – на основі аналізу літератури 
визначити статус іншомовної комунікативно-стра-
тегічної компетентності майбутніх учителів анг-



ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

138

лійської мови, обґрунтувати доцільність виокрем-
лення цього типу компетентності як складника 
комунікативної іншомовної компетентності.

Виклад основного матеріалу. Матеріалом 
дослідження слугували праці вітчизняних і зару-
біжних науковців, державні нормативні та євро-
пейські рекомендаційні матеріали з проблеми. 
Застосовані у процесі дослідження методи зумов-
лені специфікою аналізованої проблеми: аналіз 
та узагальнення теоретико-методологічної, науко-
во-педагогічної та лінгводидактичної літератури; 
елементи порівняльного та системного аналізу 
з метою зіставлення різних поглядів на проблему; 
провідним на цьому етапі дослідження був описо-
вий метод.

Реалізація мети потребує розгляду таких дидак-
тико-методичних понять, як «ключовий, загально-
предметний, предметний статус комунікативної 
компетентності», взаємозв’язок мовленнєвої, 
мовної, соціокультурної та стратегічної субкомпе-
тентностей ІКК, можливість і доцільність виокрем-
лення комунікативно-стратегічної компетентно-
сті майбутніх учителів англійської мови тощо.

Вивчення праць українських дидактів і міжна-
родних експертів із питань вивчення мови доз-
воляє погодитися з поглядами вчених, за якими 
комунікативна компетентність може розглядатися 
як ключова, загальнопредметна та предметна, 
що дає підстави вважати її лінгводидактичним 
феноменом [9]. Нам важливо з’ясувати різницю 
між ключовою та предметною КК. Ключові компе-
тентності, на думку науковців, – це здатність осо-
бистості застосовувати в конкретному виді спілку-
вання знання мови, способи взаємодії з людьми, 
що оточують її та перебувають на відстані, нави-
чки роботи у групі, володіння різними соціальними 
ролями; універсальні компетентності, які засто-
совуються в різноманітних життєвих ситуаціях 
і необхідні для успішної реалізації людиною всіх 
основних життєвих ролей: громадянина, сім’я-
нина, члена суспільства, захисника вітчизни, пра-
цівника, це своєрідний ключ до успішного життя 
людини в суспільстві [10, c. 58–60]. Комунікативна 
компетентність як предметна є невід’ємним 
складником структури мовної освіти, передбачає 
оволодіння усіма видами мовленнєвої діяльності, 
основами культури усного й писемного мовлення, 
базовими вміннями та навичками використання 
мови в різних сферах і ситуаціях [10]. Н. Голуб 
уважає, що підставою для розрізнення термі-
нів «комунікативна компетентність (ключова)», 
«комунікативна компетентність (предметна)» 
є передусім сфера функціонування і призначення 
компетентності, а саме: 1) сфера предметної КК – 
навчальний процес, міжособистісне спілкування; 
призначення – сприяти розв’язанню різноманіт-
них навчальних завдань у межах змодельованих 
комунікативних ситуацій, налагодженню міжосо-

бистісних стосунків; 2) сфера ключової КК – різні 
суспільні сфери життя; призначення – сприяти 
розв’язанню життєво важливих завдань у цих 
сферах, соціалізації людини, зміцненню власних 
життєвих позицій, розвитку міжособистісних сто-
сунків [10, c. 59]. Отже, ІКК є ключовою, бо забез-
печує використання англійської мови в подаль-
шому професійному житті, спілкуванні за межами 
нашої країни, євроінтеграційних процесах, само-
реалізації особистості, і водночас є предметною, 
оскільки використовується в навчальному про-
цесі, удосконалює володіння мовою в усіх видах 
мовленнєвої діяльності. Міжнародні експерти 
зазначають, що у країнах, які мають досвід реа-
лізації компетентнісного підходу до змісту освіти, 
виокремлюють певні тенденції щодо спроби укла-
дання системи компетентностей на різних рівнях 
змісту, а саме: надпредметні компетентності, які 
виконують функцію «парасольки» над усім пред-
метом навчання, їх називають базовими, ключо-
вими; загальнопредметні (їх набувають протягом 
вивчення того чи іншого предмета чи циклу пред-
метів; спеціальнопредметні (набуваються у про-
цесі вивчення предмета протягом року чи ступеня 
навчання). В Україні Концепції навчання мови, 
Держстандарти орієнтують учителів на такий реє-
стр компетентностей: 1) предметні; 2) ключові; 
3) професійні  (набуваються у процесі навчання 
в коледжі або виші).

З огляду на це ІКК майбутніх учителів англійської 
мови є одночасно предметною та професійною.

Сучасні лінгводидактичні праці розглядають 
ІКК як інтегративне утворення, до складу якого 
входять 4–5 компонентів, що можуть різнитися 
своїми назвами. Так, у методиці викладання укра-
їнської мови це мовний, мовленнєвий, соціокуль-
турний і діяльнісний (стратегічний) компоненти. 
У методиці викладання іноземних мов виокрем-
люють мовну, мовленнєву, лінгвосоціокультурну, 
навчально-стратегічну компетентності [8, c. 13]. 
Щодо взаємозв’язку зазначених складників, то 
більшість науковців акцентує увагу на зв’язку мов-
ної та мовленнєвої компетентностей, необхідності 
врахування лінгвосоціокультурного контексту.

Важливими для нас вважаємо результати  
дисертаційного дослідження М. Оліяр, котра побу- 
дувала модель взаємозв’язків між компонен- 
тами (субкомпетентностями) комунікативної ком-
петентності як предметної: мовним, мовленнєвим, 
соціокультурним, прагматичним і стратегічним 
[11, c. 24]. Стратегічна компетентність у пропоно-
ваній моделі розміщена в центрі чотирикутника, їй 
підпорядковані комунікативні стратегії та тактики. 
Слід зазначити, що лінгводидакти (О. Бескорса, 
Н. Білоножко, І. Задорожна, С. Ніколаєва, 
Т. Олійник, М. Оліяр, Н. Щерба та ін.) до змісту 
стратегічної компетентності відносять комуніка-
тивні й навчальні стратегії. Подібне розуміння зна-
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ходимо і в Загальноєвропейських Рекомендаціях 
із мовної освіти, в яких серед комунікативно-мов-
леннєвих компетентностей не виокремлюється 
стратегічний складник, оскільки від нього залежить 
мовна компетентність (реалізація комунікативного 
задуму за допомогою адекватних мовних засо-
бів), мовленнєва (комунікативні стратегії перед-
бачають використання певних видів мовленнєвої 
діяльності), соціокультурна або лінгвосоціокуль-
турна (виконується певна соціальна роль у пев-
ному культурному контексті, що вимагає наявності 
лінгвокультурологічних знань). Об’єднувальним 
компонентом виступають стратегії, які тлума-
чаться європейськими експертами як мовленнєві 
засоби, які користувач мовою застосовує для 
мобілізації та балансу своїх ресурсів, активізації 
вмінь і навичок, аби задовольнити комунікативні 
потреби в певному контексті й успішно виконати 
поставлене завдання у найбільш зрозумілий або 
найбільш економний можливий спосіб залежно 
від конкретної мети [9, c. 57]. Автори рекоменда-
цій зауважують, що застосування комунікативних 
стратегій може розглядатися як реалізація когні-
тивних (навчальних) принципів «планування», 
«виконання», «контролю» та «корекції» у різних 
видах мовленнєвої діяльності, тобто комуніка-
тивні й навчальні стратегії виступають важливим 
засобом формування ІКК. У працях Н. Білоножко, 
І. Потюк, Д. Терещук також розглядаються зв’язки 
між складниками ІКК, акцентується увага на об’єд-
нувальній функції стратегічного складника ІКК. 
Д. Терещук дійшов висновку, що стратегічна ком-
петентність – з’єднувальна ланка між лінгвосоціо-
культурною, мовною та мовленнєвою компетент-
ностями, що забезпечує комунікативну успішність 
співрозмовника та максимальну ефективність 
спілкування [12, c. 257].

Висновки і пропозиції. Усе зазначене вище 
свідчить про неоднаковий статус стратегічної 
та інших субкомпетентностей ІКК, важливість 
стратегічної компетентності для формування 
й удосконалення мовної, мовленнєвої, лінгво-
соціокультурної та прагматичної компетент-
ностей, що дозволяє нам стверджувати про 
можливість і доцільність існування терміна 
«комунікативно-стратегічна компетентність» 
у межах ІКК. Зазначимо, що цей термін функ-
ціонує в методиці викладання німецької мови 
(В. Шовковий, 2014–2018) та методиці викла-
дання української мови (М. Оліяр, 2014–2018), 
але без обґрунтування статусу та ієрархічних 
зв’язків у межах ІКК.

Таким чином, у процесі дослідження з’ясовано, 
що взаємозв’язок субкомпетентностей комуні-
кативної іншомовної компетентності дозволяє 
зарахувати її до ключових, загальнопредметних 
і предметних компетентностей. Автором запропо-
новано вважати комунікативно-стратегічну компе-

тентність ключовою в широкому розумінні цього 
поняття, оскільки вправне оперування комуніка-
тивними стратегіями й тактиками впливає на кін-
цевий результат аудиторного й позааудиторного 
спілкування, рівень володіння мовою в різних 
видах мовленнєвої діяльності. У процесі вивчення 
іноземної мови студентами комунікативно-страте-
гічна компетентність набуває статусу предметної 
професійної компетентності.

Отже, проведене дослідження дає підстави 
говорити про доцільність функціонування тер-
міна «комунікативно-стратегічна компетентність», 
визначити статус комунікативно-стратегічної ком-
петентності майбутніх учителів англійської мови 
як предметний у процесі навчання у виші та клю-
човий у життєвій, культурній, туристичній сферах, 
а рівень володіння цим типом компетентності 
випускників вишу – як професійний.

Проведене дослідження не претендує на 
вичерпне вирішення проблеми. Подальшого 
вивчення потребують питання конкретизації змі-
сту комунікативно-стратегічної компетентності, 
типології навчальних і комунікативних стратегій, 
визначення об’єкта і критеріїв оцінювання іншо-
мовної комунікативно-стратегічної компетентно-
сті, показників її розвитку та засобів формування.
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Pocheniuk Ya. The problem of the status of communicative and strategic competence of future 
English teachers in didactic and methodological literature

The article deals with the problem of the status of communicative and strategic competence of future 
English teachers, the interconnection and interdependence of linguistic, speech, sociocultural and strategic 
components of foreign language communicative competence, the role of the strategic component as a unifying 
chain which provides a communicative success in professional and living situations.The problem is the social for 
the formation of foreign language communicative competence as the goal of philological education, the discussion 
of the status and structure of communicative and strategic competence in Ukrainian pedagogy and the lack 
of methodological support for the language education aim realization.The materials of the study were the works 
of domestic and foreign scientists, state regulatory and European reference materials on the problem.The 
methods used in the research are conditioned by the analyzed problem specifity: analysis and generalization 
of theoretical and methodological, scientific-pedagogical and linguodidactic literature; elements of comparative 
and systematic analysis to compare different perspectives on the problem; the descriptive method was the leading 
one at this stage of the study.The study revealed significant differences in understanding the essence of foreign 
language communicative and strategic competence, the existence of several approaches (compensatory, 
pragmatic, cognitive) to determine the status and content of communicative and strategic competence.It is 
found that the interconnection of subcompetences of communicative foreign language competence allows 
to assign it to key and substantive ones.It is offered to consider communicative and strategic competence as 
key in the broad sense of the term, since the proper management of communicative strategies and tactics 
influences the final result of auditory and extra-auditory communication, the level of language proficiency in 
different types of speech activity.In the process of a foreign language learning, communicative and strategic 
competence obtains the substantive professional competence status.So, the conducted research allows to 
determine the status of communicative and strategic competence of future English teachers as substantive, 
and the level of proficiency in this type of competence as professional.

Key words: communicative competence, key, subject-specific, substantive status of communicative 
and strategic competence.
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АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ
У статті розглядається питання альтернативних варіантів організації контролю знань у нав-

чанні іноземної мови студентів технічних університетів. Автор підкреслює, що задачею контролю 
повинен бути аналіз ходу навчального процесу, оцінка результатів, надання необхідних порад, для 
чого необхідно встановити диференційовані параметри оцінки за видами мовленнєвої діяльності 
й аспектам мови, забезпечити їх якісну і кількісну інтерпретацію, що становить особливу склад-
ність при комплексному навчанні мовної діяльності. Автор аналізує переваги і недоліки такого сучас-
ного виду оцінювання, як тестування, і зазначає, що ця форма контролю не дозволяє перевіряти 
й оцінювати високі, продуктивні рівні знань, пов’язані з творчістю, у ньому присутній елемент випад-
ковості.

Методами альтернативного оцінювання автор називає анкетування, метод комунікативних 
завдань, метод пробного іспиту та мовне портфоліо, наводить їх характеристики і приклади вико-
ристання у викладанні англійської мови студентам технічних спеціальностей. У процесі навчання 
іноземних мов анкетування використовується для визначення рівня інформованості респондентів, 
виявлення їх оціночних суджень, думок, відносин, мотивів вивчення предмета, ставлення до інозем-
ної мови, курсу навчання загалом або окремих його частин, методики навчання, що використовує 
викладач. Метод комунікативних завдань широко застосовується для рубіжного контролю. Метод 
пробного іспиту дозволяє студентам на практиці познайомитися з процедурою іспиту, виявити свої 
«сильні» та «слабкі» сторони, обрати стратегії, що необхідно розвивати для успішного складання 
іспиту; проконтролювати рівень навченості за пройденим мовним матеріалом, що дає можливість 
скорегувати навчальний план, повторити ті чи інші теми. Мовне портфоліо студента містить 
матеріали, накопичені за весь період навчання.

Автор доходить висновку, що альтернативні методи контролю здатні не тільки доповнювати 
традиційні техніки контролю іншомовної комунікативної компетенції студентів, а й служити засо-
бом перетворення ситуації педагогічного вимірювання в навчальну ситуацію.

Ключові слова: контроль знань, альтернативні форми контролю, оцінювання, навчальна діяль-
ність.

Постановка проблеми. Процес інтеграції 
України у світовий економічний простір не може 
не позначатися на багатьох тенденціях сучасного 
життя, особливо у галузі вищої освіти. Зміни, що 
відбуваються сьогодні, відображають перехід 
від традиційної системи освіти до продуктивних 
освітніх технологій, орієнтованих на самостійну 
навчальну діяльність студентів. Специфічною осо-
бливістю сучасного етапу розвитку вищої освіти 
є новий погляд на соціальні ролі його учасників: 
студент стає не тільки «споживачем» інтелекту-
альної та духовної культури, але й співавтором 
свого творчого розвитку в різноманітних формах 
індивідуальної та спільної з викладачем й іншими 
студентами діяльності. За цих умов актуальності 
набуває питання контролю навчальних досягнень, 
оскільки процес оцінювання результатів діяльно-
сті студентів є важливою складовою частиною 
освітнього процесу й інструментом впливу на 
мотивацію до вивчення дисциплін. Він забезпечує 

систематичний збір актуальної інформації, інтер-
претація якої дозволяє зробити висновки як про 
рівень знань студента, так і про навчальні програми 
і навчальний процес загалом. Проблема сучас-
ного етапу розвитку освіти, зокрема викладання 
іноземної мови у закладах вищої освіти, поля-
гає в тому, що традиційні види контролю та спо-
соби атестації мають певні недоліки, серед яких 
і недостатня об’єктивність оцінювання, нерідко 
суб’єктивне ставлення викладача до студента, 
що може проявлятися при проведенні будь-якого 
виду контролю. Ефективне оволодіння іноземною 
мовою як засобом, що забезпечує потреби про-
фесійної та соціальної діяльності, передбачає 
насамперед уміння самостійно, крізь усе життя, 
працювати над вивченням мови й поповнювати 
свої знання та вміння, розвивати власну комуніка-
тивну й інформативну культуру. Цими причинами 
викликана необхідність пошуку альтернативних 
видів оцінювання знань студентів.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій 
засвідчує значний інтерес вітчизняних і зарубіж-
них науковців до проблеми, що розглядається. 
Вагомими є наукові доробки щодо педагогічних 
підходів до розуміння навчання і оцінювання 
знань як цілісної системи компонентів, що містить 
мету, зміст, процес навчання і контролю знань 
(Ш. Амонашвілі, А. Андреєв, С. Архангельський, 
Ю. Бабанський, В. Беспалько, Р. Гришкова, 
Н. Дайрі, І. Лернер, І. Підласий, О. Пометун, 
М. Скаткін, Н. Тализіна, Г. Юдис та ін.). Питання 
здійснення контролю з погляду методики викла-
дання іноземних мов розглядалися у роботах 
І. Бім, О. Вишневського, Н. Гез, О. Ніколаєва, 
Г. Рогової, С. Шатілова та ін. Формування і пере-
вірка складників іншомовної компетентності стали 
об’єктом уваги у дослідженнях Л. Ашкінової, 
Ю. Головач, В. Голубець, К. Заруцької, І. Кошман, 
Я. Крапчатової, Н. Красюк, І. Курдюмової, 
М. Мітіної, Н. Саєнко, В. Овчаренко, В. Панченко, 
О. Української, Т. Король та ін. Питання тес-
тування у навчанні іноземної мови розробля-
лися Д. Андерсоном, І. Булахом, В. Коккотою, 
С. Ніколаєвим, О. Петращук, А. Рапопорт, 
Д. Русселом, Ю. Х’юзом. Водночас, незважаючи 
на активний інтерес науковців до проблематики, 
пов’язаної з питаннями організації контролю 
знань у навчанні іноземної мови, він досі у прак-
тиці залишається дуже близьким до традиційних 
форм навчання і не розкриває всіх можливостей 
альтернативного оцінювання досягнень студентів.

Метою статті є розгляд альтернативних форм 
оцінювання знань студентів у навчанні іноземної 
мови (тестування, анкетування, метод комуніка-
тивних завдань, метод пробного іспиту та метод 
мовного портфоліо), аналіз особливостей їх вико-
ристання у навчальному процесі технічного ЗВО.

Виклад основного матеріалу. Контроль 
у процесі навчання іноземної мови допомагає 
визначити рівень сформованості у студентів мов-
леннєвих навичок і умінь, діагностувати труднощі, 
що можуть відчувати студенти у процесі засво-
єння мовного матеріалу, оцінювати ефективність 
прийомів і способів навчання, застосовувати нові 
засоби, поєднувати форми і методи навчання 
та самостійної роботи, що дає змогу ефективно 
реалізовувати поставлені дидактичні завдання. 
Оцінювання слід розглядати не як підрахунок 
помилок, репресивний захід, а як вимір досягнень 
і стимул до подальшого навчання.

Важливою вимогою до будь-якої форми контр-
олю є об’єктивність отриманих результатів, що 
дозволяє дати точну оцінку і визначити рекомен-
дації для корекції навчальної мовленнєвої діяль-
ності студентів і методичної діяльності викладача. 
Завдання викладача як організатора процесу 
оцінювання полягає в тому, щоб не переривати 
навчальний процес для процедур вимірювання 

результатів, не відокремлювати зміст контролю 
від змісту навчання (такий поділ характерний для 
міжнародних іспитів з англійської мови), не обме-
жувати отримані результати описом прогалин 
у знаннях студентів, не ігнорувати показники при-
росту знань за певний період і не підміняти аналіз 
індивідуальних показників простим порівнянням із 
програмною нормою. Щоб можна було проаналізу-
вати хід навчального процесу, оцінити результати 
контролю, надати необхідні поради, необхідно 
встановити диференційовані параметри оцінки за 
видами мовленнєвої діяльності й аспектами мови, 
забезпечити їх якісну і кількісну інтерпретацію, що 
становить особливу складність при комплексному 
навчанні мовної діяльності.

Аби врахувати усі зазначені вище вимоги, тра-
диційні прийоми контролю, такі як опитування, 
аудіювання, усний / письмовий переклад, вико-
нання письмових завдань необхідно доповню-
вати сучасними альтернативними техніками, що 
стимулюють студентів до більш активного прояву 
своєї суб’єктності, розвитку автономності, усвідом-
лення цілей вивчення іноземної мови та побудови 
своєї власної стратегії та траєкторії навчання.

Перехід освіти на рейтингову систему оціню-
вання актуалізував такий вид контролю, як тести, 
що активізують самостійну роботу студентів, 
роблять її ритмічною і систематичною протягом 
семестру, сприяють диференціації й оптимізації 
організації контролю навчальної діяльності сту-
дентів. Сучасне тестування науковці визначають 
як «стандартизований та об’єктивний метод контр-
олю й оцінювання знань, умінь і навичок студен-
тів, що встановлює рівень підготовки та їхню від-
повідність освітнім стандартам у конкретній галузі 
знань» [1, с. 38], «спеціально підготовлений набір 
завдань, що дозволяє адекватно оцінити знання 
учнів за допомогою статистичних методів» [4, с. 9].

Н. Кожем’яко наводить такі переваги вико-
ристання тестового контролю знань студентів: 
можливість застосування як засобу всіх видів 
контролю, а саме базового і початкового, поточ-
ного і тематичного, рубіжного і залікового, підсум-
кового й екзаменаційного, а також самоконтролю; 
можливість детальної перевірки рівня засвоєння 
кожного змістовного модуля дисципліни; еконо-
мія навчального часу під час поточного контролю 
знань, об’єктивність оцінювання результатів нав-
чання; мінімалізація емоційного впливу викладача 
на студента; наявність чіткої однозначної відпо-
віді, можливість комп’ютеризованого у локальній 
мережі та паперового варіанта тестування, ура-
хування індивідуальних особливостей студен-
тів; висока змістовна обґрунтованість тестового 
контролю тощо [2, с. 113].

У сучасній теорії та практиці тестового контр-
олю нараховується понад 20 різновидів тестів 
залежно від мети, характеру і функцій контролю, 
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форми відповіді. У рамках кожного типу можна 
виділити кілька видів тестових завдань залежно 
від форми варіантів відповідей: альтернативний 
вибір (правильно / неправильно); зіставлення пар 
із двох колонок за певними ознаками; одиноч-
ний вибір однієї правильної відповіді з декількох 
запропонованих; множинний вибір – вибір кількох 
правильних відповідей із запропонованих варі-
антів; визначення порядку окремих слів або сло-
восполучень для побудови грамотного речення; 
завершення незакінченого речення за змістом; 
підстановка пропущених слів у тексті. Список 
можливих типів питань не обмежується цим пере-
ліком і може бути істотно розширено залежно від 
конкретних дидактичних цілей за рахунок комбіна-
ції різних варіантів і включення в них мультимедій-
ної інформації.

Але контроль у формі тесту не позбавлений 
і певних недоліків. Так, тестування не дозволяє 
перевіряти й оцінювати високі, продуктивні рівні 
знань, пов’язані з творчістю, тобто імовірнісні, 
абстрактні та методологічні знання. Широта охо-
плення тем у тестуванні має і зворотну сторону: 
студент, на відміну від усного або письмового 
іспиту, не має достатньо часу для глибокого ана-
лізу теми. У тестуванні присутній елемент випад-
ковості. Наприклад, студент, який не відповів на 
просте питання, може дати правильну відповідь 
на більш складне. Причиною цього може бути як 
випадкова помилка у першому питанні, так і вга-
дування відповіді у другому. Це спотворює резуль-
тати тесту і призводить до необхідності врахування 
ймовірнісної складової частини при їх аналізі.

Н. Проценко звертає увагу й на інші вади тесто-
вого контролю знань, такі як можливість оцінки 
лише кінцевого результату (правильно – непра-
вильно) при застосуванні тестів закритого типу, 
тоді як сам процес, що привів до нього, не розкри-
вається; психологічний недолік – стандартизація 
мислення без врахування рівня розвитку особи-
стості; тестові завдання дозволяють перевірити 
лише обмежену частину знань і не можуть пов-
ністю замінити інші форми перевірки, хоча вони 
й відкривають багато нових можливостей перед 
викладачем [6, с. 520].

О. Пометун [5] методами альтернативного оці-
нювання називає експрес-опитування, розширене 
опитування (повна відповідь із поясненням поло-
жень і наведенням аргументів), творче завдання, 
спостереження з використанням оцінювальних 
рубрик, самооцінка. До альтернативних методів 
контролю ми відносимо анкетування, метод кому-
нікативних завдань, метод пробного іспиту і мовне 
портфоліо. Охарактеризуємо більш детально 
наведені методики.

Анкетування (questionnaires) як один з основних 
методів наукового дослідження у соціології, пси-
хології, що широко застосовується і в педагогіці, 

здійснюється за допомогою анкет тематично 
обґрунтованої сукупності питань, сконструйова-
них із метою оперативного виявлення деяких якіс-
них і кількісних характеристик об’єкта або пред-
мета опитування.

Анкети, що застосовуються у процесі навчання 
іноземних мов, за метою можна розділити на дві 
групи. До першої відносять анкети, які використо-
вуються для визначення рівня інформованості 
респондентів, виявлення їх оціночних суджень, 
думок, відносин. Ці анкети з’ясовують такі, напри-
клад, питання, як знання студентами країнознав-
чого матеріалу, структури навчальної діяльності, 
індивідуальної стратегії засвоєння іноземної мови 
і т. ін. За допомогою анкет другої групи визнача-
ють мотиви вивчення предмета, ставлення до іно-
земної мови, курсу навчання загалом або окремих 
його частин, методики навчання, що використовує 
викладач. Така анкета може допомогти виклада-
чеві з’ясувати більш детально те, як студенти оці-
нюють власні знання з іноземної мови, що розгля-
дають як слабкі та сильні сторони своєї підготовки. 
Формат анкет також може бути різним: складання 
списків (listing), до яких студенти записують най-
більш проблемний для освоєння матеріал; класи-
фікація переваг (ranking preferences) – ранжування 
студентами завдань, які вони обирають насампе-
ред; класифікація проблем (ranking problems) – 
виділення таких мовних сфер, що є для них важ-
кими; питання множинного вибору (multiple choice 
questions) – студенти відповідають на питання, 
які стосуються їхніх звичок тощо. Анкети можуть 
застосовуватися на різних етапах навчання для 
контролю навичок, умінь, компетенцій, а також 
для самоконтролю студентів. Найбільш доречним 
є використання анкети типу «складання списків» 
і «класифікація переваг» перед вивченням роз-
ділу підручника для виявлення можливих мовних 
проблем і діагностики рівня наявних знань. Після 
закінчення вивчення розділу для самоконтролю 
студентам можна запропонувати анкету, де необ-
хідно дати відповідь на питання «можу / не можу».

Метод комунікативних завдань (task-based 
learning) широко застосовується для рубіжного 
контролю, наприклад, наприкінці семестру. На 
думку С. Торнбері, цей вид діяльності, що доз-
воляє студентам працювати у групі, обов’язково 
повинен відбуватися в режимі реального часу, 
а учасники ситуації контролю повинні взаємоді-
яти, використовуючи мовні засоби (за відсутності 
обмежень на їх використання); результат взаємо-
дії не може бути передбачений на 100% [7].

Наведемо приклад завдання такого типу 
з досвіду власної роботи. Студенти 2 курсу, що 
навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво 
та цивільна інженерія», отримують завдання: 
«До вашої проектно-будівельної фірми звернувся 
клієнт, який хоче замовити вам проект будинку 



ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

144

за певними вимогами. Ваше завдання: розробити 
проект, дотримуючись таких умов, як: орієнтація, 
поверховість, метраж, умови ґрунту, розташування 
кімнат, енергоефективність». Студенти працюють 
над проектом протягом семестру, використову-
ючи свої професійні знання та вміння, отримані 
шляхом вивчення спеціальних предметів (розра-
хунок будівельних конструкцій, механіка ґрунтів 
і т. ін.). Після закінчення семестру проводиться 
захист завдань, на який для оцінки професійного 
змісту проектів запрошуються не тільки викладачі 
іноземної мови, а й провідні викладачі фахових 
дисциплін, які володіють англійською мовою. Всі 
присутні отримують оціночний лист, на якому фік-
суються відмітки викладачів (педагогічний кон-
троль) та інших студентів (взаємоконтроль студен-
тів). Наведемо приблизний зміст оціночного листа:

1. Підготовка і зміст завдання (параметри оці-
нювання: розробленість теми; структурованість 
виступу; пояснення основної ідеї; використання 
прикладів).

2. Презентація (параметри оцінювання: чітке 
усне мовлення, тобто не читання з листа; зоро-
вий контакт з аудиторією; грамотне оформлення 
слайдів презентації, легкість сприйняття інфор-
мації, грамотне використання ілюстрацій, схем, 
планів).

3. Англійська мова (параметри оцінювання: 
правильність граматичних конструкцій; вимова, 
що не ускладнює розуміння; відповіді на запи-
тання аудиторії).

Метод пробного іспиту (mock exam) особливо 
широко використовується при підготовці до іспи-
тів, університетських або міжнародних (напри-
клад, таких, що проводяться підрозділом ESOL 
екзаменаційної ради Кембриджського універси-
тету і визначають мовний рівень студентів відпо-
відно до шкали Загальноєвропейських компетен-
цій володіння іноземною мовою (CEFR)).

Цей метод оцінювання, як вважають зару-
біжні науковці [8], дозволяє студентам отримати 
реальний екзаменаційний досвід, на практиці 
познайомитися з процедурою іспиту (заповне-
нням бланка відповіді, тимчасовими обмежен-
нями, питаннями, що можуть бути задані під 
час іспиту), виявити свої «сильні» та «слабкі» 
сторони, обрати стратегії, що необхідно роз-
вивати для успішного складання іспиту; про-
контролювати рівень навченості за пройденим 
мовним матеріалом, що дає можливість ско-
регувати навчальний план, повторити ті чи інші 
теми. Ключовим моментом цього виду контролю 
є поведінка викладача, який повинен виступати 

у функції екзаменатора, чітко дотримуватися 
екзаменаційних процедур, стежити за часом, що 
виділяється на виконання завдань, адекватно 
оцінювати екзаменаційні роботи згідно із зазда-
легідь відомими студентам критеріями.

Метод мовного портфеля (language portfolio) 
спрямований на здійснення не тільки контролю, 
але і самоконтролю студентів. Н. Коряковцева 
визначає цей інструмент як пакет робочих мате-
ріалів, що представляють результат навчальної 
діяльності з оволодіння іноземною мовою і дають 
студенту можливість самостійно або спільно 
з викладачем проаналізувати й оцінити обсяг вико-
наної роботи, спектр своїх досягнень у вивченні 
мови, динаміку оволодіння її різними аспектами 
[3]. Мовне портфоліо студента містить матеріали, 
накопичені за весь період навчання в бакалавраті, 
й може поповнюватися під час подальшого нав-
чання в магістратурі.

Висновки і пропозиції. Аналіз матеріалів тес-
тування, анкетування, методів комунікативних 
завдань, пробного іспиту та мовного портфоліо, 
безумовно, є корисним для всіх учасників педа-
гогічного процесу, тому що інформує про харак-
тер його здійснення. Головною метою контролю 
є забезпечення сучасного, варіативного і всебіч-
ного зворотного зв’язку між студентами і викла-
дачем, базуючись на якій, педагог встановлює, 
як загалом сприймається і засвоюється навчаль-
ний матеріал. Мета контролю визначає й вибір 
його засобів. Викладачу слід пам’ятати, що тільки 
комплексне застосування усіх форм і засобів 
контролю дає змогу регулярно й об’єктивно вияв-
ляти динаміку формування мовної і мовленнєвої 
компетенції студентів. На наш погляд, не тільки 
використання у роботі викладача загальноприйня-
тих форм контролю, але й систематичний пошук 
і впровадження своїх засобів оцінювання, що 
розкривають індивідуальні особливості студентів, 
дозволить вчасно усувати недоліки і прогалини 
у знаннях студентів.

Таким чином, можна зробити висновок, що 
альтернативні методи контролю здатні не тільки 
доповнювати традиційні техніки контролю іншо-
мовної комунікативної компетенції студентів, 
а й виступати як складники процесу навчання, 
служити засобом перетворення ситуації педаго-
гічного вимірювання в навчальну ситуацію, отже, 
вони допомагають студентам самим оцінити 
результати своєї навчальної діяльності, виявити 
причини успіхів і невдач, а також використовувати 
зроблені висновки для підвищення ефективності 
власного навчання.
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Prykhodko S. Alternative forms of English language level evaluation of students of technical 
universities

The questions of alternative options for organizing knowledge control in teaching foreign languages 
of students of technical universities are considered in the article. The author emphasizes that the task of control 
should be to analyze the course of the educational process, to evaluate the results, to provide the necessary 
advice, for which it is necessary to establish differentiated parameters of assessment by types of speech 
activity and aspects of language, to ensure their qualitative and quantitative interpretation, which is of particular 
complexity in complex language learning activities. The author analyzes the advantages and disadvantages 
of this modern type of assessment, such as testing, and notes that this form of control does not allow to check 
and evaluate high, productive levels of knowledge related to creativity, it contains an element of chance.

As alternative assessment methods, the author calls the questionnaire, the method of communicative 
tasks, the test method and the language portfolio, gives their characteristics and examples of use in teaching 
English to students of technical specialties. In the process of teaching foreign languages, the questionnaire is 
used to determine the level of awareness of the respondents, to identify their evaluative judgments, thoughts, 
attitudes, motives for learning the subject, attitude to the foreign language, the course of study as a whole or 
individual parts of it, teaching methods used by the teacher. The method of communicative tasks is widely 
used for border control. The test method allows students to become familiar with the examination procedure 
in practice, to identify their “strengths” and “weaknesses”, to choose the strategies that need to be developed 
for successful examination; to control the level of learning on the passed language material, which makes it 
possible to adjust the curriculum, to repeat certain topics. The student’s language portfolio contains materials 
accumulated over the entire period of study.

The author concludes that alternative methods of control can not only complement the traditional techniques 
of controlling students’ foreign language communicative competence, but also serve as a means of transforming 
the situation of pedagogical dimension into a learning situation.

Key words: knowledge control, alternative forms of control, assessment, educational activity.
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аспірант кафедри здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії
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імені А. С. Макаренка

МЕТОДИ ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ, ЩО ПІДВИЩУЮТЬ 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ  
ТА ЕРГОТЕРАПЕВТІВ
Статтю присвячено визначенню методів і форм організації навчальної діяльності студентів 

закладів вищої освіти, що підвищують ефективність формування самоосвітньої компетентності 
майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів. Процес формування самоосвітньої компетент-
ності майбутніх бакалаврів із фізичної терапії та ерготерапії пов’язаний зі здатністю особистості 
здійснювати самоосвітню діяльність для вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок із 
метою гнучкого реагування на стрімкі зміни у сучасному інформаційному суспільстві та здатність 
до самостійного розв’язання завдань професійного спрямування у сфері фізичної реабілітації для під-
вищення власного рівня конкурентоспроможності на ринку праці.

Основними методами та формами організації навчальної діяльності студентів закладів вищої 
освіти, що підвищують ефективність формування самоосвітньої компетентності майбутніх фізич-
них терапевтів та ерготерапевтів, є кейс-стаді, участь у ділових іграх, дискусіях, круглих сто-
лах, складання інтелект-карт і портфоліо, розробка проектів, створення «паспорту самоосвітньої 
компетентності», науково-дослідницька діяльність, організація тренінгів, орієнтаційних зустрічей, 
модерацій. Кожний із розроблених заходів покликаний сформувати самоосвітню компетентність 
студентів поступово, починаючи з розвитку вміння усвідомлювати мотиви пізнавально-пошуко-
вої діяльності, з подальшим опрацюванням професійно-важливої інформації, ефективною організа-
цією самоосвітньої діяльності на практиці та закінчуючи вмінням оцінювати отримані результати 
та визначати шляхи подальшого самовдосконалення. Процес формування самоосвітньої компе-
тентності можливий за умов наявності в особистості цільових орієнтацій, вмінь навчальної діяльно-
сті та навичок роботи з різними джерелами інформації. Сформована здатність студентів до само-
стійної підготовки забезпечує їх академічну і професійну мобільність і сприяє розвитку адаптивних 
вмінь, а саме можливостей пристосування до нової сфери професійної діяльності за рахунок набутих 
знань міждисциплінарного характеру.

Ключові слова: формування самоосвітньої компетентності, методи навчання, форми організації 
навчання, майбутні бакалаври з фізичної терапії та ерготерапії, моделювання професійної діяльно-
сті.

Постановка проблеми. Необхідність вирі-
шення проблеми формування самоосвітньої ком-
петентності студентів призводить до вирішення 
питань організації їх самостійної роботи, її вдоско-
налення і систематизації. Багато фахівців процес 
формування самоосвітньої компетентності сту-
дентів ЗВО уявляють як складний процес переро-
стання самостійної роботи студента в самоосвіту.

Самоосвітня компетентність, з одного боку, 
формується викладачем під час навчального про-
цесу, а з іншого – студент під впливом ззовні чи 
без такого набуває відповідної компетентності. 
Поняття «набуття» доволі ємне, оскільки це – 
не засвоєння, не вивчення, не пізнання. У ньому 
відображені погляди сучасних педагогів і психо-
логів, які наголошують на неповторності індиві-
дуального досвіду кожної особистості та визна-
ють продуктивною тільки освіту співробітництва, 

освіту, що забезпечує індивідуальне творче 
буття кожного студента і кожного викладача [6]. 
Самоосвітня компетентність формується на 
основі набуття досвіду самостійних спроб і досяг-
нень у самоосвітній діяльності, вироблення влас-
ної індивідуальної системи навчання, переходу 
від копіювання зразків самоосвіти до вироблення 
її власної моделі, включення самоосвіти у спосіб 
життя студента [2; 3].

На сучасному етапі розвитку системи підго-
товки фахівців і підвищенні її якості ключовою 
ланкою є процес формування самоосвітньої ком-
петентності майбутніх бакалаврів із фізичної тера-
пії та ерготерапії, яка пов’язана зі здатністю осо-
бистості здійснювати самоосвітню діяльність для 
вдосконалення теоретичних знань і практичних 
навичок із метою гнучкого реагування на стрімкі 
зміни у сучасному інформаційному суспільстві 
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та здатність до самостійного розв’язання завдань 
професійного спрямування у сфері фізичної реа-
білітації для підвищення власного рівня конкурен-
тоспроможності на ринку праці [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Наукові аспекти професійної самоосвіти, само-
виховання, залишаючись актуальними в усі часи, 
порушувалися Г. Коджаспіровою, Н. Тализіною, 
Е. Лузік, Н. Ладогубець, Н. Брюхановою та ін.

Проблемою формування самоосвіт-
ньої компетентності займалися такі вчені, як: 
Н. Бухлова, М. Кузьміна, Н. Кубракова, П. Осипов, 
Н. Половнікова, В. Скнарь та ін. Особливу увагу 
дослідники приділяли готовності до самоосвіти 
та пошукам шляхів для її формування (роботи 
С. Мельника, Г. Сєрикова, А. Трофименка та ін.). Ідеї 
самоосвіти, самовдосконалення особистості були 
започатковані у працях основоположників педа-
гогіки Й. Герберта, А. Дістервега, Я. Коменського, 
Дж. Локка, Й. Песталоцці, Ж. Руссо. Становленню 
і розвитку української світоглядної традиції, що 
ґрунтується на самоосвітній діяльності, на самов-
досконаленні особистості сприяли праці видатних 
українських педагогів-просвітителів Г. Сковороди, 
Т. Шевченка, О. Духновича, К. Ушинського, 
М. Пирогова, М. Костомарова, П. Куліша, 
О. Потебні, Б. Грінченка, Х. Алчевської.

Сучасні аспекти організації самоосвітньої 
діяльності тих, хто навчається, вивчали М. Скаткін, 
Н. Коваленко, Н. Кубракова, Н. Бухлова, О. Фоміна, 
О. Чеботарьова, С. Раков, А. Айзенберг, А. Авдєєв, 
Г. Коджаспірова, М. Князєва, В. Іванютина та ін. 
Аналіз психолого-педагогічної та методичної літе-
ратури з проблеми свідчить, що, незважаючи на 
вагомі здобутки наукових пошуків у галузі фор-
мування самоосвітньої компетентності майбутніх 
бакалаврів із фізичної терапії, ерготерапії, отри-
мані результати поки що не мають форми ціліс-
ного узагальнення.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є визначення методів і форм організації навчаль-
ної діяльності студентів ЗВО, що підвищують 
ефективність формування самоосвітньої компе-
тентності майбутніх фізичних терапевтів та ерго-
терапевтів.

Виклад основного матеріалу. Основними 
методами, формами та засобами навчання, що 
підвищують ефективність формування самоосвіт-
ньої компетентності майбутніх фізичних терапе-
втів та ерготерапевтів, є кейс-стаді, участь у діло-
вих іграх, дискусіях, круглих столах, складання 
інтелект-карт і портфоліо, розробка проектів, 
створення «паспорту самоосвітньої компетентно-
сті», науково-дослідницька діяльність, організація 
тренінгів, орієнтаційних зустрічей, модерацій [4; 5]. 
Кожний із розроблених заходів покликаний сфор-
мувати самоосвітню компетентність студентів 
поступово, починаючи з розвитку вміння усвідом-

лювати мотиви пізнавально-пошукової діяльності, 
з подальшим опрацюванням професійно-важли-
вої інформації, ефективною організацією самоос-
вітньої діяльності на практиці та закінчуючи вмін-
ням оцінювати отримані результати та визначати 
шляхи подальшого самовдосконалення.

Формування вміння оцінювати рівень розвитку 
психологічних якостей та усвідомлювати мотиви 
пізнавально-пошукової діяльності, здійснюється 
за допомогою застосування низки методів, таких 
як: вивчення тем із дисципліни «Психологія» [4; 5] 
(«Пізнавальні процеси», «Міжособистісні відно-
сини», «Здатності», «Психологічна характерис-
тика особистості», «Спілкування і мовлення», 
«Психологічна характеристика діяльності») і тем 
з дисципліни «Філософія» («Методологія пізнання», 
«Функції самосвідомості: самопізнання, самоо-
цінка, саморегуляція», «Когнітивна сфера свідо-
мості», «Мотиваційна сфера свідомості: потреби, 
інтереси, цінності, стійкі емоційні стани»); модера-
ції «Роль самоосвіти у професійній діяльності фізі-
отерапевта» й адаптаційного тренінгу «Основи 
організації навчально-пізнавальної діяльності».

Організація модерації «Роль самоосвіти 
у професійній діяльності фізіотерапевта» [4; 5] 
(2 навчальні години) орієнтована на формування 
вмінь студентів брати участь в обговоренні й усві-
домлювати необхідність особистісно-професій-
ного саморозвитку. Тренінг «Основи організації 
навчально-пізнавальної діяльності» (18 навчаль-
них годин першого курсу) спрямований на 
ознайомлення студентів зі специфікою профе-
сії фізіотерапевта; особливостями організації 
навчального процесу; методологією досліджень 
у галузі фізичної терапії; специфікою й основними 
етапами самостійної роботи студентів у закладі 
вищої освіти; методами активного навчання і тес-
туванням як складової частини процесу професій-
ної підготовки в університеті; способами контролю 
і самоконтролю пізнавально-пошукової діяльності; 
вимогами до підготовки науково-дослідних робіт.

Доцільною є вправа «День із професійного 
життя» [4; 5]. Мета: сформувати розуміння сутності 
професійно-методичної діяльності, виявити роль 
системи ціннісних орієнтацій, професійно-мето-
дичного спрямування. Час – 20 хвилин. Інструкція. 
Учасникам роздають аркуші різного кольору. Тренер 
формулює завдання: скласти розповідь про ваш 
типовий робочий день. Ця розповідь має бути лише 
зі слів-іменників. Наприклад, розповідь про робо-
чий день фізичного терапевта може бути такою: 
дзвінок – сніданок – клініка – черга – пацієнти – 
перерва – процедури – скандал – апарати – дім – 
ліжко. Після написання учасники зачитують свої 
розповіді, шукають позитивні / негативні моменти. 
Знаходять шляхи поліпшення робочого дня.

Вміння розуміти основні завдання пізнаваль-
но-пошукової діяльності як складовий елемент 
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планово-організаційного компоненту самоосвіт-
ньої компетентності формується у процесі про-
фесійної підготовки в університеті за умови засто-
сування таких методів навчання, як: робота над 
кейсом «Особливості професійної освіти у вищих 
навчальних закладах України», «Організація 
навчального процесу в університеті», «Форми 
і методи контролю», «Організація самостій-
ної роботи студентів», «Оцінювання результа-
тів навчальної діяльності», «Тематичний пошук 
інформації в Інтернеті», участь в міні-тренінгу 
«Професійні вміння, які визначають успішність 
самоосвітньої діяльності».

Доцільною є гра «Асоціації» [4; 5]. Мета: 
виявити найхарактерніші особливості професій-
ної діяльності вчителя, показати різнобічність цієї 
професії. Час – 25 хвилин. Інструкція. Учасникам 
роздають аркуші різної форми, за якими вони 
мають згрупуватися. На них написано слова, які 
стосуються професійної діяльності. Ведучий ста-
вить запитання: «Як ви думаєте, що об’єднує ці 
групи?» (студенти висловлюють свою думку). 
Потім дають таке завдання: «Вам необхідно напи-
сати якомога більше слів, що наближені до того, 
яке написане на вашому аркуші й характеризує 
професію фізичного терапевта, ерготерапевта. 
Орієнтовні слова: пацієнт, реабілітація, проце-
дура, методика».

Під час вивчення дисципліни «Університетська 
освіта» студенти беруть участь у міні-тренінгу 
«Професійні вміння, які визначають успішність 
самоосвітньої діяльності», у процесі якого сту-
денти складають професіограми, визначаючи 
основні функціональні обов’язки майбутніх фізич-
них терапевтів та ерготерапевтів, знання, уміння 
і навички спеціалістів цього профілю, а також осо-
бистісні якості, що сприяють і перешкоджають їх 
успішній діяльності [4; 5].

Під час тренінгу можна запропонувати студен-
там вправу «Хочу-можу-буду у професії». Мета: 
сформувати цілі професійної діяльності, розкрити 
можливості та передбачити конкретні дії для досяг-
нення результатів. Час – 10 хвилин. Інструкція. 
Кожен учасник вітається з групою, використову-
ючи формулу «Здрастуйте, мене звуть… я хочу 
у професії… я можу у професії… я буду у профе-
сії...». Обговорення: ведучий створює умови для 
усвідомлення того, що наше «хочу» – це цільова 
перспектива, «можу» – наші можливості та потен-
ціали, «буду» – це конкретні дії, спрямовані на 
досягнення результату.

Формування вміння майбутніх фізичних тера-
певтів та ерготерапевтів усвідомлювати важли-
вість досягнення результатів із метою підвищення 
рівня особистісно-професійного розвитку само-
освітньої компетентності здійснюється за допо-
могою впровадження таких методів навчання, як: 
дебати «Шляхи поліпшення моєї освіти», моде-

рація «Якою я бачу свою майбутню професію?» 
та круглий стіл «Проблеми галузі фізичної терапії 
України і регіону» [4; 5].

Можна запропонувати студентам вправу 
«Долоня» [4; 5]. Мета: вправа спрямована на 
уточнювання власних цілей, а також усвідом-
лення ресурсів на шляху до них. Час – 10 хвилин. 
Інструкція. Кожен з учасників на листі паперу обво-
дить власну долоню. На кожному з намальованих 
пальців необхідно написати будь-яку професійну 
ціль, якої хотілося б досягти в найближчі роки 
(пальці вказують на те, чого хочеться досягти, 
пальцями наче тягнетеся до мети). На самій 
долоні необхідно написати те, на що можна 
спиратися при досягненні професійної цілі або 
на когось, хто надасть допомогу («За що можна 
ухватитися долонею, просуваючись до своєї про-
фесійної мети»).

Під час обговорення студенти усвідомлюють 
свої конкретні цілі та шляхи їх досягнення.

Дебати «Шляхи поліпшення моєї освіти» [4; 5] 
(2 навчальні години) першого року навчання 
передбачають участь студентів у колективному 
обговоренні щодо визначення основних способів 
підвищення власного рівня знань. Знайомлячись 
з історіями успіху видатних вчених, науковців 
і професіоналів галузі, студенти усвідомлюють 
необхідність постійного самовдосконалення 
з метою досягнення успіху.

Під час модерація «Якою я бачу свою май-
бутню професію?» [4; 5], організованої серед сту-
дентів першого курсу, розрахованої на 2 навчальні 
години, застосовуються техніки самоаналізу, карт-
кового опитування та «мозкової атаки». Викладач 
пропонує до обговорення тези про зміст профе-
сійної діяльності ерготерапевта у сфері охорони 
здоров’я: ерготерапія в ортопедії; в геріатрії; 
в неврології; в психіатрії; у критичному догляді; 
в педіатрії; в ергономіці; при водійській реабілі-
тації; при респіраторних захворюваннях; «ручна» 
ерготерапія; офтальмологічна ерготерапія.

Внаслідок обговорення студенти мають дійти 
висновку, що професійна діяльність ерготерапе-
вта у сфері охорони здоров’я охоплює фактично 
усі нозологічні групи пацієнтів і різні вікові кате-
горії, а також передбачає діяльність в ергономіці. 
Ерготерапевт є важливим членом міждисциплі-
нарної команди фахівців. Лише сумісними зусил-
лями у процесі узгодження та координації дій 
фахівців різного профілю можливе досягнення 
позитивних результатів.

Організація круглого столу «Проблеми 
галузі фізичної терапії України і регіону» [4; 5] 
(4 навчальні години) серед студентів першого 
курсу передбачає аналіз студентами веб-сайтів 
і нормативно-правових документів для визна-
чення проблем у розвитку здоров’язбереження 
населення країни загалом і Сумського регіону 
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зокрема, а також розробки перспективних шляхів 
їх подолання і напрямів розвитку. З метою отри-
мання студентами найбільш актуальної інформа-
ції в обговоренні беруть участь представники про-
фесії. Це дозволяє наблизити процес професійної 
підготовки студентів до реальних умов.

Виконання вправи «Інтерв’юєр» [4; 5] 
(2 навчальні години) передбачає розігрування 
діалогу між журналістом і відомим фізичним тера-
певтом. Основним завданням журналіста є збір 
максимально цікавої інформації за допомогою різ-
них видів питань і її інтерпретація. Інші студенти 
мають визначити, наскільки добре «інтерв’юєрам» 
вдалося провести розмову зі співпрацівниками, 
завдяки яким прийомам вдалося зібрати інформа-
цію. Вправа «Конфлікт співпрацівника з клієнтом» 
(3 навчальні години) передбачає розігрування 
студентами за ролями конфлікту між працівником 
і важким клієнтом, розмову між керівником і праців-
ником. Студенти мають знайти оптимальний для 
всіх учасників конфлікту варіант вирішення про-
блеми. Виконання вправи «Опонент», розрахова-
ної на 2 навчальні години, спрямоване на форму-
вання комунікативних вмінь студентів. Отримуючи 
картки з різними твердженнями, пов’язаними 
з професійними аспектами, студенти вступають 
в дискусію, виступаючи в ролі промовців і крити-
ків і надаючи певні контраргументи один одному.

Вміння студентів самостійно визначати задачі 
та планувати пошук їх вирішення формується за 
допомогою впровадження у процес професій-
ної підготовки студентів таких методів навчання, 
як: дискусії «Шляхи створення програм фізичної 
терапії» та ділових ігор «Прийняття колектив-
них рішень». Метою дискусії на тему «Шляхи 
створення програм фізичної терапії», розрахо-
ваної на 4 навчальні години другого року нав-
чання, є розвиток вміння студентів висловлювати 
власну думку щодо оптимального вирішення 
проблеми [4; 5]. Студенти поділені на групи, 
кожна з яких має розробити методи вирішення 
ситуації за конкретними напрямами. Ділова гра 
«Прийняття колективних рішень» (4 навчальні 
години) спрямована на формування вмінь сту-
дентів визначати задачі та знаходити способи 
їх вирішення. Завдання гри полягає в тому, що 
студенти, знайомлячись із певною проблемною 
ситуацією, мають провести обговорення у групі, 
структурувати проблему, зібрати індивідуальні 
пропозиції щодо її вирішення від кожного члену 
групи та виробити корпоративне рішення.

Складання портфоліо особистісних досягнень 
і створення «паспорту самоосвітньої компетентно-
сті» майбутніми фізичними терапевтами й ерготе-
рапевтами покликані сформувати вміння студентів 
визначати напрями вдосконалення самоосвітньої 
діяльності [4; 5]. Студенти мають скласти порт-
фоліо, що містить дві частини: перелік індивіду-

альних досягнень (у засвоєнні основної освітньої 
програми, у системі додаткової освіти, у дослід-
ницькій і творчій діяльності, у громадській діяль-
ності) та комплект документів, що є підтверджен-
ням досягнень студентів. Створюючи «паспорт 
самоосвітньої компетентності», студенти отриму-
ють перелік вмінь, що є складниками самоосвіт-
ньої компетентності, та оцінюють ступінь їх сфор-
мованості за визначеною шкалою.

Висновки і пропозиції. Отже, на початку 
ХХІ ст. у зв’язку з розвитком теорії й практики осо-
бистісно-орієнтованого навчання, набуття ком-
петентностей є запорукою успішної професійної 
діяльності майбутнього спеціаліста. Пріоритетним 
напрямом освітньої політики є підготовка квалі-
фікованих фахівців із низкою компетентностей, 
розроблених згідно з міжнародними стандар-
тами. Головними передумовами до внутрішньої 
свободи особистості є наявність спроможності 
людини до пізнання та наявність самосвідомості. 
Усвідомлення особистістю необхідності й цінності 
поповнення власних знань є запорукою її успішної 
самоосвітньої діяльності.

Самоосвіта як особливий вид пізнавальної 
діяльності передбачає наявність високого рівню 
інтелектуального розвитку особистості, сформо-
ваність її пізнавальних вмінь, здатність до поста-
новки та вирішення проблем і достатній рівень 
самооцінки. Самоосвітня діяльність полягає 
у самостійній організації навчальної діяльності, 
її плануванні та реалізації, що стає можливим 
за умови формування активної життєвої позиції 
та необхідних педагогічних умов.

Процес формування самоосвітньої компетент-
ності можливий за умов наявності в особистості 
цільових орієнтацій, вмінь навчальної діяльності 
та навичок роботи з різними джерелами інформа-
ції. Сформована здатність студентів до самостій-
ної підготовки забезпечує їх академічну і профе-
сійну мобільність і сприяє розвитку адаптивних 
вмінь, а саме можливостей пристосування до 
нової сфери професійної діяльності за рахунок 
набутих знань міждисциплінарного характеру.
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Sereda L. Methods and forms of training to increase the efficiency of forming the self-educational 
competence of future physical therapists and ergotherapists

The article is devoted to the definition of methods and forms of organization of educational activity of students 
of institutions of higher education, which increase the efficiency of formation of self-educational competence 
of future physical therapists and ergotherapists. The process of forming the self-educational competence 
of future bachelors in physical therapy and ergotherapy is connected with the ability of the individual to carry 
out self-educational activities to improve theoretical knowledge and practical skills in order to flexibly respond 
to the rapid changes in the modern information society and the ability of the professional information society 
physical rehabilitation to increase their own level of competitiveness in the labor market.

The main methods and forms of organization of educational activity of students of higher education 
institutions that increase the efficiency of formation of self-educational competence of future physical therapists 
and ergotherapists are the case-stage, participation in business games, discussions, round tables, drawing 
up of intellectual cards and portfolios, development “Passports of self-educational competence”, research 
activities, organization of trainings, orientation meetings, moderation. Each of the developed measures is 
designed to build students’ self-educational competence gradually, starting with the development of the ability 
to understand the motives of cognitive-search activity, with the further processing of professionally important 
information, the effective organization of self-educational activities in practice and ending with the ability to 
evaluate their results and determine their results. The process of formation of self-educational competence 
is possible under conditions of presence in the personality of target orientations, skills of educational activity 
and skills of work with different sources of information. The formed ability of students to self-study provides their 
academic and professional mobility and promotes the development of adaptive skills, namely opportunities to 
adapt to a new field of professional activity due to the acquired knowledge of interdisciplinary character.

Key words: formation of self-educational competence, teaching methods, forms of training organization, 
future bachelors in physical therapy and ergotherapy, modeling of professional activity.



2019 р., № 67, Т. 2.

151© Сивак О. А., Плохотіна Д. А., 2019

УДК 004.9:78
DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2019.67-2.29

О. А. Сивак
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри культурології та інформаційної діяльності
Маріупольського державного університету

Д. А. Плохотіна
студентка магістратури ІІ курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Маріупольського державного університету

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК АПАРАТНОГО І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
МУЗИЧНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Статтю присвячено проблемі використання інформаційних технологій у музичній освіті. За умов 

інформатизації комп’ютерні технології є невід’ємною складовою частиною ефективного навчаль-
ного процесу. Цифрові методи обробки інформації, що застосовуються в комп’ютерній техніці, доз-
воляють не лише істотно прискорити багато технологічних і творчих процесів і практично звести 
до нуля помилки при передачі, зберіганні та відтворенні величезних обсягів інформації, а й служити 
деяким універсальним знаменником, до якого легко привести найрізноманітніші види інформації.

Слід зазначити, що застосування інформаційних технологій спрямоване на індивідуальний харак-
тер роботи, що загалом відповідає специфіці зайняття музикою. Відзначена значущість впрова-
дження комп’ютера у навчальний процес у рамках особово-орієнтованої моделі навчання, що сприяє 
розвитку учня як особистості, формує у нього потребу в самоосвіті та саморозвитку.Саме комп’ю-
теризація музичної освіти може стати додатковою мотивацією навчання музиці того, хто навча-
ється, у сучасному світі. Комп’ютер надає широкі можливості у творчому процесі навчання грі на 
музичних інструментах як на професійному рівні, так і на рівні аматорської творчості.

У статті представлений перелік і характеристика необхідного програмно-апаратного забез-
печення музично-комп’ютерних технологій в освітньому процесі: комп’ютера, звукової карти, 
мікрофону, колонок, навушників, клавіатури та самого музичного редактора. Серед безлічі музич-
них комп’ютерних програм, орієнтованих на різні види діяльності, виділені основні види – нотний 
редактор та аудіоредактор, надано визначення цим поняттям, описані їхні функціональні можливо-
сті та перелічені приклади актуальних програм. Детально описано цифровий інтерфейс музичних 
інструментів і технологію передачі музичної інформації, правила підключення цифрових пристроїв. 
Представлені й описані схеми, пов’язані з етапами роботи в музичному редакторі та взаємозв’язку 
апаратного і програмного забезпечення музично-комп’ютерних технологій.

Ключові слова: інформаційні технології, музична освіта, програмно-апаратне забезпечення, 
музично-комп’ютерні технології, нотний редактор, аудіоредактор, цифровий інтерфейс.

Постановка проблеми. Цифрові технології 
сьогодні присутні в різних сферах людської діяль-
ності, у т. ч. в музичній творчості та музичній педа-
гогіці. У зв’язку з появою нового напряму у музич-
ному мистецтві та моделюванні закономірностей 
музичної творчості, який зумовлений швидким 
розвитком електронних музичних інструментів, 
виникла нова міждисциплінарна сфера профе-
сійної діяльності, пов’язана зі створенням і засто-
суванням спеціалізованих музичних програмно- 
апаратних засобів, що вимагають знань і умінь 
як у музичній сфері, так і у сфері інформатики, 
а саме музично-комп’ютерні технології.

Інформатизація значною мірою перетворила 
процес отримання знань. Нові технології навчання 
на основі інформаційних і комунікаційних техноло-
гій роблять освітній процес інтенсивнішим, підви-
щують швидкість сприйняття, розуміння і, що важ-
ливо, глибину засвоєння великого обсягу знань.

У педагогіці є поняття інформаційної техно-
логії навчання, яке характеризує процес підго-
товки й передачі інформації тому, хто навча-
ється. Засобом здійснення цього процесу 
виступають комп’ютерна техніка і програмні 
засоби. Одним із провідних напрямів у сфері 
музичної педагогіки ХХI ст. виступає знайомство 
тих, хто навчається, з інформаційно-комп’ютер-
ними технологіями з метою підвищення комп’ю-
терної грамотності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Використання музичних комп’ютерних технологій 
у мистецькій освіті розглядають Л. Варнавська, 
Ю. Дворнік, С. Зуєв, В. Луценко, В. Олійник, 
О. Чайковська та ін. Психологічний аспект комп’ю-
теризації музичної освіти висвітлюється у дослі-
дженнях В. Мазепуса, В. Цеханського. Проблему 
методичної складової частини процесу впро-
вадження інформаційних технологій у практику 
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викладання музики розглянутоТ. Крошипіною, 
Л. Робустовою, О. Піксаєвою, О. Поляковою.

Освіта характеризується спрямованістю не 
тільки на особово-орієнтоване навчання і роз-
виток творчих здібностей тих, хто навчається, 
а й впровадженням інформаційних і комунікацій-
них технологій в освітній процес, створенням єди-
ного інтерактивного освітнього інформаційного 
простору та переходом до відкритої освіти.

Мета статті – простежити взаємозв’язок 
апаратного і програмного забезпечення музич-
но-комп’ютерних технологій в освітньому процесі.

Виклад основного матеріалу. Слід звернути 
увагу на ідею – машини у вигляді комп’ютера, яка 
радикально змінила концепцію сучасного твор-
чого процесу. Комп’ютер у цьому процесі займає 
місце не тільки власне музичного інструменту, 
а й інтерфейсу, між автором і великою інформа-
ційною системою – базою даних, який містить цей 
будівельний матеріал. У такій ситуації змінився 
алгоритм написання музики, спростився лан-
цюжок, який раніше включав багато посередників 
від авторського задуму до музичного виконання. 
Традиційний процес написання музичного твору 
включає: виникнення ідеї, фіксацію нотного тек-
сту, вивчення тексту виконавцем і концертне вико-
нання. У цьому ланцюжку комп’ютер претендує на 
заміну нотного паперу і виконавця, а у майбут-
ньому – цілком вірогідною стане поява пристроїв, 
які зможуть транслювати музичні ідеї від автора до 
слухача без яких-небудь посередників взагалі [7].

Зміст навчального матеріалу при розгляді 
комп’ютера як музичного інструменту охоплює: 
основні аспекти цифрування й обробки звуку; 
програми на допомогу музикознавцю, компози-
тору, звукорежисеру, тому, хто навчає, та тому, хто 
навчається; звукові ефекти; MIDI-повідомлення 
і MIDI-секвенції; недоліки й переваги комп’ютер-
ного звуку; взаємодію синтезатора та комп’ютера; 
звукову карту і зовнішній звуковий модуль; призна-
чений для користувача інтерфейс стосовно музич-
них можливостей персонального комп’ютера; нот-
ний набір на комп’ютері та програмні продукти 
Sibelius, Сареlla, Overture, Encore, Finale; компо-
зиторський, звукорежисерський і музичний інтер-
фейси; роботу з компонуванням елементів музич-
ного твору; мікшерський пульт тощо[7].

На основі новітніх технологічних розробок 
комп’ютерна мультимедія постійно оновлюється, 
що збагачує її функціональні можливості. Перелік 
основного необхідного програмно-апаратного 
забезпечення, що може використовуватися 
в музичній освіті: комп’ютер, звукова карта, мікро-
фон, колонки, навушники, клавіатура.

Комп’ютер, що включає сукупність програмного 
й апаратного забезпечення, – перше й основне, 
що необхідно, аби почати писати музику. Робота 
зі звуком, музичними інструментами поділяється 

на декілька етапів – запис, відтворення, контроль 
і введення музичної інформації. Для всіх цих ета-
пів обов’язково використовується така складова 
частина комп’ютера, як звукова карта. Запис 
звуку відтворюється засобами мікрофону, вве-
дення музичних даних – за допомогою клавіатури, 
колонки та навушники використовуються для від-
творення та контролю створеного документа.

Звукова карта як невід’ємний компонент роботи 
зі звуком складається з таких модулів, як циф-
ро-аналоговий перетворювач/аналого-цифровий 
перетворювач, вбудований синтезатор, семплер, 
іноді не один, яким можна управляти по MIDI, блок 
ефектів, роз’єми, тощо. Зазвичай карта має як міні-
мум чотири стандартні роз’єми – мікрофонний вхід, 
лінійний вхід, лінійний вихід і вихід на навушники, 
а можливість розширення оперативної пам’яті 
за допомогою стандартних модулів дає змогу 
залучити до процесу більш потужні пристрої [5].

При плануванні запису в комп’ютер голосу 
або живого інструменту використовується апа-
ратне забезпечення – мікрофон. При його виборі 
важливо чітко уявляти, що саме передбачається 
записувати.

Здебільшого для контролю результату музич-
ної діяльності буває цілком достатньо якісних 
комп’ютерних колонок або зовнішнього підсилю-
вача з колонками. Проте якщо вимоги до якості 
звучання підвищені, може виявитися недостатньо 
звичайних акустичних систем, необхідно придбати 
т. зв. моніторні колонки, що дозволяють виявляти 
щонайменші недоліки.

Іноді серед не дуже досвідчених користува-
чів можна почути думку, що контролювати зву-
чання створюваної фонограми краще за допо-
могою навушників. Це твердження не відповідає 
дійсності, бо при прослуховуванні в навушни-
ках сприйняття фонограми неминуче деформу-
ється. Контроль звучання фонограми, особливо 
на завершальному етапі, повинен здійснюва-
тися засобами колонок. Проте в реальному житті 
часто виникають ситуації, коли у музиканта немає 
можливості увесь час працювати з ними, тому їх 
замінюють на навушники. Найголовніше правило 
у виборі навушників – повне ізолювання від звуків 
зовнішнього світу [1].

У ролі клавіатури може виступати звичайна 
клавіатура персонального комп’ютера, будь-який 
зовнішній звуковий модуль, синтезатор або семп-
лер, що мають власну клавіатуру, MIDI-вихід. 
Найкращим варіантом для роботи з музикою слу-
гує MIDI-клавіатура, призначена для введення 
в комп’ютер чи передачі на який-небудь інший 
пристрій MIDI-повідомлень. Якщо передбача-
ється робота з секвенцерними програмами або 
з програмами нотного набору, то така клавіа-
тура виявляється дійсно необхідним пристроєм. 
З її допомогою здійснюється запис на доріжки 
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MIDI-редакторів, набагато спрощується робота 
з набору нот. Навіть якщо планується працювати 
виключно зі звуковим матеріалом, то і тоді часто 
буває дуже зручно скористатися клавіатурою для 
управління семплами, для синхронізації тощо. 
MIDI-клавіатури відповідно до виконавського від-
чуття можна умовно поділити на три категорії: зви-
чайні, обтяжені й механічні. Дотик до клавіатури 
фортепіано грає велику роль у виконавському 
мистецтві. Звичайні клавіатури – легкі, в них опір 
молоточкового механізму відсутній. Для того, 
щоб музикант міг швидше адаптуватися до елек-
тронної клавіатури, деякі виробники випускають 
клавіатури другого типу – обтяжені, де опір при 
натисненні на клавіші збільшується. Механічні 
клавіатури мають молоточковий механізм, і вони 
найбільш близькі до фортепіано [8].

Існує чимало програм, що працюють зі звуком 
на професійному рівні. Такі програми можна роз-
ділити на дві основні категорії: нотні редактори, 
завдання яких створення, редагування, запис 
і нотне уявлення музичних композицій і звукові 
редактори для роботи зі звуком, його перетворен-
ням, накладенням ефектів тощо.

Нотний редактор – комп’ютерна програма, 
призначена для набору нотного тексту. Нотний 
редактор працює з нотним текстом подібно до 
того, як текстовий редактор – зі словесно-букве-
ним текстом. Актуальні нотні редактори: ABC 
MusicNotation, Audimus, Canorus, MuseScorе, 
MusicTeX, Finale, Sibelius. Вони надають мож-
ливість набору нотного тексту та його роздруку-
вання, а також аудіовідтворення набраної мелодії 
та запису її в комп’ютерний аудіофайл. Крім того, 
вони дозволяють перетворювати музичні файли 
в нотний варіант, якщо важко знайти ноти твору. 
Слід зазначити, що форми запису музичних творів 
традиційної та сучасної партитури дуже різнома-
нітні та відрізняються один від одного [2]. Робота 
нотних редакторів не обмежується набором само-
стійних музичних творів і партитур. Звернення 
до комп’ютерних технологій полегшує процес 
створення різних нотних хрестоматій. Цей вид 
діяльності сьогодні достатньо розповсюджений 
у професії музиканта. Він дозволяє об’єднувати 
різноплановий вид інформації, а саме графіка, 
текст, що робить хрестоматію зручною у викорис-
танні та більш наочною.

Аудіоредактор – це програмне забезпечення, 
призначене для роботи з цифровим звуком, 
запису й оцифрування звуку, редагування робо-
чого матеріалу, застосування ефектів, мастерингу, 
що грає важливу роль при створенні музики, і збе-
реження результатів у різних форматах. Відомі 
звукові редактори: Goldwave, Audacity, Acoustica 
Premium Edition, Wavelab, Adobe, Audition, 
SoundForge. Програми пропонують стандартний 
набір операцій редагування звуку: копіювання, 

вирізання, вставку, спеціальну вставку, видалення 
фрагмента, обрізання файлу по краях виділеного 
фрагмента, заглушування фрагмента, інверта-
цію фрагмента тощо. Програма забезпечує також 
виконання складніших операцій – спектральної, 
динамічної, тимчасової обробки звукового сиг-
налу. Професійні пакети можуть включати об’єд-
нання декількох звукових доріжок у єдине зву-
кове ціле, підтримку професійних звукових плат, 
синхронізацію з відео, розширений набір кодеків, 
величезну кількість ефектів як внутрішніх, так 
і таких, що підключаються – плагінів. Деякі ауді-
оредактори можуть використовуватися спільно 
з синтезаторами, що підтримують інтерфейс 
MIDI для створення і редагування зразків звуків, 
які можуть переміщатися з пам’яті синтезатора 
в аудіоредактор і назад. Також можливо вклю-
чати відтворення звуку в редакторі по команді, що 
посилається через інтерфейс MIDI [7].

Сама абревіатура MIDI розшифровується як 
Musical Instruments Digital Interface, тобто цифро-
вий інтерфейс музичних інструментів. Із самого 
початку слід запам’ятати, що по MIDI ніколи не 
передається звук, тобто ця інформація не має 
нічого спільного зі звуковими коливаннями. За 
допомогою MIDI можна передавати тільки інфор-
мацію про ті дії, які виконуються на цьому пристрої: 
натиснення на клавіші, кнопки тощо. Наприклад, 
при натисненні клавіши, яка відтворює ноту до, по 
MIDI одразу передається повідомлення – натис-
нута клавіша, яка відтворює ноту до; при натис-
ненні на педаль – передається повідомлення 
«натиснута педаль» тощо [4].

Для розуміння процесу передачі музичної 
інформації у цифровому середовищі уявімо собі 
студію з декількома електронними інструментами. 
Одній людині керувати всім неможливо, бо для 
того, щоб взяти акорд одночасно на всіх інструмен-
тах, потрібен не один музикант. Використовуючи 
MIDI, можливо управляти всіма інструментами 
з однієї клавіатури, оскільки кожен інструмент 
здатний реагувати на команди, що посилаються 
з клавіатури інструменту. Призначивши різним 
сегментам однієї клавіатури управління різними 
пристроями, музикант одночасно може грати на 
усіх наявних електронних інструментах, і всі вони, 
окрім одного, взагалі можуть не мати клавіатури, 
що дозволяє заощадити багато місця. Саме з роз-
витком MIDI виробники стали випускати менше 
звукових модулів з клавіатурами, збільшуючи 
кількість безклавіатурних модулів [1].

Для з’єднання пристроїв засобами MIDI зазви-
чай застосовують трижильні кабелі. У пристроях 
зі стандартним MIDI-інтерфейсом є три роз’єми, 
позначені MIDI IN, MIDI OUT і MIDI THRU. Роз’єм 
MIDI IN – вхідний роз’єм, за допомогою якого MIDI-
інформація поступає з інших пристроїв. Вихідним 
роз’ємами є MIDI OUT іMIDI THRU, через перший 
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роз’єм пристрій передає інформацію про викону-
вані на нім дії, через другий – пересилає інфор-
мацію, отриману через MIDI IN, у незмінному 
вигляді[4].

Процес створення музики здійснюється засо-
бами музичного редактора, який включає такі дії: 
запис і введення даних, контроль і відтворення 
створеної музики, збереження музичної інформа-
ції та попередній розгляд і друк музичного доку-
мента (рис. 1).

Під час роботи в музичному редакторі відбува-
ється взаємозв’язок з апаратним забезпеченням, 
яке поділяється на блоки, що відповідають за від-
творення зображення та звуку (рис. 2).

Для запису звуку та введення даних використо-
вуємо мікрофон і клавіатуру. Щоб записати голос 
або звучання музичного інструменту, необхідні 
і мікрофон, і клавіатура, а для введення нотних 
знаків – тільки клавіатура. Для оцінки правиль-
ності введення нотного тексту та звуку необхідно 
застосувати колонки, навушники й екран моні-
тора. Щоб проконтролювати записаний матеріал, 
прослуховують його через колонки та навушники, 
а перевірити правильність фіксації нотних знаків 
допомагає екран монітора.

Висновки і пропозиції. Музичні комп’ютерні 
технології відкрили принципово новий етап тех-
нічного відтворення музичної продукції: в освіті, 
в нотодрукуванні, в жанрах прикладної музики, 
в засобах звукозапису, в якісних можливостях зву-

ковідтворювальної апаратури, в театрально-кон-
цертній діяльності, у звуковому дизайні та тран-
сляції музики.

Використання нових інформаційних техноло-
гій у навчально-виховному процесі ініціює про-
цеси розвитку наочно-образного і теоретичного 
типів мислення, а також сприятливо впливає на 
розвиток творчого, інтелектуального потенціалу 
тих, хто навчається. Інформаційні технології – це 
невід’ємний компонент процесу навчання музики 
та пов’язаних із нею предметів і є необхідною 
умовою істотного розширення можливостей нав-
чання і музичної творчості, оскільки перетворює 
комп’ютер на повноцінний музичний інструмент.

Інтерес тих, хто навчається, до комп’ютера 
величезний, тому побудова процесу навчання за 
допомогою програм різко підвищує увагу й інтерес 
до навчального матеріалу, значно поліпшується 
якість сприйняття інформації та музичного супро-
воду навчального процесу. Представлена харак-
теристика програмно-апаратного забезпечення 
музично-комп’ютерних технологій буде корисною 
у процесі вивчення дисциплін музичного мисте-
цтва. Мультимедійний комп’ютер можна вико-
ристовувати як багатоканальний цифровий маг-
нітофон. У такій віртуальній студії звукозапису, 
до виконаної на MIDI-клавіатурі й відредагованої 
в секвенсорі музиці можуть бути додані партії 
інших інструментів, живе звучання, записані через 
мікрофон, відеоматеріал. На базі комп’ютерної 

Запис і введення 
даних

Музичний редактор

Контроль і введення

Збереження

Попередній 
перегляд і друк

Рис. 1. Етапи роботи в музичному редакторі

Рис. 2. Взаємозв’язок музичного редактора з апаратним забезпеченням
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техніки можна створити складні й ефективні тре-
нажерні комплекси для всіх дисциплін системи 
музичної освіти.

Використання музично-комп’ютерних техно-
логій у музичній освіті дає можливість: істотно 
активізувати розвиток музичного слуху й мис-
лення, бо розуміння елементів музичної мови 
відбувається за допомогою відчуттів і зорово-на-
очних уявлень; розвивати практичні навички 
у сфері композиції, аранжування, експерименту-
вати з пошуком нових звучань, музичних форм, 
миттєво фіксувати вдалу імпровізацію.

Отже, можливості інформаційних технологій 
дозволяють підвищити ефективність навчання 
у викладанні музичних дисциплін. Розвиток 
комп’ютерних технологій у музиці перспективний, 
актуальний і об’єктивно потрібний.
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Syvak O., Plokhotina D. Interaction of hardware and software in musical computer technologies
The article is concerned with the problem of using informational technologies in musical education. Under 

the conditions of information system development, computer technologies are an integral part of efficient 
curriculum. Digital methods of information processing used in computer equipment make it possible not 
only to appreciably accelerate many of the technological and the creative processes and to bring to naught 
mistakes in remittance, storage and reproduction of a great amount of information. They also serve as a kind 
of denominator to which it is easy to bring various kinds of information.

It is noteworthy that the use of informational technologies is aimed at the individual character of work, 
which as whole conforms to the specificity of learning music. The aforementioned significance of introducing 
the computer into the curriculum in the framework of the individual-oriented teaching model promoting 
development of a pupil as a personality forms his/her need of self-education and self-development. It is 
computerization of musical education that can become additional motivation for learning music for the one 
who is learning in the modern world. The computer gives wide opportunities in the creative process of teaching 
to play musical instruments both at the professional level and at the level of amateur creativity.

The article presents a register and a characteristic of the necessary hardware and software for musical 
computer technologies in the curriculum: the computer, the soundcards, the microphone, the loudspeakers, 
the headphones, the keyboard and the very music editor. Among the miscellaneous kinds of musical 
computer software aimed at various activities, the article emphasizes the main types, such as the note editor 
and the audio editor, gives definitions to these concepts, describes their functional capacities and provides 
examples of the most vital software. The article also presents the digital interface of musical instruments 
and the technology of remitting musical information as well as the rules of connecting digital devices. The article 
also presents and describes patterns connected with the stages of work in the music editor and the interaction 
of the hardware and the software of musical computer technologies.

Key words: informational technologies, musical education, hardware and software, musical computer 
technologies, note editor, audio editor, digital interface.
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ВИКОРИСТАННЯ СИТУАЦІЙНИХ ЗАДАЧ  
НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ  
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ
Система фахової підготовки практичних психологів повинна бути адаптована до швидкоплин-

них трансформацій у суспільстві, оскільки практичний запит суспільства на психологічну допомогу 
часто випереджає теоретичні напрацювання у цій сфері.

У статті розглянуто аспекти якісної професійної підготовки практичних психологів. Відзначено, 
що існують нагальні проблеми щодо форм та методів професійної підготовки майбутніх практич-
них психологів. Вся система професійної підготовки майбутніх практичних психологів повинна базу-
ватися не тільки на формуванні професійних знань, а й на практично зорієнтованому навчанні, що 
базується на розвиткові вмінь та навичок надання психологічної допомоги. Це вбачається пріори-
тетним напрямом у підготовці практичного психолога.

Обґрунтовано, що якість психологічної освіти залежить від поєднання предметних знань сту-
дентів і їх вмінь оволодівати цими знаннями, на що зорієнтована методологія роботи з ситуацій-
ними задачами. Ситуаційні задачі допомагають покращити якість професійної підготовки майбутніх 
практичних психологів в умовах вищого навчального закладу, а також оптимально сформувати про-
фесійні компетенції майбутніх практичних психологів.

Розглянуто основні питання щодо використання ситуаційних задач на практичних заняттях май-
бутніх фахівців зі спеціальності «Практична психологія». Обґрунтовано доцільність використання 
методу ситуаційних задач в процесі засвоєння студентами дисциплін «Основи психологічного кон-
сультування», «Психологія суїцидальної поведінки». Власний досвід викладання цих дисциплін довів, 
що під час освоєння саме цих дисциплін є необхідність розвитку у студентів самостійного й твор-
чого мислення, формування переконання, що немає готових рецептів ухвалення рішень, адже всі 
проблемні психологічні ситуації нестандартні й індивідуальні. Завдяки ситуативному навчанню, до 
якого ми віднесли метод ситуаційних задач, студенти вчаться застосовувати отримані знання як 
на практиці, так і в повсякденному житті.

Розмежовано поняття «кейс» і поняття «ситуаційна задача». Визначено функції ситуаційних 
задач та три рівні ситуаційних задач. Наведено приклади ситуаційних задач двох рівнів, до яких піді-
брано приклади проблемних питань.

Ключові слова: підготовка майбутніх практичних психологів, практично-зорієнтоване навчання, 
ситуативне навчання, ситуаційна задача, кейс-метод.

Постановка проблеми. В Україні останнім 
часом відбуваються кардинальні соціально-полі-
тичні та економічні зміни. В умовах трансформацій 
перед особистістю постає низка проблем, які вона 
не в змозі вирішувати сама, що зумовлює пси-
хологічні проблеми та складнощі, вирішувати які 
разом з клієнтами покликані практичні психологи. 
Система фахової підготовки практичних психоло-
гів повинна бути адаптована до швидкоплинних 
трансформацій у суспільстві, оскільки практичний 
запит суспільства на психологічну допомогу часто 
випереджає теоретичні напрацювання у цій сфері.

Аналізуючи фахове навчання студентів – прак-
тичних психологів, можемо з упевненістю конста-
тувати, що існують проблеми щодо форм та мето-
дів професійної підготовки майбутніх практичних 
психологів. Уся система професійної підготовки 
повинна базуватися не тільки на формуванні про-

фесійних знань, а й на розвиткові вмінь та навичок 
надання психологічної допомоги. Це вбачається 
пріоритетним напрямом у підготовці практичного 
психолога. Важливо звертати увагу на те, що 
майбутні практичні психологи у процесі навчання 
проходять деякі види практик. У цей період вони 
мають змогу ідентифікувати себе з професійною 
роллю психолога закладів освіти та інших закла-
дів. Але важливо звернути увагу на те, що іденти-
фікувати себе в професії практичного психолога, 
який надає консультативну допомогу, студентам 
дуже важко, оскільки відсутня консультативна 
практика в умовах вищого навчального закладу. 
Важливою умовою формування вмінь надання 
психологічної допомоги в умовах консультативної 
роботи майбутніх фахівців практичних психологів 
є створення у процесі навчання студентів ситу-
ацій взаємодії з клієнтами. Такі ситуації мають 
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бути наближеними до реальних умов професій-
ної діяльності. Ці ситуації покликані формувати 
та виявляти у студентів ділові якості і вміння. 
Вбачається доцільним розробити базу ситуацій-
них задач, розв’язування яких має на меті сфор-
мувати у майбутніх фахівців професійні вміння 
надавати психологічну допомогу.

Наразі прослідковуються гострі суперечно-
сті, що існують у системі професійної підготовки 
психологів. Як зазначає Т.О. Ковалькова, супе-
речності існують між загальними, стандартизо-
ваними підходами до професійної підготовки 
практичних психологів і специфікою галузі, в якій 
реалізовуватиметься їхній фаховий потенціал. Ці 
суперечності зумовлюють дослідження доціль-
ності та необхідності використання інновацій-
них технологій і сучасних методів навчання для 
формування розвитку творчого потенціалу, осо-
бистісних якостей та професійно важливих яко-
стей майбутніх практичних психологів [1, с. 15]. 
Традиційні форми навчання не можуть глибоко 
охопити формування готовності практичних пси-
хологів до екологічної професійної діяльності. 
Це може уможливити тільки практично зорієнто-
вана направленість педагогічного процесу, де на 
перший план виходить не традиційна теоретична 
підготовка практичних психологів, а розвиваюче 
інтерактивне навчання. До інтерактивного нав-
чання відноситься ситуативне навчання. У науко-
вій літературі існує деяка плутанина у розумінні 
та змішування таких понять, як «кейс», «ситуа-
ційна задача». Вважаємо за необхідне розмежу-
вати данні поняття.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Фахова підготовка майбутнього прак-
тичного психолога – питання широке 
та невичерпне. Незважаючи на те, що технології 
навчання досліджували А. Алексюк, В. Бондар, 
В. Безпалько, А. Вербицький, А. Долгоруков, 
І. Підласий, Л. Романишина, О. Сидоренко, 
Ю. Сурмін, В. Чуба, А. Фурман, а прикладні 
аспекти підготовки практичних психологів 
вивчали такі науковці, як В. Андрєєв, Г. Балл, 
Д. Ельконін, Г. Костюк, О. Ліщинська, Л. Фрідман, 
А. Хуторський та інші, питання пошуку ефектив-
них методів навчальної діяльності студентів ВНЗ 
залишається відкритим, оскільки додаткового 
дослідження потребує методологія ситуаційного 
підходу до розвитку вмінь і навичок майбут-
нього практичного психолога. У психолого-пе-
дагогічних дослідженнях поняття «ситуація» 
вивчали Г. Балл, Г. Сухобська, Є. Бондаревська 
Ю. Кулюткін, І. Олійник та ін. Але потребує глиб-
шого висвітлення питання застосування ситу-
аційних задач на дисциплінах, що вивчаються 
студентами – практичними психологами, де 
дидактичний зміст набуває сенсу тільки в поєд-
нанні знань з вміннями надавати психологічну 

допомогу шляхом вирішення проблемних профе-
сійних задач, що потребують прийняття рішення 
тут і зараз. Серед наукових праць ми не знайшли 
таких, що стосуються формування вмінь розв’язу-
вати професійні задачі майбутніми практичними 
психологами саме у процесі вивчення дисциплін, 
що мають практично зорієнтований характер. 
Вважаємо, що проблема використання ситуацій-
них задач в процесі вивчення спеціальних дисци-
плін залишається недостатньо розробленою.

Мета статті – обґрунтувати доцільність викори-
стання методу ситуаційних задач та представити 
ситуаційні задачі, які моделюють наближені до 
реальних умов професійної діяльності практичних 
психологів ситуації і сприяють оволодінню прак-
тичних навичок у взаємодії «клієнт – психолог».

Виклад основного матеріалу. Оскільки воло-
діння достатнім обсягом теоретичних знань для 
практичного психолога не є кінцевим змістом нав-
чання, формування практичних навичок потребує 
застосування сучасних педагогічних методів, які 
покликані стимулювати пізнавальну діяльність 
студента, демонструвати можливості застосу-
вання теоретичних знань і розвивати практичні 
навички щодо їх використання. Успішне прове-
дення практичного заняття для студентів – прак-
тичних психологів – значною мірою залежить від 
впровадження інтерактивних технологій навчання. 
У сучасному освітньому просторі у межах інте-
рактивних технологій навчання перебуває ситуа-
тивне навчання, до якого належать такі методи, 
як метод case-study та метод ситуаційних задач. 
Фахова підготовка практичних психологів повинна 
демонструвати належне формування професій-
них компетенцій та їх застосування у професійних 
ситуаціях. Таким вимогам відповідають ситуа-
ційні задачі. В.С. Аванесов ситуативними називає 
задачі, які використовуються для перевірки знань 
та вмінь діяти в практичних, екстремальних 
та інших ситуаціях [2].

Н.С. Касаткіна під ситуаційною задачею розуміє 
метод навчання і оцінювання, що включає сукуп-
ність умов, спрямованих на рішення практично 
значущої ситуації з метою усвідомленого засво-
єння студентами змісту навчального предмета [3].

Щоб ціль практичного заняття була досягнута, 
необхідно зміст кожної теми доповнити вирішен-
ням ситуаційних задач. Використання ситуаційних 
задач у навчальному процесі потрібне для фор-
мування умінь і навичок використання теоретич-
них знань у професійній діяльності майбутнього 
практичного психолога. Водночас слід усвідомлю-
вати, що ситуаційні задачі порівняно з реальною 
психологічною ситуацією мають низку недоліків, 
оскільки у задачах надається готова інформація, 
а в реальному житті психолог повинен сам цю 
інформацію отримати у процесі бесіди, спостере-
ження чи інтерв’ю.
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На практичних заняттях майбутніх практичних 
психологів повинна бути варіативність вирішення 
проблемних життєвих ситуацій та не має бути чіт-
кого алгоритму вирішення проблемних задач. Це 
є особливістю гуманітарних дисциплін, а також 
вимогою до специфіки роботи майбутнього прак-
тичного психолога, оскільки єдиних рецептів щодо 
надання психологічної допомоги не існує: всі жит-
тєві ситуації у клієнтів різні, властивості психіки 
індивідуальні, через це проблеми не вирішуються 
завдяки єдиному алгоритму.

Головною умовою під час використання ситу-
аційних задач є те, щоб ситуація синхронізувала 
навчальний матеріал, який студенти вивчили на 
лекційних заняттях або підготували до практич-
ного заняття шляхом самостійної роботи. Метод 
повинен використовуватись для логічного продов-
ження лекційних занять або як елемент лекційного 
заняття. Через це ситуації завжди перебувають 
в межах теми, що вивчається. Специфіка ситуації 
як задачі, на нашу думку, якраз і полягає в тому, 
що вона має яскраво виражений практико-орієн-
тований характер, але для її вирішення необхідне 
конкретне знання з певного предмету.

Вважаємо за доцільне розмежувати поняття 
кейсу та поняття ситуаційної задачі, оскільки нау-
ковці ототожнюють ці два методи. Відмінність кей-
сів від ситуаційних задач полягає у тому, що вони 
побудовані на реальній життєвій ситуації, мають 
безліч варіантів рішень і тих альтернативних шля-
хів, які приводять або наштовхують студентів до 
вирішення проблеми. У кейсах завжди використо-
вують дані, які підводять студентів до дискусій, 
де єдиного правильного рішення немає. Головна 
відмінність кейсу від задачі полягає в тому, що 
задача має рішення і шлях до нього, навіть якщо 
цих шляхів декілька. Кейси мають багато рішень, 
що можуть бути поліваріантами рішення тієї чи 
іншої проблеми. Ситуаційні задачі зазвичай мають 
правильне рішення.

Умова ситуаційної задачі може бути вигадана 
самими студентами чи викладачем. Кейси ство-
рюються таким чином, що їх джерелом може 
бути навчальна, художня література, публіцис-
тика, матеріали, які представлені ЗМІ. Важливо 
відзначити, що кейси дуже подібні до ситуа-
тивних задач, але відрізняються за об’ємом. 
Якщо кейс більш об’ємний і може мати об’єм 
від сторінки до десяти сторінок тексту, ситу-
аційна задача виглядає меншою. Окрім того, 
кейси можуть займати багато часу щодо підго-
товки до їх вирішення, зазвичай викладач дає 
текст студентам для самостійного опрацювання 
до того, як кейс буде розглядатися на практич-
ному занятті. Ситуаційні задачі менш енергови-
тратні. Вирішується задача на парі без додатко-
вої підготовки. Кейси опрацьовуються у групах. 
Ситуаційні задачі опрацьовуються індивіду-

ально. Це потребує від студента власної профе-
сійної позиції, моральних та життєвих установок, 
сформованих ціннісних орієнтацій та сформова-
ного світогляду. Під час роботи над кейсом фор-
мується комунікативна здібність обраного спі-
кера від групи. Під час роботи над ситуаційною 
задачею кожен студент може розвинути кому-
нікативні здібності, висловлюючи тільки влас-
ний підхід до ситуації. Тобто робота над кейсом 
передбачає групову роботу, а робота над ситу-
ацією – індивідуальну. Робота над ситуаційною 
задачею формує у студента почуття впевненості 
у своїх думках та професійних рішеннях, сприяє 
комунікабельності та подоланню боязкості за 
прийняття власних рішень, робота ж над кейсом 
є груповою, тому, ймовірно, може позбавити сту-
дента можливої надмірної самовпевненості.

Ситуаційні задачі відрізняються одна від 
одної, але слід відзначити, що вони мають типову 
структуру. Задача повинна включати проблему 
та коротку інформацію щодо неї. Інформація, що 
стосується проблеми – це не джерело підказки 
для правильної відповіді, це допоміжний елемент 
в засвоєнні знань та вмінь. Обов’язковим елемен-
том є питання чи завдання до задачі.

Окрім того, ситуаційні задачі – метод навчання 
нового покоління студентів, що поєднує в собі 
низку функцій. Дамо таку їхню коротку характе-
ристику: функція організації пізнавальної діяль-
ності студентів – ситуаційні задачі, які сприяють 
засвоєнню знань; функція організації самостій-
ної навчальної діяльності студентів – ситуаційні 
задачі, що дозволяють самостійно здобувати 
знання, перевіряти свої досягнення за допомо-
гою різнорівневих завдань, вести облік результа-
тів; коригувальна функція – ситуаційні задачі, які 
дозволяють оцінювати результати роботи, а також 
здійснювати необхідні коригувальні дії [3].

Використання ситуаційних задач доцільно 
запроваджувати на дисциплінах, що мають при-
кладний характер, наприклад, «Основи психоло-
гічного консультування», «Психологія суїцидаль-
ної поведінки». Власний досвід викладацької 
діяльності, а також аналіз численних матеріа-
лів з проблем підготовки майбутніх практичних 
психологів дає змогу стверджувати, що під час 
освоєння саме цих дисциплін існує необхід-
ність розвитку у студентів самостійного й твор-
чого мислення, формування переконання, що 
немає готових рецептів ухвалення рішень, адже 
всі проблемні психологічні ситуації нестандартні 
й індивідуальні. Розробляючи фонд ситуаційних 
задач з дисциплін «Основи психологічного кон-
сультування», «Психологія суїцидальної пове-
дінки», ми підбирали завдання так, щоб студенти 
опрацьовували теоретичний матеріал підручника 
до відповідної теми. Ми пропонували не тільки 
обов’язкову навчальну літературу, а й додаткові 
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джерела інформації, де студенти могли б знахо-
дити відповіді на поставлені питання. Студенти б 
проявляли творчі здібності при аналізі ситуацій. 
Завдяки такому підходу студенти вчаться засто-
совувати отримані знання як на практиці, так 
і в повсякденному житті.

Усі розроблені нами ситуаційні задачі поділя-
ються на три рівні відповідно до рівнів сформо-
ваності знань і вмінь з вищевказаних дисциплін. 
Завдання першого рівня включають задачі, для 
вирішення яких потрібне знання певного теоре-
тичного факту (рівень відтворення). Завдання дру-
гого рівня включають задачі, для вирішення яких 
потрібна комбінація зі знань та розуміння декіль-
кох психологічних концептів, необхідно застосову-
вати знання з різних галузей психології, а також 
особистий досвід психологічної культури (рівень 
розуміння). Завдання третього рівня потребу-
ють для вирішення застосування дослідницького 
пошуку і при цьому знаходження кількох спосо-
бів вирішення однієї ситуаційної задачі (пошуко-
вий рівень). Процес розв’язування задачі на всіх 
трьох рівнях завжди передбачає вихід студента 
з обмеженого кола навчального процесу в простір 
психологічної практики, де ситуаційна задача стає 
інструментом підготовки майбутніх практичних 
психологів до реальної практичної консультатив-
ної діяльності.

Наведемо приклади двох рівнів ситуативних 
задач.

1 рівень. До психолога прийшов чоловік віком 
50 років і почав обговорювати свої труднощі у спіл-
куванні з оточуючими його людьми. У його претен-
зіях до оточуючих простежується бажання змінити 
весь світ під власні уявлення. Такі глобальні пре-
тензії насторожили психолога. За декілька хви-
лин сам клієнт повідомив психологу, що протягом 
останнього року перебуває на обліку у психіатра.

Питання до задачі: 1) Що робити психологу 
(продовжити роботу з клієнтом чи припинити)? 
2) Чи можна психологічною допомогою замінити 
лікування у психіатра? 3) Якщо клієнт прагне 
замінити медикаментозне лікування психологіч-
ною допомогою, як ви обґрунтуєте недоцільність 
такого рішення?

2 рівень. Сорокасемирічна жінка проживає 
одна. Кілька місяців тому померла її племінниця, 
з якою вона періодично спілкувалася. Жінка про-
живає в комунальній квартирі разом з сусідкою-п’я-
ницею, відносини з якою далекі від ідеалу. Вона 
страждає на важке захворювання нирок, в зв’язку 
з чим одна нирка видалена, а з другої виведена 
стома. Жінка отримує мізерну пенсію як інва-
лід першої групи. Близька подруга переїхала до 
дітей в інше місто, а її родичі живуть дуже далеко. 
Пенсії вистачає лише на хліб і найнеобхідніші 
ліки. Одного вечора жінка займалася досить звич-

ним для неї заняттям – розглядала один з альбо-
мів з фотографіями. Як розповіла сама пацієнтка, 
в цей момент у неї абсолютно несподівано вини-
кла думка, що далі жити не варто. Вона сказала: 
«Раніше, хоча і була невіруючою, вважала, що 
треба нести свій хрест до кінця, а тут прийшла 
думка, а я вже не змогла її позбутися, що краще 
покінчити життя самогубством, ніж так жити».

Жінка протягом деякого часу обміркову-
вала спосіб самогубства: «Ні про що інше вже 
не думала. Якщо і раніше нічого мене з життям 
не з’єднувало, то тут якось фізично відчула, 
що одна на світі і далі нічого хорошого мене не 
чекає». Вона вирішила померти від втрати крові 
і з цією метою прийняла кілька таблеток аспірину, 
«щоб зменшити згортання». Почекала кілька 
годин, поки засне сусідка і подіють ліки, напи-
сала записку («нікого не звинувачую, подальше 
життя не має сенсу»), напустила у ванну теплої 
води і, поринувши в неї, завдала собі глибоких 
порізів у ділянці ліктьового згину на обох руках, 
досить швидко знепритомніла внаслідок великої 
крововтрати. Її врятувала випадковість: сусідка, 
виходячи в туалет, побачила, що з ванної тече 
кров (самовбивця не закрила щільно кран, і вода 
з кров’ю стала переливатися через край). Сусідка, 
що мала сама в минулому досвід самопорізів, 
надала їй дуже кваліфіковану допомогу і викли-
кала швидку допомогу. Після короткочасного 
перебування в реанімації хвора в зв’язку з вислов-
люваннями про небажання жити була переведена 
в психіатричну лікарню.

Питання до задачі: 1) До засобів психологічної 
профілактики суїцидальних тенденцій вчені від-
носять превенцію і поственцію. Як Ви вважаєте, 
героям даного кейсу показана поственція чи пре-
венція? 2) Які засоби спеціального попередження 
самогубств Ви можете запропонувати героям кей-
сів? 3) Обґрунтуйте доцільність аутогенного тре-
нування як системи переходу організму з напру-
женого емоційного стану до стану емоційного 
контролю. Обґрунтуйте доцільність прогресив-
ної релаксації як системи стабілізації емоційного 
стану в передафективний період.

Висновки і пропозиції. Отже, якість психоло-
гічної освіти залежить від поєднання предметних 
знань студентів і їх вмінь оволодівати цими знан-
нями, на що зорієнтована методологія роботи 
з ситуаційними задачами. Ситуаційні задачі допо-
магають покращити якість професійної підготовки 
майбутніх практичних психологів в умовах вищого 
навчального закладу, а також оптимально сфор-
мувати професійні компетенції майбутніх практич-
них психологів. Перспективами подальших дослі-
джень можуть стати інші методи інтерактивного 
ситуативного навчання у професійній підготовці 
практичних психологів.
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Synyshyna V. The use of situational tasks at practical classes in the system of vocational training 
of future practical psychologists

The system of vocational training of practical psychologists should be adapted to transient transformations 
in society, since the practical request of society for psychological help often outstrips theoretical developments 
in this sphere.

The article deals with the aspects of qualitative vocational training of practical psychologists. It has been 
mentioned that there are urgent problems with forms and methods of vocational training of future practical 
psychologists. The whole system of vocational training of future practical psychologists must be based not 
only on the formation of professional knowledge, but first of all, on the practically-oriented studying that is 
based on the development of abilities and skills to provide psychological assistance, this is seen as a priority 
in the training of practical psychologist.

It has been substantiated that the quality of psychological education depends on the combination 
of students’ subject knowledge and their ability to master this knowledge, which is oriented to the methodology 
of working with situational tasks. Situational tasks help to improve quality of vocational training of future 
practical psychologists in the conditions of higher educational institution, and also optimally form professional 
competences of future practical psychologists.

The main issues on the use of situational tasks at practical classes of future specialists on specialty 
“Practical Psychology” have been considered. The expediency of using the method of situational tasks in 
the process of mastering of the disciplines “Fundamentals of Psychological Counseling”, “Psychology 
of Suicidal Behavior” has been substantiated, such as the personal experience of teaching that disciplines 
proved that during the mastering of these disciplines there is a need for students to develop independent 
and creative thinking, form the belief that there are no ready-made decision-making recipes, because all 
problem psychological situations are non-standard and individual. Due to situational studying, to which we 
referred the method of situational tasks, students learn to apply the obtained knowledge in the future, both in 
practice and in everyday life.

The notion of “Case” and the notion “situational task” have been differentiated. The functions of situational 
tasks and three levels of situational tasks have been determined. The examples of two levels situational tasks, 
which contain examples of problematic issues, have been given.

Key words: training of future practical psychologists, practically-oriented studying, situational studying, 
situational task, Case method.
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ПИТАННЯ ЗАСВОЄННЯ НАРОДНИХ ПІСЕННИХ ТРАДИЦІЙ 
У ПРАКТИЦІ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНОГО КОЛЕКТИВУ
Мета роботи полягає в обґрунтуванні особливостей засвоєння народних пісенних традицій 

у практичній діяльності сучасного молодіжного фольклористичного колективу, з’ясуванні суті 
та визначенні закономірностей творчого становлення фольклористичного ансамблю як трансля-
тора українських традицій майбутнім поколінням. Методологія дослідження полягає у застосуванні 
загальних принципів наукового пізнання, які відповідають мистецтвознавчому та культурологічному 
дискурсу. Це зумовило використанням таких дослідницьких методів: системно-аналітичного для 
вивчення мистецтвознавчої, культурологічної, музично-педагогічної літератури з окресленої про-
блеми; системно-структурного з метою глибинного дослідження суті вторинного фольклористич-
ного виконавства як культурно-соціального феномену; інформаційного та історично-логічного під-
ходів, які дозволили розглянути теоретико-методологічні особливості засвоєння народно-музичної 
традиційної культури учасниками фольклористичного ансамблю в часопросторовому вимірі.

Наукова новизна. У статті на основі аналізу теоретичних і практичних засад дослідження виді-
лено соціокультурний потенціал і значення фольклористичної діяльності учасників названих колек-
тивів, обґрунтовано особливості роботи з опанування локальних музично-виконавських традицій 
молодими дослідниками і практиками-фольклористами, з’ясовано суть та визначено закономір-
ності творчого становлення сучасних молодіжних фольклористичних формацій в Україні. Висновки. 
На основі теоретичного обґрунтування молодіжно-фольклористичного руху як феномену культури 
виявлено соціокультурний потенціал і значення міських фольклористичних ансамблів в життєдіяль-
ності суспільства. Узагальнення та аналіз практичного досвіду керівників фольклорних колективів 
і особистий музично-педагогічний досвід авторів статті – це підстави констатувати, що проблема 
дослідження теоретико-методологічних особливостей роботи з опанування народнопісенної тради-
ційної культури учасниками фольклористичних колективів є актуальною. Наявні дослідження репре-
зентують значну фольклорно-педагогічну спадщину. Вони є фактором створення методологічної 
бази щодо музично-педагогічного управління фольклорним колективом та виявлення певних законо-
мірностей їх творчого становлення через шляхи і методи засвоєння локальних музичних традиційних 
творів. У статті розкрито соціокультурний потенціал і значення фольклористичного виконавства 
в життєдіяльності суспільства, виділено низку об’єктивних і суб’єктивних організаційних передумов 
роботи керівника – професіонала-фольклориста – з учасниками фольклористичних колективів. 

Ключові слова: фольклор, традиція, фольклорний колектив, учасник фольклористичного колек-
тиву, традиційний спів, збереження, відродження.

Постановка проблеми. Збереження і відро-
дження традицій народної культури є одним із 
найважливіших завдань сучасного фольклорис-
тичного руху. Цей процес повинен ґрунтуватися 
на глибокому розумінні специфіки фольклору 
як однієї зі сфер традиційного життя народу, що 
концентрує в собі величезну художню спадщину, 
досвід сприйняття і усвідомлення життєвих явищ, 
який століттями формувався і передавався з поко-
ління в покоління.

Різноманіття жанрів і форм фольклору свід-
чить про невичерпний творчий потенціал народ-
ної свідомості. Різні місцеві традиції мають непов-

торну своєрідність діалектного втілення загальних 
закономірностей системи фольклору, де можна 
розрізнити не тільки стильові риси традиційної 
культури великих регіонів і областей, а й локальні 
особливості кожного району, а також і кожного 
села. Унікальний колорит виникає завдяки осо-
бливому таланту народних виконавців вносити 
в пісню, наспів, танець щось своє, не порушуючи 
при цьому загального ладу.

Сьогодні тільки при дбайливому ставленні до 
справжніх явищ фольклору можливе їх збере-
ження і відродження. Увага до місцевих тради-
цій має стати основним напрямом діяльності як 
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для вчених-фольклористів, так і для всіх творчих 
колективів, що займаються вивченням і освоєн-
ням фольклорного матеріалу. Саме установка на 
справжність, що надає своєрідності творам фоль-
клору, може протистояти загальній уніфікації, 
яка панує в системі самодіяльних і професійних 
народних хорів, з яких лише одиниці виявляються 
здатними до сценічного втілення народної пісні 
і хореографії, виводячи їх зі сфери фольклорного 
середовища і фольклорної традиції. Більшість 
таких колективів (сьогодні вони нерідко імену-
ються фольклорними ансамблями, що не змінює 
їх суті), одягнена в умовно народний костюм, вико-
нує усереднену народну пісню, що вводить слуха-
чів в коло сумнівних художніх цінностей і викликає 
у них своєю творчістю негативну реакцію.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання засвоєння народних пісенних тради-
цій у практиці хорових колективів є достатньо 
опрацьованим науковцями і практиками другої 
половини ХХ – перших десятиліть ХХІ століття 
(Г. Верьовка, Н. Мешко, А. Гуменюк, А. Лащенко, 
Л. Шаміна, П. Андрійчук, О. Бенч, О. Скопцова, 
Р. Лоцман та ін.). Водночас проблема науко-
во-дослідної та творчої діяльності молодіжних 
фольклористичних колективів як в Україні, так 
і у Європі перебуває у колі дослідницьких інте-
ресів достатньо обмеженої спільноти науковців 
і практиків-фольклористів, серед яких назвемо 
імена С. Грици [1], А. Іваницького [2], В. Щурова, 
А. Мехнецова, Є. Єфремова, І. Павленка [3], 
Р. Цапун, Р. Слюжинскаса [4], Л. Гапон [5], 
А. Фурдичка [6] та інших. Деякі аспекти окресленої 
проблеми розглядалися нами у попередніх роз-
відках [7; 8], однак вважаємо за необхідне зупини-
тися на певних особливостях засвоєння народно-
пісенних традицій у практиці сучасних українських 
молодіжних фольклористичних формацій.

Мета статті. Головна мета цієї роботи – окрес-
лити основні шляхи засвоєння народних пісен-
них традицій у молодіжному фольклористичному 
міському колективі, визначити основні аспекти, 
які необхідно враховувати в процесі науково-до-
слідної і концертно-творчої роботи фольклорного 
ансамблю.

Виклад основного матеріалу. Глибоке 
вивчення традицій народної культури – принцип 
діяльності професіоналів-фольклористів і сучас-
них фольклористичних колективів. Освоєння 
місцевих фольклорних традицій сьогодні від-
бувається в двох взаємопов’язаних між собою 
напрямах. Один з них – наукова робота зі збору 
фольклорно-етнографічних матеріалів, їх сис-
тематизації, розшифровки і публікації. Однак, 
за словами Л.Гапон, «теоретичні знання, які дає 
учасникам керівник, обов’язково повинні підкрі-
плюватися слуховими враженнями» [5, с. 296], 
тому інший, не менш важливий напрям освоєння 

народно-музичних традицій, є пов’язаним з прак-
тикою фольклорного ансамблю.

Безпосереднє спілкування учасників ансамблю 
з народними виконавцями відбувається вже в ході 
експедиційної роботи. Подальше освоєння фоль-
клорних джерел (звукозаписів, відеоматеріалів) 
здійснюється на базі фондів, напрацьованих керів-
ником ансамблю – фахівцем-фольклористом, 
його учасниками, а також різноманітними фоль-
клористично-дослідними центрами і лабораторі-
ями, які існують в Україні майже при усіх великих 
музичних і гуманітарних освітянських, культурних 
і культурологічних установах / закладах.

Крім концертно-просвітницьких завдань (озна-
йомлення широкої аудиторії з різнорегіональними 
пісенними традиціями), ансамблева практика ста-
вить собі за мету осягнення народної пісні через 
її виконання. Оскільки усність є однією з найбільш 
важливих властивостей фольклору (вербаль-
ного, музичного, хореографічного), виконавство 
слід розглядати як необхідну частину традицій-
ного життя фольклорного явища, яка становить 
безперервний процес (від одного виконання до 
наступного). У момент виконання приводиться 
в дію сам механізм традиційності «виконання – 
сприйняття – усвідомлення – нове відтворення». 
Фольклорні явища, зберігаючи свої стійкі кон-
структивні та змістовні елементи, виявляються не 
застиглими раз і назавжди «копалинами», а рух-
ливими, здатними як до стиснення до схематич-
ного виду, так і до наповнення з кожного нового 
джерела. Цю властивість варіативності, змінності 
фольклорних явищ надзвичайно важливо вра-
ховувати в роботі фольклорного ансамблю. Як 
зауважує Л. Гапон, «при цьому основна форма 
успадкування традиційного фольклору полягає 
в інтуїтивному наслідуванні регіонального вико-
навства» [5, с. 295].

Народні майстри співу щоразу заново вибу-
довують музичну тканину мотиву на основі його 
основних зворотів і мелодій. Протягом однієї пісні 
виконавець-соліст може використовувати безліч 
різних оспівувань основного мелодійного контуру, 
в ансамблі народних співаків їхні голоси вільно 
переплітаються між собою, утворюючи щоразу 
нове поєднання. Завдяки цьому звучання народної 
пісні постійно збагачується, і її виконання носіями 
традиції вигідно відрізняється від співу завчених 
партій, що практикується в сучасних колективах 
(як професійних, так і самодіяльних). Так само 
хоровод або танцювальний крок і пластика рухів 
ніколи не виявляються абсолютно однаковими 
у всіх учасників хореографічної дії. Традиційні 
ритмічні ключі, рухи і жести рук, помахи хуст-
ками, стрічками тощо кожен народний виконавець 
використовує по-своєму, зберігаючи при цьому 
загальну форму хороводу або танцю. Поле для 
творчого прояву кожного виконавця в цьому разі 
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виявляється набагато ширше, ніж одноманітні два 
плескання, три притупування.

Не менш важливим є зовнішній вигляд фоль-
клорного ансамблю. Однаковий у всіх, знеособле-
ний костюм відразу включає виконавця в ситуа-
цію сценічного виступу (тут наголосимо на тяжінні 
сучасних народно-хорових самодіяльних колек-
тивів до надгіперболізованих проявів так званої 
зовнішньої народності на сцені, починаючи від 
надзвичайно великих головних уборів – хусток, 
пов’язаних одна на одну, або дівочих вінків із стріч-
ками на головах виконавиць досить поважного 
віку, закінчуючи строями надзвичайно яскравих 
кольорів – лимонно-жовтого, фіолетового, яскра-
во-рожевого тощо, що є непритаманним традицій-
ному українському фольклорному середовищу). 
Додамо також непросте питання нанесення на 
обличчя літніх сільських співачок яскравого макі-
яжу, який, на їхню думку, є обов’язковим атрибу-
том сцени, а на практиці часто створює враження 
неприродності і ляльковості облич). 

Саме поняття костюму є чужим для тради-
ційного укладу, в якому існує поняття одягу, тра-
диційного строю і його різновидів – святкового 
і буденного, жіночого та чоловічого. За одягом 
визначається соціальний стан. Традиційний одяг 
завжди несе в собі елемент місцевої своєрідно-
сті навіть в межах однієї області. Отже, віднов-
лення за достовірними зразками традиційних 
строїв також стає одним із завдань фольклорного 
ансамблю. Навіть якщо спостерігається спільність 
складових частин і крою одягу, у кожного учасника 
колективу є можливість зберегти свою індивіду-
альність – блиснути майстерністю і оригінальні-
стю вишивки, ткання, плетіння поясів, намиста, 
особливістю і технікою виконання головного 
убору, особливо у дівчат-співачок.

Таким чином, сучасний фольклорний 
ансамбль, який ставить собі за мету відтворення 
традицій народної культури, повинен орієнтува-
тися не так на сценічні форми діяльності, як на 
осягнення глибинних основ фольклору. Дбайливе 
і уважне ставлення до фольклорного матеріалу 
як до джерела, розуміння закономірностей, форм 
фольклору та особливостей їх побутування – 
умови, необхідні для того, щоб виконавська діяль-
ність ансамблю не була руйнівною для фольклор-
них явищ, а стала новим етапом їх традиційного 
життя. Отже, особливості освоєння місцевих 
співочих традицій у фольклористичному колективі 
пов’язані з прагненням передати у виконанні всі 
найбільш характерні риси, властиві даній традиції. 
Відзначимо основні аспекти, які необхідно врахо-
вувати в процесі роботи фольклорного ансамблю.

По-перше, діалектна своєрідність локальних 
традицій відбивається в особливостях місцевої 
говірки. В учасників фольклористичного колективу 
необхідно формувати усвідомлення говірки не 

як спотворення літературної мови, а як джерела 
живої мови, що є інтонаційною базою для виник-
нення всього мелодійного багатства української 
пісенності. Слово, сказане в діалектній формі, 
з властивою йому інтонацією, стає основою для 
формування співочої позиції. Незамінним мате-
ріалом для роботи є казки, скоромовки, лічилки, 
голосіння. Для максимально точного відтворення 
їх фонетичних особливостей розучування обов’яз-
ково має відбуватися з використанням звукозапису.

По-друге, крім мови, діалектні риси присутні 
і в музично-стильових закономірностях, властивих 
даній традиції. Локально характерними можуть 
бути такі елементи фольклорного явища: темброве 
забарвлення звуку, різні специфічні виконавські 
прийоми, особливості хореографії тощо. Варіанти 
одного мотиву, записані в різних селах, можуть 
дати уявлення про його типові закономірності, при 
цьому кожен варіант зберігає свою цінність і зна-
чення. Багаторазове прослуховування всіх мож-
ливих варіантів збагачує слуховий досвід і доз-
воляє скористатися ним у виконавській практиці.

По-третє, для освоєння місцевої співочої тра-
диції в усіх її проявах потрібна наявність в репер-
туарі ансамблю достатньої повноти представ-
лення традиційного жанрового різноманіття. При 
цьому опорою повинен бути склад традиційних 
жанрів, споконвічно притаманних даній традиції, 
адже саме вони володіють найбільшою локаль-
ною своєрідністю і являють собою основу тради-
ційної спадщини. Зрозуміло, що відтворення тра-
дицій неможливе без усвідомлення особливостей 
побутування фольклорних явищ в тому чи іншому 
етнографічному контексті, адже саме виникнення 
форм фольклору відбувається в зв’язку з пев-
ною обрядовою або побутовою практикою. Отже, 
функціонування фольклорних жанрів завжди рег-
ламентоване традицією: весільні і календарні 
обряди, система свят і молодіжних вечорниць 
разом формують певне коло жанрів, що існують 
в закріплених традицією ситуаціях.

По-четверте, у зв’язку з сучасним станом міс-
цевих традицій, що нерідко стоять на межі пов-
ного згасання, завдання відтворення переростає 
в проблему реконструкції того чи іншого фоль-
клорного явища – пісні або награвання, хороводу 
чи обряду. У цьому аспекті вважаємо за необ-
хідне підняти питання звукового калькування, 
тобто намагання учасниками фольклористичного 
ансамблю, зазвичай молодими людьми, здійснити 
повне копіювання манери звуковидобування пев-
ного музичного зразка з певної локальної традиції. 
На нашу думку, в цьому випадку учасники фоль-
клористичного колективу вивчають один варі-
ант автентичного твору, виконаного одним кон-
кретним виконавцем – носієм традиції, і начебто 
його консервують, не лише транскрибуючи (лише 
цей один варіант), але й відтворюючи в звуці 
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лише цей варіант, втрачаючи при цьому основні 
риси фольклорного твору – його варіативність 
і імпровізаційність. Нерідко таке вторинне вико-
нання – калька – подається як єдиний правильний, 
на думку виконавців-вторинників, варіант, однак, 
по-перше, «досвідчені етнологи не покладаються 
на продукцію одинаків, не пересвідчившись у її від-
повідності традиціям фольклорного середовища» 
[1, с. 14–15]; по-друге, за влучним зауваженням 
А. Іваницького, точного повернення від нот (тран-
скрипції музичного твору) до попередньої звукової 
сфери (оригіналу) не буває. Вторинне виконав-
ство завжди є пов’язаним із фактом втрати інфор-
маційної повноти автентичного твору, а завдання 
фольклористів-професіоналів – спробувати хоча 
би частково її зберегти [2, с. 305].

Ми переконані в тому, що вторинне виконання 
фольклорним ансамблем того чи іншого зразка 
автентичного музичного твору ні в якому разі не 
має ставати лише сліпим копіюванням співу носіїв 
традиції. Як зазначав С.Й. Грица, «звук чи тембр 
звука не є самодостатнім ідеалом, а відображен-
ням об’єктивних психофізіологічних характерис-
тик співу певного фольклорного осередку та скла-
довою частиною його модусу мислення<…> Для 
співаків – носіїв традиції – це не ідеал звуку, 
а природне тяжіння говорити чи співати так, як 
традиційно було прийнято в певному локусі<…>» 
[1, с. 20]. Однак для співаків-вторинників наслі-
дування такого звуковидобування часто є штуч-
ним, адже вони не належать до цього локусу і не 
є автентиками, тобто носіями модусу мислення 
(як генетичного коду) цього фольклорного сере-
довища. Наслідком цього явища маємо інколи 
занадто гіпертрофоване звуковидобування в учас-
ників фольклористичного молодіжного колективу 
або тьмяність і заглибленість звуку, що створює 
враження неприродності твору, що звучить.

Додамо також, що у багатьох випадках народні 
виконавці похилого віку виявляються здатні відтво-
рити лише мелодійний контур мотиву без належ-
ного темброво-динамічного наповнення. У таких 
випадках велику увагу слід звернути на слова 
самих виконавців, які можуть розповісти про те, як 
повинна звучати пісня насправді, в яких обстави-
нах і з якою силою звуку. Так, характер звучання 
вуличних і польових пісень виконавці відрізняють 
від тих, які співаються в будинку за прядкою (так 
званий хатній спів). Це дає можливість при вико-
нанні вуличних пісень визначити необхідність співу 
в більш високій теситурі і з більшою силою звуку.

Часто, коментуючи виконання, народні спі-
ваки вказують на необхідність більш протяжного 
дихання, використання особливих виконавських 
прийомів тощо. Такі коментарі, зафіксовані нота-
тором-фольклористом під час документування 
(сеансу запису від автентичного виконавця), 
допомагають оживити твір, зануритися у побут, 

звичаї, характери виконавців. Необхідність такої 
фольклористичної діяльності зумовлена стрімким 
розвитком урбаністичної культури, наслідком чого 
є недостатня обізнаність міських жителів з народ-
ною музикою. Отже, як наголошував ще у середині 
ХХ століття видатний український фольклорист 
К. Квітка, нагальною є потреба розуміння «люди-
ною сучасної міської культури <…> тембрів голо-
сів і музичних інструментів, а також усіх побутових 
обставин, смаків, почуттів, спогадів і мрій селян, 
не зливаючи їх в однорідну масу<…>» [2, с. 306].

Звернемо увагу на ще один аспект практичного 
опанування народних пісенних традицій учас-
никами фольклористичного колективу. У прак-
тиці таких ансамблів особливе місце займають 
жанри обрядового фольклору, оскільки саме їх 
виконання і реконструкція характеру звучання 
потребує уважного підходу. Виконання різних 
форм фольклору, особливо обрядових, нероз-
ривно пов’язане з традиційним контекстом. Саме 
інтонування обрядового тексту або виконання 
особливих танцювальних рухів в певних умовах 
є обрядом, метою якого може бути встановлення 
зв’язку з навколишнім світом, вплив на стихії або 
отримання підтримки батьків – покровителів роду. 
Відірвана від контексту, виконана на прохання 
збирача обрядова пісня звучить зовсім інакше, 
ніж в ситуації її споконвічного побутування. Навіть 
у виконанні самих носіїв традиції, які вийшли на 
сцену, губляться характерні особливості тембру, 
музичного строю, ритміки, в результаті чого пісня 
може набути замість обрядового не властивий їй 
ліричний характер. Проілюструємо нашу думку 
слушними висновками Р. Слюжинскаса, який ста-
вить таке риторичне питання: «Усі види музич-
ного виконання на сцені <…> мають свої осо-
бливі стандарти.<…> Ми зобов’язані показувати 
тільки цікаві для глядачів і слухачів твори. <…> 
традиційні фольклорні виконавці повинні уявити 
себе артистами сцени. Вони повинні повернути 
обличчя за правилами сцени, говорити, співати 
й виконувати музику досить голосно, посміхатися 
або плакати відповідно до заздалегідь запланова-
ної програми. <…> Чи правильна це перспектива 
еволюції фольклору?» [4, с. 20].

На наше переконання, у сучасному фоль-
клорному ансамблі обрядова пісня може прозву-
чати більш-менш достовірно при спробі моде-
лювання самої обрядової ситуації. Так, весільні 
пісні можуть бути виконані в порядку їх сліду-
вання в ході обряду (на сцені легко відтворюється 
дівич-вечір, зустріч сватів і інші обрядові ситуації). 
При такому моделюванні відбувається занурення 
учасників ансамблю в сферу обряду, а їх вико-
нання отримує необхідну обрядову енергетику 
та емоційне забарвлення, що забезпечує потріб-
ний характер звучання. У цьому контексті потрібно 
також зауважити, що в процесі спільної творчої 
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діяльності і занурення у фольклорне середовище 
в учасників обрядової дії – співаків фольклор-
ного ансамблю і глядачів – формується «потужне 
енергетичне поле, яке об’єднує індивідуальні біо-
енергетичні аури виконавців і слухачів у єдиний 
енергоінформаційний простір<…>” [9, с. 53–54]. 
І. Тилик стверджує, що специфічною властивістю 
цього простору є зміна параметрів сприйняття 
реальності – стан піднесення, ейфорія тощо (за 
аналогією з традиційними релігійними практи-
ками), що зумовлюється здатністю сценічного 
простору накопичувати енергію творчого процесу. 
Розвиваючи думку дослідника, із впевненістю кон-
статуємо, що у випадку із концертною діяльністю 
фольклористичного колективу роль накопичувача 
та трансформатора біоенергетичних потоків віді-
грає не сценічний простір, а сам колектив, який 
постає поліфункціональним генератором і ретран-
слятором енергії [9, с. 54].

Виконання хороводних і танцювальних пісень 
також вимагає великої уваги до контексту їх тра-
диційного побутування. Вуличні хороводи і танці, 
що виконуються на вечорницях, можуть мати 
відмінності не тільки в теситурних і динамічних 
особливостях, а й в характері кроку. У вуличних 
хороводах з протяжною, хитромудро розгорну-
тою мелодійною лінією кроковий рух є вільним 
і не має закріплених акцентів, а вся увага зосе-
реджена на хореографічному та музичному 
орнаменті. Швидкі пісні, що виконуються на 
вечорницях, зазвичай пов’язані з танцювальним 
характером кроку, для якого надзвичайно важ-
лива ритмічна пульсація. У виконанні пісень з різ-
ними видами хореографічного руху виникає різна 
довжина дихання, що також впливає на характер 
звучання. Отже, щоб в процесі роботи з хоро-
водними і танцювальними піснями випрацьову-
валася відповідна глибина і частота дихання, 
їх виконання з моменту розучування має бути 
пов’язане з тією чи іншою формою хореографії.

Висновки і пропозиції. Зрозуміло, що най-
більш природного звучання народна пісня набу-
ває все-таки не на сцені, а в більш вільній ситуації 
святкового гуляння або застілля, наближеній до 
природного фольклорного середовища побуту-
вання локальної музично-виконавської традиції. 
Практикою останніх років доведено, що свята 
календарного циклу можуть набути характеру 
загального народного гуляння навіть в умовах 
сучасного міста. При цьому зовсім не обов’язково 
виробляти будь-який сценарій і викликати масо-
виків-витівників. Багато форм загальних хорово-
дів, танців, ігор, фольклористичних івент-акцій 
розраховані на вільне залучення всіх бажаючих, 
що дозволяє легко створити святкову атмосферу. 
Потрібна лише ініціативна участь фольклорного 
ансамблю, для якого вихід на вулицю стає не 
формою виступу, а способом прояву святкового 

стану, а традиційний одяг – це не маскарадним 
костюмом, а святкове вбрання. Виконання обря-
дових пісень у контексті відповідного свята вже 
не стає музичним тлом. Для самих учасників 
фольклорного ансамблю з’являється можливість 
пережити обрядову ситуацію, включитися в неї, 
відчути себе не тільки спадкоємцем, а й носієм 
традиційного знання.

Підсумовуючи, наголосимо, що традиційна 
культура і фольклор, як і мова, несуть в собі 
етнічну характерність. Одяг та мова, танець і пісня 
виявляються ознаками, що дають можливість 
визначити з першого погляду або з першого звуку, 
якого ти роду-племені. Навчитися володіти мовою 
фольклору означає стати гідним наступником 
досвіду наших предків. Місія сучасних молодіж-
них фольклористичних колективів – передати все 
багатство нашої спадщини новим поколінням, 
а отже й забезпечити продовження українських 
традицій в майбутніх століттях.
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Sinelnikova V., Sinelnikov I. Questions about the implementation of folk song traditions in 
the practice of the folklorist collective

The purpose of the work is to substantiate the peculiarities of assimilation of folk song traditions in 
the practical activity of the modern youth folklore group, to clarify the essence and to determine the patterns 
of creative formation of the folklore ensemble as a translator of Ukrainian traditions to future generations. 
The methodology of the study is to apply the general principles of scientific cognition, which correspond to 
the art and cultural discourse. This led to the use of the following research methods: systemic-analytical – for 
the study of art, culture, music and pedagogical literature on the outlined issues; systemic-structural – with 
the purpose of in-depth study of the essence of secondary folkloristic performance as a cultural and social 
phenomenon, as well as information and historical-logical approaches, which allowed to consider the theoretical 
and methodological features of the folklore ensemble in the folklore ensemble in the folklore ensemble. 

Scientific novelty. In the article, based on the analysis of theoretical and practical principles of the study, 
the sociocultural potential and significance of folklore activity of the participants of these groups are highlighted, 
the peculiarities of work on mastering local music and performing traditions by young researchers 
and practitioners – folklorists are substantiated, the essence of the modernistic works of the creative work is 
determined formations in Ukraine. Conclusions. On the basis of the theoretical substantiation of the youth-
folklore movement as a phenomenon of culture, the socio-cultural potential and significance of urban folklore 
ensembles in the life of society are revealed. Generalization and analysis of practical experience of the leaders 
of folk groups and personal music-pedagogical experience of the authors of the article give grounds to 
state that the problem of research of theoretical and methodological peculiarities of mastering traditional 
folk culture by participants of folkloristic collectives is relevant. Existing research represents a significant 
folklore and pedagogical heritage and is a significant factor in creating a methodological base for the musical 
and pedagogical management of a folklore collective and identifying certain patterns of their creative formation 
through the ways and methods of mastering local music traditional works. The article reveals the sociocultural 
potential and importance of folkloristic performance in the life of society, identifies a number of objective 
and subjective organizational prerequisites for the work of the leader – professional – folklorist with participants 
of folkloristic collectives.

Key words: folklore, tradition, folklore collective, participant of folklore collective, traditional singing, 
preservation, revival.
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РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Розвиток сучасної системи освіти в Україні та інших країнах зумовлюється впливом і впроваджен-

ням інформаційних і комунікаційних технологій в усі сфери діяльності навчальних закладів і багато 
в чому зобов’язаний появі вільного доступу до інтернет-технологій. У статті розкриті особливості 
застосування електронного навчання у вищому навчальному закладі. Надається характеристика 
електронного (дистанційного) навчання, його видів, форм реалізації. Представлені напрями його 
запровадження у процес підготовки майбутніх учителів інформаційно-комунікаційних технологій. 
Доводиться, що електронне навчання дасть можливість створити нове навчальне середовище, де 
студенти зможуть отримати доступ до навчальних матеріалів у будь-який час та в будь-якому 
місці, зробить навчальний процес більш привабливим, демократичним, комфортним і стимулюва-
тиме студентів до самоосвіти та навчання протягом усього життя.

Ефективне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в закладах освіти надає україн-
ській вищій школі можливість підтримувати розвиток інноваційної економіки країни та підвищувати 
якість освіти. Університети при підготовці спеціалістів мають спиратися на вимоги сучасного 
ринку праці та його розвиток, враховуючи виклики інформаційного суспільства, що стрімко прогре-
сує завдяки бурхливому розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема й проникненню 
інтернету та його сервісів у життя кожної людини.

Використання систем електронного навчання на сучасному етапі є одним з реальних шляхів під-
вищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців з усіх напрямів і спеціальностей, акти-
візації навчально-пізнавальної і науково-дослідної діяльності студентів, розкриття їхнього творчого 
потенціалу, збільшення ролі самостійної та індивідуальної роботи, підвищення їх конкурентної спро-
можності на міжнародному ринку інтелектуальної праці. Перспективи досліджень ми вбачаємо в роз-
гляді запровадження та функціонування системи “Moodle” на базі ВДНЗ «Буковинський державний 
медичний університет».

Ключові слова: електронне навчання, дистанційне навчання, “Moodle”, e-learning, інформаційні 
технології, форма навчання, онлайн.

Постановка проблеми. Розвиток сучасної 
системи освіти в Україні та інших країнах зумов-
люється впливом і впровадженням інформа-
ційних і комунікаційних технологій (далі – ІКТ)  
в усі сфери діяльності навчальних закладів  
і багато в чому зобов’язаний появі вільного 
доступу до інтернет-технологій. Ці процеси 
зумовлюють значні зміни в традиційних підходах 
до освітнього процесу.

На сучасному етапі розвитку інформаційного 
суспільства використання засобів ІКТ сприяє 
глобалізації освіти, розвитку міжнародного ринку 
праці, зростанню різних видів мобільності особи-
стості [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукової літератури показав, що проблеми 
розвитку теорії й методики використання ІКТ 
в освіті традиційно перебувають у полі зору вітчиз-

http://cardio.bsmu.edu.ua/
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няних науковців. Теоретичні основи застосування 
ІКТ у процесі навчання досліджувались у робо-
тах М.І. Жалдака, Ю.І. Машбиця, Н.В. Морзе, 
Ю.С. Рамського, С.О. Семерікова та інших дослід-
ників. У роботах В.Ю. Бикова, М.П. Лещенко, 
О.М. Спіріна, Н.В. Сороко та інших здійснені порів-
няльно-педагогічні дослідження зарубіжного дос-
віду застосування ІКТ в освіті. Крім того, існує багато 
підходів до визначення поняття «дистанційне нав-
чання». Це поняття було сформульоване такими 
вченими, як М. Томпсон, М. Мур, А. Кларк і Д. Кіган.

Мета статті – проаналізувати особливості 
впровадження інформаційно-комунікаційних тех-
нологій навчання у вузах України, розглянути 
переваги е-learning-технологій як сучасних пере-
дових методів освоєння професійних знань. 

Виклад основного матеріалу. Ефективне 
застосування інформаційно-комунікаційних тех-
нологій в закладах освіти надає українській вищій 
школі можливість підтримувати розвиток інно-
ваційної економіки країни та підвищувати якість 
освіти. Університети при підготовці спеціалістів 
мають спиратися на вимоги сучасного ринку праці 
та його розвиток, враховуючи виклики інформа-
ційного суспільства, що стрімко прогресує зав-
дяки бурхливому розвитку інформаційно-комуні-
каційних технологій (ІКТ), зокрема й проникненню 
інтернету та його сервісів у життя кожної людини.

Останнім часом все частіше відзначається 
зниження ефективності традиційного навчання 
як на рівні середньої школи, так і на рівні вищого 
навчального закладу, що виявляється в автори-
тарності педагогічних вимог, а також у тому, що 
процес навчання слабо пов’язаний з потребами 
того, хто навчається, з його індивідуальними 
ресурсами. Жорстка регламентація діяльності 
учнів на заняттях та примусовість навчальних 
процедур часто призводять до нерозуміння сту-
дентами цілей своїх дій, до відсутності усвідом-
лення необхідності досліджуваного матеріалу 
і його практичної значущості. Через це у студентів 
спостерігається відсутність навчальної мотивації, 
несформованість навичок планування своєї діяльності.

Інтернет-технології дають можливість інте-
грувати в електронний навчальний курс різні 
електронні елементи, які сприяють ефективному 
засвоєнню нового матеріалу та формуванню 
позитивної мотивації до навчання. До таких еле-
ментів можна віднести відео- і аудіоролики, ані-
мацію, ілюстровані графіки і схеми, інтерактивні 
навчальні ігри, посилання на інтернет-ресурси, 
симуляцію і всілякі інструменти для спілкування, 
співпраці та обміну повідомленнями [2].

Деякі університети України для надання 
освітніх послуг за допомогою інтернет-техноло-
гій використовують спеціально створені інфор-
маційні системи, які призначені для розробки 
та збереження електронних навчальних матері-

алів і програм. Це є платформою для створення 
максимально успішних умов для спілкування 
в електронному середовищі студентів між собою, 
студентів та викладача. Такі інформаційні системи 
називаються системами дистанційного навчання 
(далі – СДН). До них можна віднести системи 
“WebCT”, “BlackBoard”, «Прометей», “Moodle” 
та інші. У ВДНЗ «Буковинський державний медич-
ний університет», наприклад, успішно функціо-
нує система “Moodle” як безкоштовна і відкрита 
(Open Source) система управління навчанням, 
платформа, призначена для об’єднання педаго-
гів, адміністраторів і студентів в одну надійну, без-
печну та інтегровану систему для створення пер-
соналізованого навчального середовища.

Поняття «електронне навчання» (Е-навчання, 
E-learning) включає в себе використання елек-
тронних медійних, інформаційних та комунікацій-
них технологій в навчанні. Н.В.Морзе зазначав: 
«Е-навчання повністю включає всі форми освітніх 
технологій у навчанні та викладанні. З поняттям 
«е-навчання» тісно пов’язані поняття «мульти-
медійне навчання», «комп’ютерно орієнтоване 
навчання», «інтернет-орієнтоване навчання», 
веборієнтоване навчання», «онлайн-навчання», 
«віртуальне навчання», «віртуальне освітнє сере-
довище», «мобільне навчання» [3]. У тлумаченні, 
запропонованому Європейською комісією, під 
електронним навчанням розуміють процес фор-
мування знань, умінь та навичок за допомогою 
або повністю через інтернет [4].

Цей термін з’явився в Україні порівняно 
недавно. Він інтегрує низку інновацій у сфері 
застосування сучасних інформаційно-комуніка-
ційних технологій в освіті, таких як комп’ютерні 
технології навчання, інтерактивні мультимедіа, 
навчання на основі вебтехнологій, онлайн-нав-
чання тощо. Отже, цей термін витіснив відомий 
і модний термін «дистанційне навчання» (ДО). 
Дистанційне навчання (Distance Learning, Distance 
Education) – це така форма організації освіт-
нього процесу, основою якої є самостійна робота 
людини, яка навчається. Це дає змогу навчатися 
у зручний для людини час та у віддаленому від 
викладача місці (звідси й назва «дистанційне»).

Останнім часом у світі був накопичений зна-
чний досвід реалізації систем дистанційної освіти. 
У США в системі дистанційної освіти навчається 
близько одного мільйона осіб. Дистанційна освіта 
розвивається й в інших регіонах світу. Як при-
клади можна навести Китайський телеуніверси-
тет (Китай), Національний відкритий університет 
ім. Індіри Ганді (Індія), Університет Пайнам Ноор 
(Іран), Корейський національний відкритий уні-
верситет (Корея), Університет Південної Африки, 
Відкритий Університет Сукотай Тампаріат 
(Таїланд), Університет Анадолу (Туреччина) 
[5, с. 65]. В Україні дистанційна освіта надзви-
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чайно актуальна. Причина такої успішності кри-
ється в масовій перепідготовці і підготовці макси-
мальної кількості фахівців з усієї території України 
з використанням мінімальних коштів. Проте не 
всі вищі навчальні заклади повністю готові забез-
печити студентів реальним, розгалуженим, зміс-
товним електронним матеріалом різних рівнів, 
який би забезпечив якісну дистанційну освіту. На 
цій ниві наша країна ще лише готується зробити 
освітню революцію, яка б повністю перезапустила 
систему дистанційного навчання.

При традиційній організації навчального про-
цесу дії його учасників жорстко синхронізуються 
в просторово-часових рамках наявного ауди-
торного ресурсу. При використанні ж мережевих 
(дистанційних) освітніх технологій з’являється 
можливість істотно послабити просторово-часову 
залежність учасників педагогічної взаємодії при 
збереженні необхідного рівня якості навчального 
процесу. Студенти отримують можливість навча-
тися у зручний час і в зручному темпі. Однак дис-
танційна форма навчання передбачає переважно 
самостійне освоєння навчального матеріалу. 
Студенти, отримавши можливість вибору (універ-
ситету, курсу, викладача, навчальних матеріалів), 
стають по-справжньому відповідальними за своє 
навчання. Викладач вже не є головною фігурою 
в навчальному процесі, він перестає бути носієм 
знань і стає всього лише тьютором, помічником 
при виборі освітньої траєкторії і консультантом 
з досліджуваного матеріалу.

Е-навчання (дистанційне навчання) перед-
бачає використання чисельних типів медіа, що 
дають можливість розповсюдити текст, зобра-
ження, анімацію, потокове відео за допомогою 
аудіо- та відеозаписів, телебачення, інформацій-
них та комунікаційних систем, що функціонують на 
основі локальних або глобальних мереж [6, с. 276].

На думку Д. Кігана, дистанційна, або електро-
нна освіта має п’ять основних форм реалізації: 
1) дистанційне навчання – забезпечення освіти 
та навчання на відстані через відкриті універси-
тети, інститути дистанційного навчання та депар-
таменти дистанційної освіти традиційних інсти-
тутів; 2) електронне навчання – навчання через 
інтернет із застосуванням LMS; 3) синхронне елек-
тронне навчання – електронне навчання з актив-
ним зворотним зв’язком; 4) інтернет-лекції – поши-
рення відеолекцій засобами інтернету, соціальних 
мереж та WWW; 5) мобільне навчання – навчання 
за допомогою кишенькових комп’ютерів, смарт-
фонів і мобільних телефонів [7, с. 43].

Електронне навчання включає такі два уста-
лених методи: синхронний та асинхронний, які 
реалізуються різними технологіями. Синхронний 
метод е-навчання належить до навчального сере-
довища, у якому кожний учасник процесу нав-
чання взаємодіє один з одним безпосередньо 

в даний час. Лекція, лабораторна робота, семі-
нарське заняття є прикладами синхронного нав-
чання в середовищі “face to face”, де студенти 
і викладачі в одному місці і в один час здійснюють 
навчальну діяльність [8].

Сучасні педагогічні технології, зокрема техно-
логії електронного навчання, є особистісно орі-
єнтованими, тобто спрямованими на розвиток 
індивідуальних ресурсів осіб, що навчаються. На 
відміну від подання знань в готовому вигляді при 
традиційному навчанні і за відсутності можливо-
сті розвитку учнів вище їх зони найближчого роз-
витку, а також переважання пояснювально-ілю-
стративного і репродуктивного методів навчання, 
e-learning-технології передбачають підвищення 
рівня самостійної роботи учнів в індивідуаль-
ному темпі, з одного боку, надаючи можливо-
сті для широкого спілкування з іншими учнями, 
а з іншого – надаючи можливості для спільного 
планування своєї діяльності. Що стосується пси-
хологічного аспекту оцінювання знань учнів, то 
електронні технології навчання надають мож-
ливість знизити роль стресорів у процесі здачі 
студентами заліків та іспитів, а також підвищити 
рівень психологічного комфорту на заняттях. 
Застосування електронних методів навчання 
у вузі дозволяє підвищити рівень навчання і поліп-
шити якість освітніх послуг, що надаються ЗВО, 
а також забезпечує більшу гнучкість у реалізації 
освітніх цілей закладу.

Розвиток і реалізація електронного навчання 
(e-learning) здійснюється через інтеграцію різних 
форм навчання – очної, заочної, комп’ютерної, 
мережевої. Така інтеграція спрямована на сис-
тематичний і організований процес нарощування 
знань, умінь і навичок за допомогою електронних 
засобів навчання. У багатьох європейських краї-
нах виникає нагальна потреба розвитку системи 
підвищення кваліфікації працівників освіти. Такі ж 
тенденції спостерігаються в Україні. Підвищення 
кваліфікації працівників освіти в галузі інтер-
нет-технологій, використання різних форм елек-
тронного навчання сприяє розвитку міжнародного 
співробітництва в освітньому середовищі.

Вміння працювати в навчальному сервері допо-
можуть студентам вирішувати проблеми з навчаль-
ним матеріалом і консультуванням на відстані 
у вільний час. Що стосується успіху у майбутній 
професійній діяльності, то студенти, що не мали 
досвіду роботи, оцінюють свої шанси трохи вище, 
ніж ті, які працюють в даний момент. Навчальний 
сервер більшість студентів використовує рідко, але 
є й ті, які використовують його щодня. Найбільш 
активними у відвідуванні навчального сервера 
є студенти старших курсів [9].

Організаційний компонент при реалізації освіт-
ніх мережевих проєктів є найбільш актуальним 
в даний час, оскільки він визначається нетради-
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ційними підходами. Організаційний компонент 
визначається трьома такими основними факто-
рами: видом освітніх принципів; впливом навко-
лишнього середовища; цілями осіб, залучених 
в освітній процес.

Останнім часом фахівці обговорюють питання 
про те, як ставитися до електронного навчання – 
як до технологій або як до парадигми. Парадигма – 
вихідна концептуальна схема, модель постановки 
проблем і їх рішень, методів дослідження, що 
панують протягом певного історичного періоду 
в науковому співтоваристві. Таким чином, пара-
дигма – це основне, базове розуміння, у якому 
кристалізуються нові знання. Чому ми сьогодні 
поступово починаємо переосмислювати роль ІКТ 
в освіті і розглядати електронне навчання як нову 
освітню парадигму?

Дослідження, присвячені визначенню ефек-
тивності використання інформаційних та комуні-
каційних технологій, свідчать про те, що гарантом 
успішності впровадження ІКТ в навчальний процес 
є викладач. Потенціал нових технологій залиша-
ється недостатньо реалізованим, оскільки лише 
мала частина викладачів використовує комп’ютер 
та інші засоби інформації і зв’язку в повному 
обсязі [10]. Отже, основу якості знань в системі 
електронного навчання визначають три таких 
основних компоненти: якість навчально-методич-
них матеріалів (навчальний контент); професійна 
компетентність викладачів; якість інформаційної 
насиченості і матеріально-технічної оснащено-
сті освітнього середовища, що включає необхід-
ний спектр надаваних освітніх послуг. Необхідно 
пам’ятати і про студентів з їх бажанням самостійно 
навчатися, їх мотивацією до такого навчання.

Визначальну роль у вирішенні першої із 
зазначених дидактичних проблем електронного 
навчання – організації самостійної когнітивної 
діяльності студентів – грає навчально-методичне 
забезпечення (як його іноді називають, електронні 
освітні ресурси (ЕОР)). Номенклатура ЕОР для 
підтримки навчання досить велика: Електронні 
копії звичайних друкованих посібників; електро-
нні інтерактивні підручники, що реалізують дидак-
тичні схеми програмованого навчання; презентації 
навчального матеріалу за допомогою мультиме-
діа; системи комп’ютерного тестування; оглядові 
лекції на аудіо- та відеокасетах; комп’ютерні 
тренажери і віртуальні лабораторії, засновані на 
математичних моделях досліджуваних об’єктів 
або процесів; інтелектуальні навчальні системи; 
навчальні пакети прикладних програм; навчальні 
мультимедійні комплекси.

Висновки і пропозиції. Використання сис-
тем електронного навчання на сучасному етапі 
є одним з реальних шляхів підвищення якості 
професійної підготовки майбутніх фахівців з усіх 

напрямів і спеціальностей, активізації навчаль-
но-пізнавальної і науково-дослідної діяльності 
студентів, розкриття їхнього творчого потенціалу, 
збільшення ролі самостійної та індивідуальної 
роботи, підвищення їх конкурентної спроможно-
сті на міжнародному ринку інтелектуальної праці. 
Пріоритетним для нас є розгляд запровадження 
та функціонування системи “Moodle” на базі ВДНЗ 
«Буковинський державний медичний університет».
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Slukhenska R., Reshetilova N., Glubochenko O., Dudko O. Development of electronic education 
at higher educational institutions

Development of modern system of education in Ukraine and other countries is conditioned by the impact 
and introduction of informative and communication technologies into all spheres of activity of educational 
institutions and it is largely bound to emersion of free access to means of Internet-technologies.

 Peculiarities of application of electronic education at higher educational institution have been considered in 
the article. Characteristic of electronic (distance) education has been provided, its types, forms of realization. 
Directions of introduction of informative-communicational technologies have been presented into the process 
of preparation of future teachers. It has been proved, that electronic education will enable to create new 
educational environment, where students can get access to educational materials at any time and any place, 
it will make educational process more attractive, democratic, comfortable and will stimulate students to self-
education and studying during entire life.

Effective application of informative-communicational technologies at institutions of education enables 
Ukrainian higher school to support development of innovative economy of the country and increase quality 
of education. Universities must rely on requirements of modern labor market and its development during 
preparation of specialists, taking into account challenges of informative society, that rapidly progresses due to 
turbulent development of informative-communicational technologies, in particular penetration of the Internet 
and its services into life of each person.

Application of systems of electronic education is one of real ways of increasing quality of professional 
preparation of future specialists of all directions and specialties at modern stage, as well as activation 
of educational-cognitive and scientific-exploratory activity of students, revealing of their creative potential, 
increasing of the role of independent and individual work, increasing of their competitiveness at international 
market of intellectual labor. We perceive further investigation in consideration of introduction and functioning 
of Moodle system on the basis of HSEI “Bukovyna state medical university”.

Key words: electronic education, distance education, Moodle, e-learning, informative technologies, online.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВОЇ ОМОНІМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 
СТУДЕНТАМИ НЕМОВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Проблема визначення специфіки глибинної семантики слова та способів її представлення поверх-

невою структурою набула особливої актуальності у розвитку семасіології та ономасіології останнім 
часом. Омонімія займає особливе місце в контексті даної проблеми, тому привертає увагу фахів-
ців-мовознавців. Омоніми часто стають причиною помилок у лексикографічній практиці та помилок 
при перекладі, вони можуть викликати плутанину у носіїв рідної мови, а також аналізоване явище 
часто буває дуже складним і для студентів, які вивчають англійську мову. Подібність у вимові чи 
написанні та відсутність знань у галузі омонімії англійської мови може спричинити у студентів 
багато труднощів у процесі вивчення іноземної (англійської) мови.

У статті досліджено проблему вивчення фахової омонімічної термінології студентами немовних 
закладів вищої освіти. Розглянуто лінгвістичне поняття «омонім», його трактування вітчизняними 
та зарубіжними вченими-педагогами. Здійснено порівняльний аналіз сформованості англомовної 
лексичної компетентності студентів. Обґрунтовано, що опанування іншомовної фахової лексики – 
основний складник у вивченні іноземної мови професійного спрямування, що дає змогу підвищити 
ефективність навчального процесу, сприяє формуванню компетентного спеціаліста, конкуренто-
спроможного у сучасних умовах.

На заняттях з іноземної мови професійного спрямування ми використовували різноманітні лек-
сичні завдання для засвоєння студентами особливостей вживання термінів-омонімів впродовж двох 
місяців (дванадцяти занять). Потім було проведено контрольні зрізи знань, за результатами яких 
було встановлено, що відбулися значні позитивні зміни в розвитку володіння англомовною професій-
ною лексикою.

Вивчення студентами термінів-омонімів у процесі формування їх професійної лексичної компе-
тентності сприяє підвищенню рівня знань студентів, спонукає їх до активної самостійної роботи, 
зокрема й відбору, розуміння й обробки інформації задля її подальшого використання у фаховій діяль-
ності. Беручи до уваги об’єктивні труднощі щодо вивчення фахової термінологічної лексики студен-
тами, ми вважаємо лексичні вправи більш ефективними у поєднанні з такими інтерактивними прак-
тиками, як ігрове та проблемне навчання. Доведено, запропонований підхід до засвоєння фахових 
термінів значно підвищив здатність студентів ефективно запам’ятовувати нову термінологічну 
лексику англійської мови.

Ключові слова: терміни, лексика, омоніми, методика, іноземна мова професійного спрямування, 
професійна підготовка.

Постановка проблеми. Проблема визна-
чення специфіки глибинної семантики слова 
і способів її представлення поверхневою струк-
турою останнім часом набула особливої акту-
альності у розвитку семасіології та ономасіології 
[1, с. 7]. Омонімія займає особливе місце в кон-
тексті даної проблеми, тому привертає увагу 
фахівців-мовознавців.

Омонімію як галузь дослідження складно 
уявити ізольованим семантичним об’єктом. 
Сучасною лінгвістикою вона розглядається разом 
з такими питаннями, як значення слова та його 
відношення до знаковості [2]. Проте слід визнати, 
що досі серед лінгвістів немає однозначного під-
ходу щодо визначення питання омонімії, відсутня 
єдність стосовно тлумачення явища омонімії 
в цілому, а також щодо тих проблем, які з нею 
пов’язані [1, с. 36].

Омоніми часто стають причиною помилок 
у лексикографічній практиці та помилок при пере-
кладі, вони можуть викликати плутанину у носіїв 
рідної мови, а також аналізоване явище часто 
буває дуже складним для студентів, які вивчають 
англійську мову. Принагідно зазначимо, що нав-
чання словникового запасу є важливим аспектом 
вивчення іноземної мови. Подібність у вимові чи 
написанні та відсутність знань у галузі омонімії 
англійської мови може спричинити у студентів 
багато труднощів у процесі вивчення іноземної 
(англійської) мови. На нашу думку, усунення цієї 
проблеми є надзвичайно актуальним та важливим.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У контексті вивчення проблеми омонімії виокрем-
люється низка досліджень у таких напрямах, як 
теорія лексичної та граматичної омонімії [3], тео-
ретичні проблеми дослідження омонімії в слов’ян-
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ському мовознавстві [4], питання омонімії та полі-
семії [5], питання збереження омонімів у мові [6], 
а також теорія міжмовної омонімії у слов’янських 
мовах, причини та джерела її виникнення, прин-
ципи класифікації у плані форми та змісту [7] та ін.

Сьогодні, на думку провідних вітчизняних нау-
ковців (В.П. Андрущенко, П.О. Бех, І.А. Зязюн, 
В.Г. Кремень, Г.В. Онкович, В.Г. Редько та ін.), 
якість вищої освіти значною мірою залежить від 
рівня володіння випускниками університетів іно-
земними мовами. Нині все більше уваги приді-
ляється аспектам навчання іноземної мови як 
мови професійного спілкування. Так, проблеми 
викладання іноземної мови за професійним спря-
муванням висвітлені в публікаціях таких авто-
рів, як О.Г. Поляков, Н.Д. Гальскова, A. Waters, 
T. Hutchinson, О.П. Биконя, В.Д. Борщовецька, 
Н.М. Гаврилюк, Н.Л. Замкова, Т.М. Корж, 
Г.А. Гринюк, Р.А. Кравець, Т.М. Каменєва, 
Л.Я. Личко, Ю.В. Манько, І.М. Мельник, 
О.Б. Осаульчик, Н.М. Одегова, О.П. Петращук, 
О.М. Середа, В.Ю. Соколов.

Проте рівень володіння іноземною мовою 
у випускників немовних ЗВО не завжди відпові-
дає сучасним вимогам, що перешкоджає їх успіш-
ному працевлаштуванню у майбутньому. Попри 
значний науковий інтерес до проблеми викла-
дання іноземної мови у сучасній методичній літе-
ратурі, питання вивчення омонімічної лексики 
та визначення найбільш ефективних способів 
її засвоєння не є повністю з’ясовані та науково 
обґрунтовані.

Мета статті. Ми маємо на меті проаналізувати 
особливості вивчення фахової омонімічної термі-
нології та визначити найбільш ефективні способи 
її засвоєння.

Виклад основного матеріалу. Слід визнати, 
що досі серед лінгвістів немає однозначного під-
ходу щодо визначення питання омонімії, відсутня 
єдність стосовно тлумачення явища омонімії 
в цілому, а також щодо тих проблем, які з нею 
пов’язані [1, с. 36]. У сучасному мовознавстві не 
існує єдиної класифікації омонімів. Згідно з кла-
сичною класифікацією омоніми поділяються на 
повні, у яких збігається вся система форм, та част-
кові, у яких збігаються за звучанням не всі форми; 
прості, тобто непохідні слова, що мають однакове 
звучання, та похідні, що виникли в процесі сло-
вотвору; омофони – слова, що звучать однаково, 
проте по-різному пишуться, омографи – слова, що 
збігаються за написанням, але не за звучанням, 
омоформи – слова, що збігаються фонетично 
лише в окремих формах. Зокрема, Дж. Лайонз [8] 
розробив власну класифікацію омонімів. Він виді-
ляє абсолютні омоніми, які не повинні бути пов’я-
зані за своїм значенням, а усі їх форми повинні 
бути ідентичними та граматично еквівалентними, 
та часткові омоніми, у яких є ідентичність однієї 

форми, виконуються одна або дві умови, зазна-
чені для повних омонімів.

О.І. Смирницький [9] виокремив дві такі групи 
омонімів: повні – ті, що належать до однієї частини 
мови і мають однакові парадигми, й часткові. 
Останні вчений розподілив на такі підгрупи: прості 
лексико-граматичні омоніми (одна частина мови, 
парадигми якої мають одну форму): to found – 
found; складні лексико-граматичні омоніми (різні 
частини мови, що мають однакову форму в своїх 
парадигмах): made-maid, bean-been; лексичні 
омоніми (слова однієї частини мови, що є однако-
вими лише в початковій формі): to can – can.

Лексико-семантичному явищу омонімії прита-
манне номінування різних предметів позамовної 
дійсності однією лексемою. Саме тому ми можемо 
стверджувати про лінгвістичний феномен міжга-
лузевої (міжпредметної, міжнаукової) омонімії, 
коли «один фонетичний комплекс співвідноситься 
з таким самим об’єктом дійсності, проте напов-
нюються вони різним змістом, оскільки цей об’єкт 
виступає предметом вивчення різних наук» [10].

Беручи до уваги той факт, що Я.Н. Тагільцева 
викладає дисципліну «Іноземна мова професій-
ного спрямування» для студентів факультету 
технологій виробництва та переробки продукції 
тваринництва, для прикладу наведемо систему 
найменувань фермерських тварин сучасної анг-
лійської мови, розроблену вченою, виділивши 
такі групи омонімів: 1) повні: cow – корова, пер-
шокурсник, автоматичне гальмо, ковпак димової 
труби; calf – теля, невелика крига, гомілка; goat – 
коза, репортер; horse – кінь, затискач (у буриль-
ній справі), підрядковий переклад. Лексична оди-
ниця pig має омонімічні еквіваленти в багатьох 
інших терміносистемах, зокрема в авіаційній 
(аеростат загородження), технічній (скребок для 
труб, товкач), морській (баластина), поліграфіч-
ній (брусок) та ін.; 2) часткові, серед яких найчас-
тіше трапляються слова, що належать до різних 
частин мови, проте графічно і фонетично вони 
є ідентичними. У даній групі ми виділили такі омо-
німічні моделі: іменник – дієслово (a bull – бик, to 
bull – мати успіх, підвищувати ціну, a goat – козел, 
to goat – набридати (у мові сленгу), pig – свиня, 
to pig – чистити скребком); іменник – прикметник 
(sheep – баран, боязкий, несміливий, horse – 
кінь, дурний) [10].

Принагідно зазначимо, що для перекладу 
термінів студенту слід розуміти їх зміст інозем-
ною мовою і знати термінологію рідною мовою, 
бути професійно обізнаним з галуззю знань, яка 
визначає тему тексту для перекладу. При пере-
кладі термінології найважливішим є контекст тер-
міна. А.Я. Коваленко визначає два етапи у про-
цесі перекладу терміна: 1) з’ясування значення 
терміна у контексті, 2) переклад значення рідною 
мовою [11, с. 259]. Таким чином, лексичне зна-
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чення омонімів найкраще допомагає визначити 
контекст. Наприклад:

crop (DCO [12]) – noun 1) (the total amount 
collected of) a plant such as a grain, fruit, or vegetable 
grown in large amounts; 2) a short hairstyle; 3) a part 
of the throat in many birds where food is stored 
before going into the stomach; 4) a short stick used 
to control a horse by hitting it. 

Winter wheat must be sown into stubble to ensure 
successful overwintering of the crop. – Озиму пше-
ницю слід сіяти по стерні, щоб сільськогоспо-
дарська культура добре перезимувала. 

The crop is an extremely useful tool for assessing 
the function of the digestive system. – Воло є над-
звичайно корисним органом для оцінки роботи 
травної системи.

plant (DCO) – noun 1) a living thing that grows in 
earth, in water, or on other plants, usually has a stem, 
leaves, roots, and flowers, and produces seeds; 
2) machines used in industry; 3) a factory in which 
a particular product is made or power is produced; 4) 
a large, heavy machine or vehicle used in industry, 
for building roads. 

Bees pollinate the plants by carrying the pollen 
from one flower to another. – Бджоли запилюють 
рослини, переносячи пилок від однієї квітки до 
іншої.

Ukrainian machine building plants can meet 
demand of foreign clients. – Українські машинобу-
дівні заводи можуть задовольнити попит іно-
земних клієнтів.

На заняттях з іноземної мови професійного 
спрямування ми використовували різноманітні 
лексичні завдання для засвоєння студентами 
особливостей вживання термінів-омонімів впро-
довж двох місяців (дванадцяти занять). Після 
цього було проведено контрольні зрізи знань, за 

результатами яких було встановлено, що відбу-
лися значні позитивні зміни в розвитку володіння 
англомовною професійною лексикою. Слід зазна-
чити, що високий рівень мали 19 студентів (38%), 
середній – 10 студентів (20%), а низький – 21 сту-
дент (42%). Студенти, які навчалися за досліджу-
ваною методикою, мали такі результати: високий 
рівень мали 29 студентів (58%), середній – 17 сту-
дентів (34%), а низький – 4 студенти (8%).

Діаграма (рис. 1) містить навчальні показники 
студентів до та після використання лексичних 
завдань з метою формування фахової англомов-
ної лексичної компетентності, зокрема правильно-
сті вживання термінів-омонімів. Отже, результати 
контрольних заходів засвідчили ефективність 
використання аналізованого підходу під час засво-
єння нового іншомовного лексичного матеріалу.

Висновки і пропозиції. Вивчення студен-
тами термінів-омонімів у процесі формування 
їх професійної лексичної компетентності сприяє 
підвищенню рівня знань студентів, спонукає їх 
до активної самостійної роботи, зокрема й до 
відбору, розуміння й обробки інформації задля 
її подальшого використання у фаховій діяльно-
сті. З огляду на об’єктивні труднощі у процесі 
вивчення фахової термінологічної лексики сту-
дентами ми вважаємо лексичні вправи більш 
ефективними у поєднанні з такими інтерактив-
ними практиками, як ігрове та проблемне нав-
чання. Дидактична доцільність аналізованого 
підходу полягає в організації активної мовленнє-
во-мисленнєвої діяльності студентів, які опано-
вують іншомовну (англійську) фахову лексику.

Надалі плануємо вивчення розробленої мето-
дики щодо формування англомовної лексичної 
компетентності у студентів інших (зокрема, еконо-
мічних) спеціальностей.

До експерименту

Після експерименту
0%

20%

40%

60%

Високий рівень
Середній 

рівень Низький рівень

До експерименту Після експерименту

Рис. 1. Порівняльний аналіз володіння англомовною професійною лексикою

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/short
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hairstyle
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Tymoshchuk N. The peculiarities of studying professional homonymic terminology by students 
of non-linguistic institutions of higher education

The problem of defining the word meaning and the ways of its representation by its structure has 
recently become of particular relevance in the development of semasiology and onomasiology. Homonymy 
has a special place in the context of this issue, so it attracts the attention of linguists. Homonyms are often 
the cause of mistakes in lexicographic practice and translation errors. Similarity in pronunciation or spelling, 
and lack of knowledge in the field of English homonymy can cause lots of difficulties for students in the process 
of foreign (English) language learning.

Therefore, finding a solution to remove this problem is very considerable especially for children. 
Consequently, the current study concerned whether previous research findings, which were nearly all about 
learning vocabulary, in general, could be replicated in the case of homonyms as a specific subject matter or not.

The article deals with the problem of studying professional homonymic terminology by students of non-
linguistic institutions of higher education. The linguistic concept of "homonym", its interpretation by domestic 
and foreign scientists-educators is considered. Comparative analysis of the students’ English lexical 
competence has been made. It is substantiated that mastering a foreign vocabulary is the main component 
in learning a foreign language of professional orientation, it allows increasing the efficiency of the educational 
process, contributes to the formation of a competent specialist, competitive in modern conditions.

We used a variety of lexical tasks to teach students professional vocabulary over the course of two months 
(twelve classes). At the end of the term, control sections of knowledge were conducted, their results significant 
positive changes in the development of students’ proficiency in English vocabulary.

Studying homonymous terms promotes students’ knowledge, encourages them to actively work 
independently, in particular, to select, understand and process information for its further use in professional 
activity. Considering the objective difficulties of studying vocabulary for students, we consider lexical exercises 
more effective in combination with interactive practices such as game and problem-based learning. It has been 
proven that the proposed approach to mastering professional terms has significantly improved students’ ability 
to effectively memorize the new terminological vocabulary of the English language.

Key words: terms, vocabulary, homonyms, methodology, professional foreign language of orientation, 
professional training.
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ПЕДАГОГІЧНІ РЕЗЕРВИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВВНЗ  
ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ  
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В КУРСАНТІВ
Автор статті намагається розкрити зміст методичних рекомендацій щодо формування здат-

ності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної взаємодії. У вступі проаналізовано значення 
сформованості здатності до взаємодії в майбутніх офіцерів прикордонної служби.

Основними методичними рекомендаціями є такі: сприйняття професійної взаємодії як невід’єм-
ного та багатогранного компонента професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників; 
врахування положень діяльнісного, акмеологічного, синергетичного, аксіологічного, системного, 
особистісно орієнтовного підходів на засадах взаємозалежності та взаємодії; забезпечення іннова-
ційного педагогічного середовища; забезпечення високого рівня здатності до професійної взаємодії 
на основі змісту таких навчальних дисциплін, як «Соціологія», «Етика професійної діяльності при-
кордонника», «Педагогіка», «Психологія», «Політичні та економічні системи» тощо; проведення 
методичних семінарів для викладачів за тематичним спрямуванням щодо здатності до професійної 
взаємодії; забезпечення підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників поетапно і згідно із спроєк-
тованою системою; здійснення постійної діагностики до та після впровадження створеної системи 
підготовки майбутніх прикордонників до професійної взаємодії; часткове запровадження неліній-
них організаційних форм навчання, зокрема й створення модульних навчальних планів з відповідних 
навчальних дисциплін з метою забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання; формування 
в майбутніх офіцерів-прикордонників суб’єктного досвіду професійної взаємодії, що означає необме-
ження підготовки лише засвоєнням правил, вимог та стандартів їх професійної взаємодії; забезпе-
чення конструктивно-міжособистісних відносин в освітньому процесі між викладачами та курсанта-
ми-прикордонниками, що передбачає зміну статусно-рольових позицій викладачів і курсантів (обидві 
сторони можуть виступати джерелами інформації, авторами проєктів, тренерами тощо); викори-
стання новітніх педагогічних технологій тощо.

Ключові слова: взаємодія, професійна взаємодія, педагогічні резерви, майбутні офіцери-прикор-
донники, професійна підготовка, система підготовки, прикордонна служба, методичні рекомендації.

Постановка проблеми. Основним завданням 
Державної прикордонної служби України є органі-
зація та здійснення охорони кордону. Це завдання 
вирішують військовослужбовці-прикордонники 
як основні представники згаданого правоохорон-
ного відомства українського суспільства. Отже, 
за якість виконаних задач, ефективність та високі 
показники щодо функціонування прикордонних 
підрозділів відповідають її офіцерські кадри.

Наше дослідження присвячене проблемі під-
готовки майбутніх офіцерів-прикордонників до 
здійснення професійної взаємодії. Це означає, 
що увага буде зосереджена на змісті професійної 
підготовки майбутніх фахівців, яка нині потребує 
суттєвого оновлення і врахування актуальності 
проблеми їх здатності до професійної взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичний аналіз проблеми формування здат-
ності фахівців до професійної взаємодії дав змогу 
визначити чималу кількість наукових джерел, що 
розкривають її значущість та багатогранність.

Період античної епохи представлений осно-
вами механічної парадигми процесу взаємодії, яка 
стала основою для сучасних наукових праць, ство-
рених у різних галузях великою кількістю вчених – 
Б. Ананьєвим [1], В. Бехтерєвим [2], Л. Виготським 
[4], Н. Волковою [3], Г. Гегелем [5], І. Зимньою [6], 
І. Кантом [7], О. Коротаєвою [8] та ін.

З огляду на існування широкого спектру від-
повідних досліджень варто наголосити на тому, 
що нами не знайдено інформації щодо перспек-
тивних можливостей освітнього процесу закладів 
вищої освіти у забезпеченні процесу формування 
здатності фахівців до професійної взаємодії.

Мета статті. Метою представленої статті 
є визначення педагогічних резервів формування 
здатності майбутніх офіцерів-прикордонників до 
професійної взаємодії.

Виклад основного матеріалу. Протягом пев-
ного проміжку часу ми реалізували дослідження 
проблеми підготовки майбутніх офіцерів-прикор-
донників до професійної взаємодії. Уся робота 
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була здійснена на базі вищого військового закладу 
освіти – Національної академії Державної прикор-
донної служби України (далі – НАДПСУ). Це єди-
ний заклад, що забезпечує підготовку офіцерських 
кадрів для прикордонних підрозділів. За роки свого 
існування у ньому побудовано потужну методичну 
базу, яка уможливлює проведення наукових дослі-
джень, подібних нашому.

Представники науково-педагогічного складу 
намагаються забезпечувати модернізацію змісту 
професійної підготовки і курсантів-прикордонни-
ків, і офіцерів-магістрантів, тому можна впевнено 
констатувати, що освітній процес у НАДПСУ має 
значні педагогічні резерви щодо удосконалення 
професійної підготовки за рівнем бакалавра. 
У зв’язку із тими напрацюваннями, що створені 
нами у вивченні проблеми підготовки майбутніх 
офіцерів-прикордонників до професійної взає-
модії (система підготовки, концепція, педагогічні 
умови), ми пропонуємо комплекс відповідних 
методичних рекомендацій. Ці рекомендації будуть 
у нагоді як представникам науково-педагогічного 
складу, так і командирам підрозділів, офіцерам 
у роботі з персоналом тощо.

Розглянемо зміст цих методичних рекомендацій:
 – сприйняття професійної взаємодії як 

невід’ємного та багатогранного компонента про-
фесійної підготовки майбутніх офіцерів-прикор-
донників;

 – врахування положень діяльнісного, акмео-
логічного, синергетичного, аксіологічного, систем-
ного, особистісно орієнтовного підходів на заса-
дах взаємозалежності та взаємодії;

 – забезпечення інноваційного педагогічного 
середовища;

 – забезпечення високого рівня здатності до про-
фесійної взаємодії на основі змісту таких навчаль-
них дисциплін, як «Соціологія», «Етика профе-
сійної діяльності прикордонника», «Педагогіка», 
«Психологія», «Політичні та економічні системи» 
тощо;

 – проведення методичних семінарів для викла-
дачів за тематичним спрямуванням щодо здатно-
сті до професійної взаємодії;

 – забезпечення підготовки майбутніх офіце-
рів-прикордонників поетапно і згідно із спроєкто-
ваною системою;

 – здійснення постійної діагностики до та після 
впровадження створеної системи підготовки май-
бутніх прикордонників до професійної взаємодії;

 – часткове запровадження нелінійних органі-
заційних форм навчання, зокрема й створення 
модульних навчальних планів з відповідних 
навчальних дисциплін з метою забезпечення 
диференціації та індивідуалізації навчання;

 – формування в майбутніх офіцерів-прикор-
донників суб’єктного досвіду професійної взає-
модії, що означає необмеження підготовки лише 

засвоєнням правил, вимог та стандартів їх профе-
сійної взаємодії;

 – забезпечення конструктивно-міжособистіс-
них відносин в освітньому процесі між викла-
дачами та курсантами-прикордонниками, що 
передбачає зміну статусно-рольових позицій 
викладачів і курсантів (обидві сторони можуть 
виступати джерелами інформації, авторами про-
єктів, тренерами тощо);

 – використання новітніх педагогічних технологій;
 – сприйняття викладачами своєї педагогічної 

місії як суб’єктивного варіанту передачі інформа-
ції курсантам-прикордонникам;

 – проєктування змісту практичних завдань для 
майбутніх офіцерів-прикордонників необхідно 
здійснювати за принципом професійного спря-
мування та можливостей навчальної дисципліни, 
а також за різними рівнями складності;

 – реалізація основних та супутніх спецкур-
сів щодо формування здатності до професійної  
взаємодії;

 – використання відповідної системи оціню-
вання під час проведення основних та супутніх 
спецкурсів;

 – акцентування на практичній орієнтованості 
змісту навчальних дисциплін;

 – підвищення професійної компетентності 
майбутніх офіцерів-прикордонників;

 – запровадження передового зарубіжного дос-
віду щодо підготовки до професійної взаємодії.

Запропоновані вище методичні рекоменда-
ції не є остаточними, проте вони є результатом 
здійсненої нами науково-пошукової діяльності. 
За своєю природою гуманітарне знання не може 
бути остаточним, оскільки воно відображає інфор-
мацію про суспільство, а воно постійно розвива-
ється, а тому змінюється [8; 9].

Важливим узагальненням, на нашу думку, є мір-
кування щодо важливості сформованості здатності 
майбутніх офіцерів-прикордонників до професій-
ної взаємодії. Першочергово необхідно усвідо-
мити, що суспільство є системою взаємопов’яза-
них та взаємозалежних елементів, які постійно 
взаємодіють між собою. Ці процеси дають змогу 
саморегулювати соціум, самозабезпечувати його, 
втілювати у життя ту чи іншу систему цінностей, але 
найважливіше – інтегрувати його. Якщо у функціо-
нуванні прикордонного відомства не враховувати 
ось цей аспект взаємодії, то процеси трансфор-
мацій, переходу від відкритого та закритого типу 
соціального інституту будуть неможливими [11].

Сучасному суспільству притаманні неієрар-
хічні комунікації між соціальними спільнотами 
(національними, політичними, релігійними тощо), 
а це сприяє взаємодії за принципом «усі з усіма». 
Таким чином, взаємодія, зокрема професійна вза-
ємодія, є надзвичайно важливим процесом сучас-
ного суспільства [11].
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Цінність взаємодії, зокрема професійної, поля-
гає у прискоренні процесів побудови соціальних 
організацій, структур та інституцій, які становлять 
фундамент громадянського суспільства [12].

Висновки та пропозиції. Отже, сутність 
педагогічних резервів освітнього процесу вищого 
військового навчального закладу щодо форму-
вання здатності до професійної взаємодії в май-
бутніх офіцерів-прикордонників полягає у важ-
ливості впливу на всі елементи спроєктованої 
авторської системи. Ця система сприяє підви-
щенню рівня сформованості здатності до профе-
сійної взаємодії, допомагає забезпечити взаємне 
функціонування у військовому колективі, а також 
з іноземними громадянами, з мешканцями при-
кордоння тощо.

Перспективним напрямом подальших науко-
вих досліджень може бути розробка відповідної 
методики формування здатності до професій-
ної взаємодії фахівців військових формувань 
(не лише правоохоронних), а також створення 
дидактико-технологічного супроводу для відпо-
відних навчальних дисциплін у військових вищих 
навчальних закладах. 
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Tushko K. Pedagogical reserves of the education process of the higher education institution for 
the formation of the ability to professional interaction in the courses

The author of the article tries to reveal the content of the methodological recommendations for forming 
the ability of future border guards to engage in professional interaction. The introduction analyzes the importance 
of developing the ability to interact with future border guards.

The main methodological recommendations are as follows: the perception of professional engagement as 
an integral and multifaceted component of the professional training of future border guards; taking into account 
the provisions of activity, acmeological, synergistic, axiological, systemic, personality-oriented approaches 
on the basis of interdependence and interaction; providing innovative pedagogical environment; ensuring 
a high level of capacity for professional interaction based on the content of such disciplines as “Sociology”, 
“Ethics of professional activity of border guards”, “Pedagogy”, “Psychology”, “Political and economic systems”, 
etc.; conducting methodological seminars for teachers on thematic orientation on the ability to professional 
interaction; provide for the training of future border guards in stages, in accordance with the designed system; 
to carry out continuous diagnostics before and after implementation of the established system of preparation 
of future border guards for professional interaction; partial introduction of non-linear organizational forms 
of training, in particular the creation of modular curricula for relevant disciplines to ensure differentiation 
and individualization of learning; formation of subjective experience of professional interaction among future 
border guards, which means that training is not limited to mastering the rules, requirements and standards 
of their professional interaction; providing constructive and interpersonal relations in the educational process 
between teachers and border students, which implies change of status-role positions and teachers and cadets, 
both parties can act as a source of information, author of projects, trainer, etc.; use of the latest pedagogical 
technologies and more.

Key words: interaction, professional interaction, pedagogical reserves, future border guards, professional 
training, system of training, border service, methodological recommendations.
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ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНО-ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ» 
В СИСТЕМІ СПОРІДНЕНИХ ПОНЯТЬ
Статтю присвячено визначенню сутності поняття «професійно-творчий розвиток учителя» за 

допомогою метода категоріальних опозицій. У статті підкреслено актуальність проблеми профе-
сійно-творчого розвитку учителя як джерела потенційного розвитку держави й суспільства, умови 
успіху сучасних реформ у сфері освіти. Автор доводить, що означене поняття має суттєві зв’язки 
з такими спорідненими поняттями: «професіоналізація», «професійне становлення», «розвиток про-
фесіоналізму», «професійний розвиток», «творчий розвиток», а також досліджує спільне й відмінне 
у цих поняттях. У сучасних дослідженнях професійний розвиток вивчають як частину професіоналі-
зації особистості, процес професійного становлення – як складник, а професіоналізм – як результат 
професійного розвитку. Професійний розвиток виступає частиною професіоналізації, розпочина-
ється з другого етапу професіоналізації, тобто з початку професійної діяльності. Професіоналізм 
відіграє роль як фундаменту, так і чинника подальшого професійного розвитку. Розглядаючи сутнісні 
взаємозв’язки професійного і творчого аспектів розвитку вчителя, автор наголошує, що творчість 
постає як сутнісна характеристика професіоналізму, умова й результат професійної діяльності 
вчителя. Професіоналізм і творчість перебувають у діалектичному взаємозв’язку, проте творчість 
не є обов’язковою умовою професійного розвитку учителя, який може відбуватися на репродуктив-
ному рівні. Водночас професійна діяльність є творчою, тому виникає потреба у поєднанні професій-
ного розвитку вчителя з творчим. Такий розвиток має витоки у креативності, творчій спрямовано-
сті, сприйнятті та мисленні, творчих якостях, вміннях, збагаченні емоційної сфери. Він пов’язаний 
із духовним потенціалом та соціальною зрілістю. Професійно-творчий розвиток є творчим спосо-
бом активізації професійного розвитку особистості вчителя, а також частиною творчого розвитку 
особистості вчителя, що обмежена сферою професійної діяльності. Професійно-творчий розвиток 
вчителя є різновидом творчого розвитку особистості, який тісно пов’язаний із професійною педа-
гогічною діяльністю та дозволяє активізовувати творчий розвиток вихованців, переходити на вищі 
ступені професіоналізму, досягати вершин педагогічної майстерності. У статті автор доходить 
висновку, що професійно-творчий розвиток учителя є розвитком творчої особистості, її потенціалу 
як джерела творчої професійної діяльності й філігранного відпрацювання творчих вмінь.

Ключові слова: професійно-творчий розвиток учителя, професійний розвиток учителя, творчий 
розвиток учителя, професіоналізація, професійне становлення, творчий потенціал учителя.

Постановка проблеми. Епоха карколом-
них трансформацій у природі, суспільстві, науці, 
економіці, моралі, культурі, духовності вимагає 
від людини особливої гнучкості та освоєння ролі 
людини-творця, яка руйнує і створює, рятуючи 
життя у всіх його виявах. В умовах інформаційної, 
духовної, військової та інших загроз існуванню 
людської цивілізації найважливішим завданням 
кожної держави є виховання й розвиток особисто-
сті, здатної до творчого перетворення самої себе, 
внутрішнього та зовнішнього світу, системи взає-
модій, видів діяльності, їх мети та засобів досяг-
нення тощо. Однак в умовах сьогодення Україна 
не має ознак суспільства, які сприяють розкриттю, 
прояву та реалізації творчого потенціалу особи-
стості, якими, на думку І.Л. Шпачинського, є мате-
ріальна і політична стабільність, вільний доступ 
до засобів культури, інтелектуальна терпимість 
та інші [15, с. 11]. Проте філософські дослідження 

доводять, що якщо суспільство ставить перед 
собою мету піднесення життєвого рівня кожного 
члена суспільства, формування творчих особи-
стостей, то це сприяє розкриттю і розвитку твор-
чого потенціалу як окремого індивіда, так і всього 
соціуму.

Творчість, творча праця є не тільки фактором 
суспільного, економічного, наукового розвитку 
суспільства, але й способом функціонування 
гармонійної, щасливої людини. На думку визна-
чних вчених-гуманістів ХХ століття А. Маслоу, 
К. Роджерса, Е. Фромма, творчий потенціал при-
таманний людині від народження, а його роз-
криття є метою самої людини та соціуму, системи 
навчання й виховання зокрема. Для реалізації 
гуманістичної стратегії розвитку людини-творця 
необхідні зміни в системі освіти, в особистості, 
діяльності, професіоналізмі вчителя. Настає час 
найбільшої актуальності такого розвитку вчи-
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теля, який поєднує творчу та професійну лінії, 
а також лінію професійно-творчого розвитку, сут-
ність якого вивчає сучасна педагогічна та психо-
логічна наука.

Природа творчості є предметом наукових пошу-
ків в галузі філософії від Платона, Аристотеля, 
Р. Декарта, І. Канта, Г. Гегеля, Г.С. Сковороди, 
І.Я. Франка, В.С. Соловйова, М.О. Бердяєва до 
сучасних філософів, таких як В.П. Андрущенко, 
І.А. Зязюн, С.А. Титаренко, О.К. Чаплигін та ін.

Дослідження радянського періоду дозво-
лили Б.Г. Ананьєву, В.І. Андрєєву, О.Н. Луку, 
Я.О. Пономарьову, А.Г. Спіркіну та ін. вченим ство-
рити філософське підґрунтя подальших дослі-
джень творчого розвитку особистості в психоло-
гічній та педагогічній науці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутнісні аспекти професійного розвитку особисто-
сті є предметом наукових досліджень як вітчизня-
них (Б.О. Федоришин, В.О. Моляко, Є.О. Мілерян, 
П.С. Перепелиця, Г.О. Балл, К.К. Платонов, 
К.М. Гуревич В.М. Ямницький та ін.), так і зару-
біжних вчених (Д. Сьюпер, Д. Міллер, Л. Бандура, 
Й. Лінгарт, С. Балей, К. Чарнецкі та ін.).

У сучасній науці розроблено велику кіль-
кість психологічних теорій, які розкривають сут-
ність, етапи й закономірності процесу профе-
сіоналізації: теорії діяльності (О.М. Леонтьєв, 
С.Д. Максименко, В.Д. Шадріков, Г.О. Балл, 
В.О. Моляко та ін.); теорії професійного станов-
лення й розвитку (А.А. Бодальов, Ю.М. Забродін, 
Т.В. Кудрявцев, А.К. Марков, В.А. Бодров, 
Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова, Є.О. Климов, 
Е.Ф. Зеєр, Л.М. Мітіна та ін.); теорії особисто-
сті (Б.Г. Ананьев, О.Г. Асмолов, Б.Ф. Ломов, 
Е.О. Клімов, Н.Н. Нечаєв, Г.В. Суходольський та ін.). 

Означені психологічні теорії є основою педа-
гогічних досліджень професійного розвитку 
особистості О.В. Аніщенко, О.В. Волярської, 
Ю.В. Драгнєва, М.Б. Євтуха, Л.А. Мартинець, 
Н.Г. Ничкало, О.М. Отич, Л.О. Сущенко, 
В.В. Ягупова та ін. Професійний розвиток учите-
лів в умовах післядипломної освіти розглянутий  
в працях В.М. Войцеховського, В.В. Вітюка, 
В.І. Пуцова, Л.Я. Набоки, Л.Є. Сігаєвої, Т.М. Соро- 
чан, В.В. Олійника, Л.П. Пуховської та ін.

Філософські основи творчості розкрива-
ють Г.С. Батищев, М.С. Коган, Л.В. Сохань, 
В.І. Шинкарук та ін. Психологічні аспекти твор-
чого розвитку особистості досліджені в пра-
цях Л.С. Виготського, Н.В. Кичук, В.О. Моляко, 
В.В. Рибалки та ін. С.Д. Максименко, В.О. Моляко, 
В.А. Семиченко, С.О. Сисоєва та інші психологи 
сучасності розкривають власні погляди на про-
блеми творчості особистості та її розвитку в про-
фесійній сфері.

З педагогічної точки зору професійно-твор-
чий розвиток розглядають Н.А. Войтлєва, 

М.Г. Музафарова, В.В. Радул, С.О. Сисоєва, 
В.О. Сухомлинський, Т.І. Сущенко та ін.

Поставивши мету розвитку творчої особисто-
сті, суспільство звертається до вчителя, в руках 
якого зосереджуються засоби здійснення розви-
вального впливу на майбутні покоління. З огляду 
на це серед сучасних досліджень в галузі освіти 
є численні наукові праці, присвячені проблемі 
творчого, професійно-творчого розвитку вчителя. 
Проте наявна термінологічна невизначеність, 
використання споріднених термінів для пояснення 
особливостей професійно-творчого розвитку вчи-
теля створюють перешкоди для подальшого нау-
кового аналізу проблеми.

Мета статті. Головною метою даної статті 
є визначення сутності поняття «професійно-твор-
чий розвиток вчителя» на основі віднаходження 
спільного та відмінного з іншими поняттями.

Виклад основного матеріалу. У дослідженні 
сутності поняття «професійно-творчий розвиток 
вчителя» ми звертаємося до методу категоріаль-
них опозицій, який дозволяє розглядати поняття 
у їх співвідношенні між собою. Поняття профе-
сійно-творчого розвитку має свої суттєві зв’язки 
з такими спорідненими поняттями, як «професіо-
налізація», «професійне становлення», «розвиток 
професіоналізму», «творчий розвиток», «розвиток 
творчості», «розвиток творчого потенціалу», «педа-
гогічна творчість», «педагогічна майстерність». 

Професійний розвиток вивчають як частину 
професіоналізації особистості. Якщо професі-
оналізація відбувається у чотири етапи (пошук 
і вибір професії, освоєння професії, соціальна 
і професійна адаптація, виконання професійної 
діяльності), то професійний розвиток розпочина-
ється з другого етапу (освоєння професії) й триває 
наступні три етапи.

Професійний розвиток та професіоналізація 
в процесуальному плані виявляють певну єдність, 
проте складний та довготривалий процес профе-
сіоналізації починається з вибору та навчання 
професії, а професійний розвиток розпочинається 
з початком професійної діяльності (в процесі про-
фесійної адаптації) та продовжується протягом 
усього професійного циклу. Він зазвичай характе-
ризується поступовим зростанням ступеня відпо-
відності якостей працівника вимогам, які до нього 
висуваються.

На думку В.І. Слободчикова, категорія «розви-
ток» містить у собі такі процеси, як становлення, 
формування, перетворення. Отже, процес профе-
сійного становлення є складовою частиною про-
цесу професійного розвитку.

Категорія «становлення» у «Філософському 
словнику» розкривається як форма відображення 
одного з моментів об’єктивно-реального розвитку, 
коли нове явище вже почало існувати, але ще 
не набуло завершеної форми [14, с. 661–662]. 
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С.Д. Максименко пов’язує професійне станов-
лення з прийняттям на себе професійної ролі 
та освоєнням функціонального змісту професій-
ної діяльності. 

Професійний розвиток розглядають у контек-
сті професійного становлення спеціаліста, яке, на 
думку Н.О. Коваль, являє собою складну і бага-
токомпонентну систему, одним із найважливіших 
компонентів якої є духовність, яка забезпечує про-
фесійну й духовну зрілість особистості [4, с. 20].

Як частина професійного розвитку профе-
сійне становлення є важливою його ланкою, у той 
час як професіоналізм розглядають як ступінь, 
результат професійного розвитку, якісну харак-
теристику, сукупність змін в особистості профе-
сіонала, як творчий процес. Так, Л.В. Мозгарьов 
вважає професіоналізм результатом професій-
ного розвитку [5, с. 40].

У «Соціолого-педагогічному словнику» профе-
сіоналізм педагога визначається як «сукупність 
його психофізіологічних, психічних та особистіс-
них змін, які відбуваються в процесі оволодіння 
ним професійними знаннями, уміннями, нави-
чками та довготривалої педагогічної діяльності, 
що забезпечують якісно новий, вищий рівень 
розв’язання складних професійних завдань педа-
гога» [10, с. 203].

В «Українському педагогічному словнику» 
професіоналізм представлено як якісну харак-
теристику суб’єкта діяльності, яка відображає 
високу професійну кваліфікацію, компетентність, 
різноманітність ефективних професійних навичок 
і вмінь, а також володіння сучасними алгоритмами, 
способами розв’язання психологічних задач, що 
дає можливість здійснювати діяльність з висо-
кою продуктивністю. Професіоналізм є джерелом 
потенційного розвитку держави і суспільства [2].

Оригінальною є точка зору Т.І. Сущенко, яка 
розглядає професіоналізм педагога у єдності 
з педагогічною творчістю, тобто як творчий про-
цес, особливий вид буття, що несхожий на всі 
інші. Вона вирізняє такі сутнісні характеристики 
професіоналізму, як творчість, відповідальність, 
удосконалення себе, саморозвиток. На її думку, 
процеси розвитку педагога та його вихованця вза-
ємопов’язані, відбуваються одночасно, «педагог 
удосконалює себе, торкаючись внутрішнього світу 
своїх учнів» [12, с. 241]. Стикаючись у своїй про-
фесійній діяльності із безліччю унікальних життє-
вих ситуацій своїх вихованців, педагог розв’язує 
професійні проблеми завдяки своїм унікальним 
творчим якостям.

Важливим для дослідження сутності професій-
но-творчого розвитку вчителя є розуміння зв’язків 
педагогічної творчості й професіоналізму вчителя, 
істотність яких підкреслюють Л.К. Гребьонкіна, 
Н.В. Кузьміна, М.В. Кухарєв, І.П. Підласий, 
А.О. Реан та ін.

Професіоналізм і творчість педагога в робо-
тах А.О. Реана та Я.Л. Коломінського поста-
ють у певному зв’язку. Головна роль надається 
творчості. Професійно грамотні дії постають 
неодмінним результатом творчості педагога 
[8, c. 233]. По-іншому бачить цей взаємозв’язок 
Н.К. Бакланова, надаючи професіоналізму першо-
рядного значення і підкреслюючи, що професіона-
лізм є основою майстерності й умовою творчості 
спеціаліста [1, c. 83]. Отже, в різних дослідженнях 
професіоналізм постає як умова і як результат 
творчості, що, на нашу думку, свідчить про діалек-
тичний взаємозв’язок феноменів творчості й про-
фесіоналізму і надає особливого значення дослі-
дженню професійно-творчого розвитку учителя.

На сутнісні зв’язки професіоналізму та профе- 
сійного розвитку вказує В.В. Тимошенко: «Профе- 
сіоналізм особистості є системоутворюючим чин-
ником особистісно-професійного розвитку вчи-
теля, фундаментом для подальшого професійного 
розвитку, для створення стратегії досягнення най-
вищого рівня професійної діяльності» [13, с. 284].

Для визначення сутності поняття «профе-
сійно-творчий розвиток учителя» слід уточнити 
прикметник «творчий». «Тлумачний словник 
української мови» розкриває його значення так: 
«стосується до творчості», «містить елементи 
нового, щось удосконалює, розвиває, збагачує, 
пройнятий творчістю», «який буває в процесі твор-
чості, зумовлений нею». Друге значення, на яке 
вказує словник, таке: «здатний до творчості», «який 
творить». Третє значення – «прикм. до творець».

Важливим аспектом дослідження професій-
но-творчого розвитку особистості є співвідношення 
процесів розвитку й творчості. М.Г. Музафарова 
зауважує, що творчість і розвиток взаємопов’я-
зані, але «творчість не є одним із обов’язкових 
механізмів розвитку. Розвиток можливий і на 
репродуктивному рівні, і при слабко виражених 
творчих здібностях та відсутності творчої спрямо-
ваності діяльності» [6, с. 14].

Проте існує думка. Так, у монографії «Творчий 
розвиток фахівців в умовах магістратури» 
С.О. Сисоєва наголошує, що «феномен твор-
чості – це феномен будь-якого розвитку» [9].  
У її дослідженні творчий розвиток постає як розви-
ток творчих можливостей особистості, її спрямо-
ваності на творчу діяльність, характерологічних 
особливостей, творчих умінь, здатностей, індиві-
дуальних особливостей психічних процесів (мис-
лення, сприйняття).

Якщо йдеться про творчий розвиток вчителя, то 
слід розуміти його в кількох контекстах – у проце-
суальному (як розвиток, що здійснюється із засто-
суванням творчих методів, прийомів та активізує 
творчість суб’єкта), в результативному (як розви-
ток творчої особистості, її творчих якостей, моти-
вів, здібностей, умінь, потенціалів тощо). Якщо 
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результатами творчого розвитку вчителя є осо-
бистісні новоутворення, то результатами творчої 
педагогічної діяльності можуть бути реорганізація 
наявного досвіду, формування нових комбінацій 
знань, вмінь, продуктів тощо (А.К. Маркова). Отже, 
творчий розвиток учителя – це його особистісний 
розвиток, що спирається на потенціал особистості.

Досліджуючи творчий розвиток, сучасні нау-
ковці вдаються до його ототожнення з розвитком 
творчого потенціалу. На думку А. Маслоу (теорія 
самоактуалізації), метою життя людини є роз-
криття її творчого потенціалу, індивідуальних мож-
ливостей та здібностей. Розвиток потенціалів від-
бувається через задоволення й розвиток потреб, 
збагачення ціннісної сфери людини як біологічної, 
соціальної й духовної істоти. Розвиток потенціалів 
особистості як реалізацію творчих можливостей 
та здібностей людини розуміють І.М. Семенов, 
С.Ю. Степанов, І.А. Савенкова, О.І. Клепіков, 
І.Т. Кучерявий, О.К. Чаплигін та інші.

І.Л. Шпачинський зазначає: «Якщо керуватися 
змістом поняття «потенціал», що включає в себе 
приховані можливості й внутрішні сили індивіда, 
то поняття «творчий потенціал» як категорія соці-
альної філософії відображає природжені нахили 
й задатки здібностей людини до того чи іншого 
виду творчості, які проявляються за сприятли-
вих соціальних умов і лежать в основі особливої 
форми пізнання й перетворення навколишнього 
світу – творчої» [15, с. 15].

Ми вважаємо, що професійно-творчий роз-
виток учителя постає як накопичення, перетво-
рення й прояв у педагогічній діяльності потенціа-
лів особистості (здатності до творення, пізнання, 
естетичного переживання, духовної взаємодії, 
ціннісно-смислової діяльності з точки зору вищих 
цінностей тощо). Такий розвиток уможливлює 
творче вирішення професійних завдань та зумов-
лює створення передумов майбутнього розвитку 
й саморозвитку учителя, його особистості, твор-
чості й професіоналізму. 

На основі здійсненого аналізу ми розглядаємо 
професійно-творчий розвиток вчителя як різновид 
творчого розвитку особистості, який тісно пов’я-
заний із професійною педагогічною діяльністю 
та дозволяє активізовувати творчий розвиток 
вихованців, переходити на вищі ступені професіо-
налізму, досягати вершин педагогічної майстерно-
сті (внутрішні результати) та здійснювати кар’єрне 
зростання (зовнішні, соціальні результати). 
Професійно-творчий розвиток учителя є розвит-
ком творчої особистості, її потенціалів як джерела 
творчої професійної діяльності й філігранного від-
працювання творчих умінь. Такий розвиток має 
витоки у креативності, творчій спрямованості, 
сприйнятті та мисленні, творчих якостях, вміннях, 
збагаченні емоційної сфери, пов’язаний із духов-
ним потенціалом та соціальною зрілістю.

Висновки і пропозиції. Для визначення сут-
ності поняття «професійно-творчий розвиток учи-
теля» необхідним виявилось висвітлення його 
взаємозв’язку та співвідношення зі спорідненими 
поняттями, якими є «професіоналізація», «про-
фесійний розвиток», «творчий розвиток» тощо. 
Застосований метод категоріальних опозицій доз-
волив виявити, що професійно-творчий розвиток 
учителя є частиною його професіоналізації, не 
виходить за її межі, проте не стосується періодів 
вибору та адаптації до професії. Дослідження 
виявило діалектичний зв’язок феноменів твор-
чості й професіоналізму як зв’язок результату 
і умови. Охоплюючи професійний і творчий бік 
розвитку учителя, професійно-творчий розвиток 
постає як творчий спосіб активізації професійного 
розвитку особистості вчителя та як частина твор-
чого розвитку особистості вчителя, що обмежена 
сферою професійної діяльності. Сутність, функ-
ціонування, умови професійно-творчого розвитку 
вчителя потребують подальшого розгляду у тео-
ретичному і методичному аспектах.
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Khaustova O. The concepts of “teacher’s professional-creative development” in the system 
of related concepts

The article is devoted to defining the essence of the concept of “professional and creative teacher’s 
development” by the method of categorical oppositions. The article highlights the urgency of the problem 
of teacher’s professional and creative development as a source of potential development of the state and society, 
the conditions for the success of modern reforms in the field of education. The author argues that this concept 
has significant links with related concepts: “professionalization”, “professional formation”, “professionalism 
development”, “professional development”, “creative development”. In modern research, professional 
development is studied as part of the professionalization of the individual, the process of professional formation – 
as a component, and professionalism – as a result of professional development. Professionalism also plays 
a role as a foundation and factor in further professional development. Considering the essential relationships 
between the professional and creative aspects of teacher development, the author emphasizes that creativity 
emerges as an essential characteristic of professionalism, the condition and result of a teacher’s professional 
activity. Professionalism and creativity are in a dialectical relationship. Professional activity is creative, so there 
is a need to combine the teacher’s professional development with the creative. Such development has origins 
in creativity, creative orientation, perception and thinking, creative qualities, skills, enrichment of emotional 
sphere, connected with spiritual potential and social maturity. Professional development is a creative way 
of activating the professional development of the teacher’s personality and is part of the creative development 
of the teacher’s personality, which is limited to the sphere of professional activity. Teacher’s professional 
and creative development is a kind of creative development of the personality, which is closely connected 
with professional pedagogical activity and allows to activate the creative development of pupils, to move to 
higher levels of professionalism, to reach the peaks of pedagogical skill. In the article the author concludes 
that the professional and creative development of the teacher is the first and foremost the development 
of the creative personality, its potentials as a source of creative professional activity and filigree development 
of creative skills.

Key words: teacher’s professional and creative development, professional development of the teacher, 
creative development of the teacher, professionalization, professional formation, teacher’s creative potential.
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ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ НАВИЧОК І ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ 
В ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ФОРМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІМИ ОФІЦЕРАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
Статтю присвячено розробці педагогічної моделі (Моделі) формування методичних нави-

чок та практичних умінь в процесі проведення форм фізичної підготовки майбутніми офіцерами 
Національної гвардії України в під час вивчення дисципліни «Фізичне виховання та методика фізичної 
підготовки» («ФВ та МФП»). Недовершеність методичного аспекту фізичного виховання та мето-
дики фізичної підготовки майбутніх офіцерів у вищих військових навчальних закладах України потребує 
змін наявної системи навчання. Удосконалення методичної підготовленості курсантів Національної 
академії Національної гвардії України (НАНГУ) в системі їх фізичного виховання із використанням 
новітніх педагогічних моделей є актуальним напрямом наукових досліджень. Для підтвердження 
ефективності розробленої Моделі проведено педагогічний експеримент, у якому взяли участь кур-
санти НАНГУ (n=121). Досліджуваних курсантів було розподілено на експериментальну групу Ег 
(n=61) та контрольну групу Кг (n=60). Курсанти Кг під час педагогічного експерименту використову-
вали традиційну методику удосконалення методичних знань та практичних умінь проведення форм 
фізичної підготовки, передбачених робочою програмою навчальної дисципліни «ФВ та МФП» (спеці-
алізація «Службово-бойове застосування підрозділів НГУ»). Представники Ег додатково використо-
вували запропоновану нами педагогічну модель, яка передбачала відпрацювання тестових завдань із 
застосуванням прикладної програми “TestYourSelf”. Експериментально підтверджено, що акценто-
ване та систематичне використання прикладної комп’ютерної програми “Test Yourself 2.0”, а також 
навчально-методичних фільмів і спеціалізованих методичних комплексів досліджуваними курсантами 
Ег сприяло підвищенню рівня їхньої методичної підготовленості (середній бал у досліджуваних Ег 
наприкінці педагогічного експерименту сягав 4,6%, а у Кг – 4,1%). Порівнюючи показники до та після 
використання зазначеної Моделі розвитку та удосконалення методичних знань і практичних умінь 
у процесі проведення форм фізичної підготовки курсантами НАНГУ під час проходження дисципліни 
«ФВ та МФП», ми встановили, що результати, отримані наприкінці педагогічного експерименту, 
суттєво підвищилися порівняно із вихідними даними. Ці відмінності загалом достовірні (у Ег P<0,05).

Ключові слова: курсанти, майбутні офіцери, методична підготовка, методичні завдання, прак-
тична підготовленість, тести, фізична підготовка, фізичне виховання, форми фізичної підготовки.

Постановка проблеми. Трансформація Зброй- 
них сил України, системи МВС України та інших 
силових структур згідно зі стандартами НАТО, 
бойові дії на Сході України, загострення криміно-
генної ситуації в країні – усе це вимагає від військо-

вослужбовців та правоохоронців високої профе-
сійної підготовленості, яка забезпечує ефективне 
виконання ними завдань за призначенням. 

Високий рівень бойової готовності підрозділів 
Національної гвардії України (далі – НГУ) забез-
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печується процесом професійної підготовки, 
який організований із урахуванням бойового дос-
віду, основних дидактичних принципів навчання 
та вимог сьогодення. З огляду на це пошук сучас-
них технологій та педагогічних моделей (методик) 
підготовки військовослужбовців є приорітетним 
напрямом наукових досліджень. 

Важливою є організація різнопланової та ефек-
тивної підготовки майбутніх офіцерів НГУ, які 
в потім відповідно до своїх посадових обов’язків 
будуть навчати військовій справі підлеглий особо-
вий склад. Система професійної підготовки в НГУ 
передбачає вивчення військовослужбовцями (у 
тому числі й курсантами) різних предметів бойо-
вої підготовки, основу яких становить тактична, 
вогнева та фізична підготовка.

Слід зазначити, що саме фізична підготовле-
ність військовослужбовців забезпечує високий 
рівень їхньої індивідуальної й професійної ком-
петентності, адже неможливо виконати бойове 
завдання без значних фізичних зусиль.

Сьогодні офіцерські кадри для лав НГУ готує 
Національна академія Національної гвардії 
України (НАНГУ, м. Харків). Кафедра фізичної 
підготовки та спорту НАНГУ забезпечує фізичний 
та методичний розвиток майбутніх офіцерів і їхню 
підготовку до подальшої службово-бойової діяль-
ності. Вивчення дисциплін, закріплених за кафе-
дрою, майбутніми офіцерами НГУ здійснюється 
відповідно до Інструкції з організації фізичної під-
готовки в Національній гвардії України [1].

У військових частинах НГУ практичні заняття 
з фізичної підготовки, а також проведення форм 
фізичної підготовки забезпечується командирами 
підрозділів і начальником фізичної підготовки 
і спорту, який, крім цього, надає командирам всіх 
ланок методичну допомогу за фахом. З огляду на 
це прослідковується важливість методичної підго-
товленості командирів підрозділів з фізичної під-
готовки в організації практичних занять з фізичної 
підготовки та інших форм фізичної підготовки.

Недовершеність методичного аспекту фізич-
ного виховання та методики фізичної підготовки 
майбутніх офіцерів у вищих військових навчаль-
них закладах України потребує змін наявної сис-
теми навчання. Удосконалення методичної під-
готовленості курсантів НАНГУ в системі їхнього 
фізичного виховання із використанням новітніх 
педагогічних моделей є актуальним напрямом 
наукових досліджень.

Дослідження виконане відповідно до плану 
науково-дослідної роботи Глухівського національ-
ного педагогічного університету імені Олександра 
Довженка за темою «Професійно-особистісне 
становлення майбутнього фахівця у вищій школі 
в контексті інтеграції України до європейського 
освітнього простору» (№ 0117U004242), а також 
відповідно до планів науково-дослідної роботи 

і дослідно-конструкторських робіт кафедри фізич-
ної підготовки та спорту НАНГУ, кафедри фізич-
ного виховання і спорту Національного універси-
тету міського господарства імені А.Н. Бекетова 
(2017–2019 рр.).

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
у напрямі удосконалення методичної та практич-
ної підготовленості майбутніх офіцерів НГУ (інших 
силових структур України) в системі фізичної під-
готовки, анкетування провідних фахівців військо-
вої педагогіки, фізичного виховання різних верств 
населення та результати попередніх наукових 
досліджень [2–4] (власний педагогічний та бойо-
вий досвід) – усе це підтверджує необхідність 
постійного удосконалення системи методичної 
та практичної підготовленості військовослужбов-
ців різних силових структур України.

Питанням удосконалення методичної 
та практичної підготовленості військовослуж-
бовців НГУ, ЗСУ, правоохоронців МВС України 
присвячені роботи К.В. Ананченка, В.П. Бізіна, 
Ю.К. Белошенка, Д.С. Грищенка, В.М. Кирпенка, 
В.В. Коновалова, С.В. Лещені, Р.І. Любчича, 
А.І. Маракушина, А.Г. Піддубного, Ф.І. Попова, 
А.В. Турчинова, А.М. Чуха.

Під час моніторингу науково-методичної 
та спеціальної літератури увагу привернули 
роботи С.В. Романчука, [5], О.В. Воронцова, [6], 
А.П. Петрука [7]. У наукових працях зазначених 
фахівців розкриті питання вирішення проблеми 
недостатнього рівня методичної підготовленості 
курсантів командного напряму підготовки вищих 
військових навчальних закладів Збройних сил 
України. Авторами пропонуються програми удо-
сконалення рівня методичної підготовленості кур-
сантів, які частково можливо впровадити в освіт-
ній процес майбутніх офіцерів НГУ. Неможливість 
повного впровадження полягає у відмінностях 
в завданнях, покладених на НГУ.

Цікавими за своїм змістом та практичним склад-
ником є роботи Ван Сюе Маня [8] та А.В. Магльо- 
ваного [9], у яких розкриті питання особливостей 
організації процесу фізичної підготовки в іноземних 
арміях. Автори підкреслюють важливість викори-
стання сучасних педагогічних технологій, які підви-
щують бойову готовність силових структур.

Шляхи та перпективні напрями удосконалення 
системи підготовки керівників занять з фізичної 
підготовки із військовослужбовцями різних вій-
ськово-облікових спеціальностей відображені 
в роботах С.І. Глазунова [10], С.М. Жембровсього 
[11], С.В. Романчука [12].

Якісний стан сформованості рівня мето-
дичної підготовленості з фізичного виховання 
у курсантів-випускників вищих військових 
навчальних закладів силових структур України 
висвітлений в роботах С.В. Номеровського [13] 
та О.М. Ольхового [14].
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Попри значну кількість робіт даного напряму 
дослідження, питанням розробки ефективної 
педагогічної моделі удосконалення методичної 
та практичної підготовленості майбутніх офіце-
рів НГУ до проведення форм фізичної підготовки 
із урахуванням вимог сьогодення та специфіки 
завдань, покладених на НГУ, вчені не займалися.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є формування методичних навичок та практич-
них умінь в процесі проведення форм фізичної 
підготовки майбутніми офіцерами НГУ (команд-
ного напряму підготовки) під час вивчення дисци-
пліни «Фізичне виховання та методика фізичної 
підготовки».

Для досягнення мети дослідження планува-
лося вирішити такі завдання:

 – провести аналіз науково-методичної та спе-
ціальної літератури (інтернет-джерел) у напрямі 
удосконалення методичної підготовленості вій-
ськовослужбовців різних силових структур в сис-
темі їх бойової та фізичної підготовки;

 – дослідити ефективність наявної системи роз-
витку і удосконалення методичної та практичної 
підготовленості курсантів НАНГУ під час вивчення 
дисципліни «Фізичне виховання та методика 
фізичної підготовки» («ФВ та МФП»);

 – апробувати прикладні комп’ютерні програми, 
навчально-методичні фільми та спеціалізовані 
методичні комплекси, спрямовані на розвиток і 
удосконалення теоретичних знань та практичних 
умінь в проведенні форм фізичної підготовки май-
бутніми офіцерами НГУ;

 – розробити педагогічну модель удоскона-
лення методичної та практичної підготовленості 
майбутніх офіцерів НГУ під час вивчення дисци-
пліни «ФВ та МФП»;

розробити практичні рекомендації для коман-
дирів підрозділів, інструкторів зі спорту НГУ щодо 
удосконалення методичної та практичної підго-
товленості підлеглого особового складу в системі 
професійної та бойової підготовки з організації 
різних форм фізичної підготовки.

Під час педагогічного експерименту нами були 
використані такі методи дослідження: аналіз нау-
ково-методичної та спеціальної літератури (інтер-
нет-джерел); педагогічне спостереження; інстру-
ментальні методи дослідження; метод експертної 
оцінки; методи математичної статистики.

Виклад основного матеріалу. З метою визна-
чення ефективності запропонованої нами педа-
гогічної моделі формування методичних навичок 
та практичних умінь в процесі проведення форм 
фізичної підготовки майбутніми офіцерами НГУ 
(командного напряму підготовки) під час вивчення 
дисципліни «ФВ та МФП» був проведений педа-
гогічний експеримент (липень 2017 р. – червень 
2019 р.), у якому взяли участь курсанти НАНГУ 
(командно-штабного факультету, n=121 чол.). 

Досліджуваних курсантів було розподілено на екс-
периментальну групу (Ег, n=61 чол.) та контрольну 
групу (Кг, n=60 чол.). На початку педагогічного 
експерименту досліджувані даних груп за рівнем 
розвитку методичних знань та практичних умінь 
проведення форм фізичної підготовки в системі 
професійної освіти не відрізнялися (Р>0.05).

Досліджувані Кг під час педагогічного експери-
менту використовували традиційну методику удо-
сконалення методичних знань та практичних умінь 
під час проведення форм фізичної підготовки, 
передбачених робочою програмою навчаль-
ної дисципліни «ФВ та МФП» (спеціалізація 
«Службово-бойове застосування підрозділів НГУ). 

Представники Ег додатково використовували 
розроблену нами педагогічну модель, спрямовану 
на розвиток та удосконалення методичних знань 
і практичних умінь проведення форм фізичної під-
готовки. Впровадження експериментальної педа-
гогічної моделі здійснювалося упродовж 2 етапів.

На першому етапі (липень 2017 р. – грудень 
2018 р.) курсантами в рамках самостійної роботи 
вивчалися керівні документи з організації фізич-
ної підготовки в НГУ. Крім того, під час навчаль-
них занять з «ФВ та МФП» відпрацьовувалися 
тестові завдання із використанням персональних 
комп’ютерів. Тестові завдання були розроблені за 
допомогою програмного засобу “TestYourSelf” [15].

Прикладна програма “TestYourSelf” була ство-
рена для тестування курсантів, студентів із різ-
них навчальних дисциплін. Тематика тестових 
завдань визначається викладачем, який має мож-
ливість підключити для створення контрольних 
питань графічні, аудіо-, чи відеофайли. Тестове 
завдання складається з питання та чотирьох мож-
ливих варіантів відповідей, серед яких той, кого 
контролюють, повинен обрати вірний. У нала-
штуваннях програми можливо визначити кри-
терії тестування (4-бальна шкала, у відсотках, 
12-ти бальна шкала, рейтингова система тощо). 
Також існує можливість дозволити режим підказок 
(зі зниженням результату або без нього), забез-
печити роботу з паролем. Паралельно із систе-
матичним тестовим контролем досліджуваним 
Ег в години самостійної роботи демонструвалися 
навчально-методичні фільми, які наочно демон-
стрували і розкривали методичні особливості про-
ведення форм фізичної підготовки в підрозділах 
НГУ. Також в рамках першого етапу дослідження 
організаторами педагогічного експерименту була 
зосереджена увага на раціональній методиці 
проведення практичних занять із різних розділів 
фізичної підготовки.

На другому етапі дослідження (січень 2018 р. – 
червень 2019 р.) під час практичних занять з різ-
них розділів фізичної підготовки, ранкової фізич-
ної зарядки, спортивно-масової роботи курсанти 
Ег виконували методичні завдання. Виконання 
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методичного завдання оцінювалося відповідно-
сті до встановлених вимог Інструкції з організації 
фізичної підготовки в Національній гвардії України 
[1, С. 71–72]. Наприкінці педагогічного експери-
менту відповідно до плану роботи випускної комі-
сії Головного управління НГУ із досліджуваними 
курсантами Ег та Кг був проведений випускний 
екзамен з дисципліни «ФВ та МФП».

Порівнюючи показники до та після (рис. 1)  
використання розробленої педагогічної моделі 
розвитку та удосконалення методичних знань 
та практичних умінь проведення форм фізичної 
підготовки курсантами НАНГУ під час проход-
ження дисципліни «ФВ та МФП», ми встановили, 
що результати, отримані наприкінці педагогічного 
експерименту, суттєво підвищилися порівняно 
із вихідними даними. Ці відмінності переважно 
достовірні (Ег, P<0,05).

Слід підкреслити, що наприкінці дослідження 
в Ег був встановлений вищий рівень загальної 
фізичної підготовленості курсантів-випускників 
(загальна оцінка за навчальну групу – «відмінно», 
успішність становила 100%, якість – 98,3%, 
середній бал – 4,8). Представники Кг отримали 
нижчі результати (загальна оцінка за навчальну 
групу – «добре», успішність становила 100%, 
якість – 86,7%, середній бал – 4,3).

Крім цього, на підсумкову оцінку з зазначе-
ної навчальної дисципліни впливав загальний 
рівень методичної підготовленості, що передба-
чено Інструкцією з організації фізичної підготовки 
в Національній гвардії України [1].

Висновки і пропозиції. Під час дослідження 
проведено аналіз науково-методичної та спеці-
альної літератури (інтернет-джерел) у напрямі 
удосконалення методичної підготовленості 
військовослужбовців різних силових структур 
в системі їх фізичної підготовки. Крім цього,  
досліджено ефективність наявної системи роз-
витку і удосконалення методичної та практич-
ної підготовленості курсантів НАНГУ під час 
вивчення дисципліни «ФВ та МФП». Для цього 
розроблено педагогічну модель, яка сприяла 
формуванню методичних навичок та практич-
них уміннь проведення форм фізичної підготовки 
майбутніми офіцерами НГУ командного напряму 
підготовки (досліджуваних Ег) під час вивчення 
дисципліни «Фізичне виховання та методика 
фізичної підготовки».

Експериментально підтверджено, що акценто-
ване та цілеспрямоване використання приклад-
ної комп’ютерної програми “Test Yourself 2.0” [15], 
навчально-методичних фільмів та спеціалізова-
них методичних комплексів досліджуваними кур-
сантами Ег сприяло підвищенню загального рівня 
їхньої методичної підготовленості (середній бал 
у досліджуваних Ег наприкінці педагогічного екс-
перименту сягав 4,6%, а в Кг – 4,1%).

Відповідно до результатів дослідження були 
розроблені методичні рекомендації для коман-
дирів взводів, рот НГУ, курсових офіцерів НАНГУ, 
інструкторів зі спорту військових частин НГУ щодо 
удосконалення методичної підготовленості до 
проведення форм фізичної підготовки в системі 
бойової та професійної підготовки. 

Таким чином, в результаті педагогічного екс-
перименту виявлено, що у досліджуваних Ег 
(майбутніх офіцерів НГУ командного напряму під-
готовки) більш якісно сформовані методичні нави-
чки та практичні уміння проведення форм фізич-
ної підготовки на відміну від представників Кг, що 
підверджує високу ефективність нашої педагогіч-
ної моделі.

Перспективи подальших розвідок у даному 
напрямі передбачають розробку сучасної зміс-
тово-функціональної моделі удосконалення спе-
ціальної фізичної підготовленості майбутніх офі-
церів НГУ (командного напряму підготовки) до 
виконання завдань за призначенням в умовах 
обмеженого простору та освітлення.
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Khatsaiuk O., Stetsenko D., Borysenko N., Pashuba A., Kravchenko O. Formation of methodical 
skills and practical readiness in the forms of physical training of future officers of the National Guard 
of Ukraine

The article is devoted to the development of a pedagogical model (Models) of forming methodical 
skills and practical skills in carrying out forms of physical training by future officers of the National Guard 
of Ukraine in the course of studying the discipline “Physical Education and Methods of Physical Training” 
(“FhE and MFhT”). Imperfection of methodical aspect of physical education and methods of physical training 
of future officers in higher military educational establishments of Ukraine – requires modification of the existing 
system of training, and improvement of methodological preparedness of cadets of the National Academy 
of National Guard of Ukraine (NANGU) in the system of their physical education with the use of modern 
models – direction of scientific research. To confirm the effectiveness of the developed «Model», a pedagogical 
experiment was conducted in which NANGU cadets participated (n = 121). The studied cadets were divided 
into experimental group Eg (n = 61) and control group Kg (n = 60). During the pedagogical experiment, Kg 
cadets used the traditional technique of improving methodical knowledge and practical skills in carrying out 
the forms of physical training provided by the work program of the discipline “FhE and MFhT” (specialization 
“Service and combat use of NGU units”). Eg representatives additionally used our pedagogical model, which 
provided testing of tasks with the application of the program “TestYourSelf”. It has been experimentally 

http://soft-arhiv.com/load/27-1-0-598
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confirmed that the accentuated and systematic use of the Test Yourself 2.0 computer program, as well as 
educational-methodological films and specialized methodological complexes by the Eg cadets studied, helped 
to increase their level of methodological preparedness (the average score of the investigated Eg at the end 
of the pedagogical experiment reaches – 4,6%, unlike Kg – 4,1% respectively). Comparing the indicators 
before and after using the above Model, development and improvement of methodological knowledge 
and practical skills in carrying out forms of physical training of NANGU cadets during the course of the course 
“FhE and MFhT”, it is established that the results obtained at the end of the pedagogical experiment in the study 
groups were significantly compared  with the baseline data and these differences are generally significant (Eg, 
P <0.05).

Key words: cadets, future officers, methodological training, methodical tasks, practical training, tests, 
physical training, physical education, forms of physical training.
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THE DEPENDENCE OF THE LEVEL OF DEVELOPING  
STUDENTS’ RESEARCH SKILLS FROM THE ORGANIZATION 
OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL TRAINING  
IN LEARNER AUTONOMY
The article deals with the problem of development of students’ research skills and the organization 

of professional and pedagogical training in learner autonomy. The problem of future teachers training is vital 
as the requirements in modern educational system are changing and the professionals should be able to 
adapt quickly and efficiently. Special attention is paid to the education of foreign language teachers as they are 
the professionals who should be competent not only in language teaching but in other spheres of activities. 
The standards of education are considered; research skills are defined, the curricula for training Bachelors 
in Philology were studied. It is revealed that most of the curricula have the updated version of the outdated 
programmes which is considered to be one of the problems of research skills development which are important 
for future teachers’ professional development. 

The article provides the statistical analysis revealing the connection between developing students research 
skills and their academic achievements. The results of students’ course paper defense were analyzed, 
revealing lack of students’ research skills which makes it more difficult to obtain positive results. Moreover, it 
is not enough to possess particular theoretical knowledge for writing a course paper, a student has to have 
sufficient practice experience and the ability to describe the results of their study on paper. 

The data for the analysis was collected at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University among 
future language teachers whose first foreign language is English. On the basis of the statistical analysis, 
the results for the following years were predicted. It is assumed that, if not change and update the approach 
to teaching, students’ results in course paper defense are to decline. The worst situation is with “Methodology 
of teaching a foreign language” as it is one of the most difficult subjects as it is not purely theoretical and requires 
pedagogical practice which is time and effort consuming. Another reason for declining the results is general 
tendency of insignificance of higher education in Ukraine and the fact that education does not guarantee future 
employment.

Suggestions for overcoming the problems in organizing students’ research are presented as well as 
the ways to update the curricula and sets of exercises given to the students.

Key words: research skills, learner autonomy, professional training, methodology of teaching a foreign 
language, language learning, course paper defense.

Introduction. The system of education in Ukraine 
is being on the way of reforming which is beneficial 
both for the teachers, who seek new forms and meth-
ods of making the educational process more effective 
and engaging, and for the students, who face a lot 
of challenges while studying. 

While awaiting these changes, educators are well 
aware that it is extremely difficult to adapt to a new 
system, to reorganize the educational process, 
to review the standards and, as a result, to create 
new methods and forms of teaching on any subject. 
Currently, one of the most important tasks is not only 
to justify the changes properly, but also to demon-
strate that without such changes, the educational sys-
tem will not be able to reach a new level and achieve 
the desired standards. One consequence of this will 
be to lose principle role in developing the future func-
tioning and scientific potential of the country.

The model for educating a future foreign-language 
teacher is also being reformed, especially the content 
of studies and the approaches to language acquisi-
tion and linguistic training [9]. These changes take 
place in higher education institutions, because it is 
impossible to reform school education without teach-
ers with sufficient qualifications and appropriate skills. 
This does not imply that secondary school teachers 
no longer fit into the framework of the new Ukrainian 
school system. Instead, this is a question of introduc-
ing new methods and techniques that teachers need 
to master to improve their teaching-learning process. 
To train high-quality teachers, special attention should 
be paid to the formation of practical professional skills 
of teaching staff [3]. Especially since the requirements 
to the educators have become stricter as the teachers 
are expected to fit the foreseen outcomes of the sys-
tem [6, 8]. We need to train the professionals who 
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are able to adapt to modern life changes and fit 
the requirements of international cooperation [4, p. 14].

Analysis of relevant research. The ques-
tions of training well-qualified specialists are stud-
ied by T. Borova (2018), O. Navrotskyi (2006), 
H. Poliakova (2010), H. Yelnykova (2009). In learner 
autonomy (F. Benson (1997), H. Holec (1981), 
N. Koriakovzheva (2010), D. Little (1991), D. Nunan 
(2003), O. Solovova (2010), O. Tarnopolsky (2004)) 
a close attention is paid to the problem of develop-
ing research skills by B. Feldon (2010), C. Kardash 
(2000), E. Lehtinen (2003), M. Murtonen (2010), 
I. Rosli (2010), V. Stepashko (2014). The question 
of a teacher and future foreign language teacher 
training is studied by O. Bigych (2005), N. Borisko 
(2010), Y. Korobova (2016), S. Nikolaeva (2011), 
I. Samoylyukevych (2005), N. Tuchyna (2015). 

It is proved, that a student, whose major is a for-
eign language, can be a good specialist in the field 
of linguistics, but without an adequate methodological 
basis, they will not be able to share their knowledge.

A survey has shown that in 38 higher education 
institutions under observation there is no typical cur-
riculum for training foreign language teachers. Most 
universities use the adapted versions of outdated 
programs, and thus not enough attention is drawn 
towards professionally oriented disciplines. But 
the most important drawback is that out of the four 
main components in the curriculum (language, lin-
guistic, psycho-pedagogical and methodological), 
the methodological part is in the worst position with 
only 3% in the curriculum (for Bachelor degree). 
However, this part is crucial since future teachers 
have to acquire methodological competence for being 
successful in their professional sphere [15, p. 5–6].

Most of the curricula of Ukrainian universities 
organize the study of theoretical, professionally ori-
ented and practical disciplines separately. This con-
tradicts the main goal of learning a foreign language, 
which is to acquire communicative competence, 
and complex work on the theory and practice that is 
required for developing such skills [7]. Usually a for-
eign teacher education is based on separate aspects 
of language: teaching reading, studying grammar or 
the use of specific teaching methods [15]. But to be 
a language teacher is not only to acquire particular 
knowledge, it is also a social activity which requires 
a full set of emotions, feeling, behavioristic schemes. 
The efficiency of completing the tasks in many cases 
depends on the professional qualities of a teacher [2].

Aim of the Study. It is assumed, that to defend 
a course paper in a theoretical subject, success-
fully complete the studies and start the career as 
a demanded specialist, it is not enough to demon-
strate theoretical knowledge only, but to be able 
to transfer theory into practice, proficiency into  
creativity and to interpret materials as accurate or 
false. Modern technologies and information sys-

tems allow to get access to as much data as pos-
sible, although only a person who knows how to 
do the research well, would know how to evaluate 
the information [12, p. 3].

Considering the evaluation criteria on the sub-
ject “Methodology of teaching a foreign language”, 
the question of assessing only theoretical knowl-
edge arises: the historical context, the development 
of ideas and approaches, classifications and models 
of methodological science. Not enough attention is 
paid to the practical component, which is the vital part 
of future professional activities of the teacher.

Moreover, in terms of university studies, the devel-
opment of research skills, which ensure the transac-
tion from theoretical knowledge to creativity and moti-
vation [12], helps to understand who of the students 
is more motivated to further training and self-im-
provement. 

In terms of learner autonomy, a student who con-
ducts a research is to participate in establishing crite-
ria of measuring and assessing it. In this way, the stu-
dents know not only what they have to do, but also 
what to expect, they are more involved in the study-
ing process, boost their self-confidence.

All the above-mentioned facts determine the pur-
pose of the article: conducting research and making 
analysis of the results of academic achievements 
of students in theoretical disciplines according to 
the results of course papers defense; covering 
the ways of developing students’ research skills; show-
ing the disadvantages of the training system of future 
teachers; forecasting the results of academic achieve-
ments based on the statistical analysis; providing 
recommendations for improving learning outcomes.

Research Methods. The data for the analysis 
were obtained by carrying out a research on the basis 
of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical 
University. The analysis was conducted in groups 
in which English is studied as the first foreign lan-
guage. For conducting statistical analysis figures 
were selected [1, p. 130]; for constructing an econo-
metric model 5 stages of analysis were carried out 
[5, p. 27-28] and the main trends of development 
were identified [10, p. 38, 43].

During the first step of the study the curricula 
for training bachelors for 2009–2013, 2010–2014, 
2011–2015, 2012–2016, 2013–2017, 2014–2018  
and 2015–2019 academic years were studies. Firstly, 
it was determined that the following tendency may 
be observed: during the first two years of study more 
attention is paid to the study of practical disciplines 
(practical phonetics, practical grammar, practice 
of oral and written English), and starting with the third 
academic year theoretical disciplines are added 
gradually (history of English, lexicology, etc.).

Secondly, the university students master two  
foreign languages from the first semester of the first 
year, but the second foreign language studies cover 
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mainly practical disciplines, since the number of cred-
its is fewer than for the first language.

Thirdly, by defining figures for analyzing and fore-
casting results, we point out that course paper in 
English is just a broad term. Depending on the topic, 
a student chooses a discipline, a branch of pedagog-
ical or linguistic science within which the research  
is conducted.

Thus, analyzing the topics of students’ research 
works, six main categories were distinguished: lex-
icology, stylistics, theory and practice of translation, 
methodology of teaching a foreign language, English 
literature and theoretical grammar.

Having analysed the amount of credits for each 
discipline, as well as the semester in which it is stud-
ied, it was determined that the number of credits for 
such subjects as lexicology, stylistics and theory 
and practice of translation decreased by 0.5 credits 
while comparing the 2009–2013 curriculum and all 
the others. The number of studying hours for litera-
ture, theoretical grammar and methodology of teach-
ing a foreign language does not differ in the curricula. 

It is also important to note that lexicology is stud-
ied in the 5th semester; stylistics, literature and meth-
odology – in the 7th semester; theoretical grammar – 
in the 7th and 8th semesters; the theory and practice 
of translation – in the 8th semester.

While conducting their research, students receive 
professional assistance from the lecturers – their 
scientific advisors. The main thing that is taken into 
account in selecting the topic of the research is 
the students’ knowledge acquired during the univer-
sity studies, as well as their interests in the subject 
and the field of research, their life interests and prefer-
ences. The more motivated the students are, the bet-
ter they do the job. The research shows that low-mo-
tivated students complete the work only when they 
are forced by the teacher [13].

It should be noted that the number of students who 
were evaluated positively varies each year (Fig. 1).

Results. The data from the questionnaire was 
analyzed using SPSS programme. The second 
step was to analyze the results of the grades for 
the research work in each discipline. Considering 
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the data, the central tendency is analyzed as a sin-
gle score of its typical representatives [14, p. 159]. 
Thus, the attention is drawn towards the lowest 
and the highest mark (though average for a particular 
year), as well to the average mark the students get in 
the analyzed period in each discipline (Fig. 2).

Having considered the data, it is observed that 
the lowest results during the six years have been 
received in the methodology of teaching a foreign lan-
guage. Moreover, this is the only discipline the aver-
age mark of which was less than 74 points (good) 
twice during an analyzed period.

The third stage of constructing a model is defin-
ing its parameters and types. Regression equations 
were worked out for each discipline. The reliability 
of the results was checked by means of correlation 
analysis of the value of the determination coeffi-
cient r2 (the closer the figure is to 1, the more ade-
quate is the constructed model) [6, p. 49]. The follo- 
wing formula was used 

𝑅𝑅2 = 1 −
𝜎𝜎2

𝜎𝜎𝑦𝑦2
where σ is the analysed period and σy is the aver-

age mark in a particular discipline.

Having checked the data, it was possible to build 
the econometric model and to predict the results 
of course paper defense for the next 2 years only 
for three disciplines. The coefficient of determination 
proved the results to be reliable for lexicology, meth-
odology of teaching a foreign language and English 
literature with the corresponding data of 0,98, 
0,58 and 0,6. The results are presented in Fig. 3.

While checking the determination coefficients it 
was proved that an econometric model cannot be 
built for all the disciplines as the results were lower 
than 0.5, therefore the constructed model is not ade-
quate, and its result is ambiguous [17]. Thus, for such 
disciplines, simple methods of forecasting (based on 
average annual growth rates) [11, p. 123] were used 
and the following results were obtained (Fig. 4).

The conducted analysis has shown that a general 
tendency can be observed. It shows that the level 
of the students’ academic achievements will reduce. 
This is not directly connected with the discipline 
or the field of research. It may be suggested that, 
firstly, this happens due to the decline of the signif-
icance of the role of higher education in the country. 
More and more students are willing to believe that 
higher education and qualifications do not guaran-
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tee successful employment and future career, that’s 
why the quality of the completed work is decreas-
ing. Secondly, the social and economic situation in 
the country forces young people to start working 
at an early age, which means they do not have time 
to pay enough attention to studying, training, prepar-
ing and developing their own scientific potential. 

In addition, writing a course paper is a complex 
process that requires profound background knowl-
edge and research skills, thorough preparation as 
well as concentration, focus and interest. Any kind 
of project work helps to motivate the students to 
future research activities and enables them to com-
plete other tasks easier [6, p. 89], that’s why when 
choosing a topic, a student often considers it to be 
another simple task, a “grand” essay that can be 
written in a day or two. Furthermore, there are many 
non-studying reasons (both objective and subjec-
tive) that can affect the final result (the Internet, new 
interests and acquaintances, family problems or 
personal life). 

The forecast has shown that the lowest results will 
be obtained in the discipline “Methodology of teach-
ing a foreign language”, which brings us back to 
the results of the pre-experimental study of “New 
Generation School Teacher” project: the meth-
odological component of the educational training 
of students is not sufficiently developed. During 
the lessons a lot of attention is paid to the theoret-
ical component. Students have the opportunity to 
test their own competence during school practice  
for 4–5 weeks (2–3 lessons per week) only in 
the eighth semester.

A course paper consists of three sections, one 
of which is methodological, that is, the researcher 
must offer/design activities or make up their own 
lessons. For students, whose research field is 
methodology of teaching a foreign language, this 
task is one of the most difficult, since they do not 
only have to design a set of activities, but also test 
them in practice. Thus, a young researcher, being 
acquainted only with methodological basis of pre-
paring a lesson in the seventh semester, should 
not only make up his/her own experiment, but also 
perform it during the practice, having, on average, 
15 lessons at school.

Another factor that will affect the quality 
of the results is that, when starting their teaching 
practice, a future teacher cannot implement an exper-
imental model from the first lesson: a period of adap-
tation should take place, and the created model 
will need to be modified according to educational 
and psychological needs of the schoolchildren. This 
means that there is no time for an extensive research 
which would have credible results. 

Moreover, students lack the requiring research 
skills as the curriculum is not aimed at developing 
them. Students may be ready to conduct a research 
but they are not familiar with its format as the educa-
tional process is not sufficiently organized.

Conclusions. Considering the results of the statis-
tical analysis, in order to improve the forecast results 
for educational institutions training future teachers, it 
is recommended to offer tasks aimed at development 
of students’ research skills while studying different 
disciplines; to teach students to create and adapt 
materials for the lessons; to explain the importance 
of analyzing the obtained results, to teach them to 
make conclusions; to participate in conferences 
and contests. We also suggest that a scientific 
adviser for research work has to be chosen long 
before writing a course paper. Working under profi-
cient supervision for a certain period of time will help 
the students understand the value of the research 
itself, form the basic skills, train to write articles, expe-
rience a sense of achievement from the scientific 
work. Moreover, seeing the real process of research 
form the inside, the future teachers and scholars will 
get motivated and ready to study as well as develop 
new ideas [12, p. 88–89].

When creating a curriculum, it should be remem-
bered that the methodological basis is extremely 
important for the future teacher. The competence 
that is developed at the university will be the basis for 
successful professional activity as well as for further 
self-improvement and professional development. 

Thus, the teacher of a new Ukrainian school must 
be able to adapt quickly to the changes in the sys-
tem of education, to be open to implementing new 
ideas and techniques, and to seek and master new 
types of activities and tasks. Learning from their 
own experience and the experience of others, each 
teacher develops their professional competence. 
Studying certain professionally oriented disciplines 
creates a foundation built under the supervision 
of experienced teachers who instruct and assist 
their future colleagues, facilitating their research 
process.

Being a good researcher is beneficial for the stu-
dents’ future career in any working sphere. They have 
an opportunity to show their creativity, find an innova-
tive approach and contribute to the professional skills.

The work under consideration is an individual 
research. We suggest students have more creative 
tasks connected with a research, when they can 
work in groups. The exchange of ideas and con-
stant cooperation teaches them to collect data, use 
research skills techniques? Train to plan and imple-
ment their ideas into practice, learn about doing 
a research itself.
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Чехратова О. А. Залежність рівня сформованості науково-дослідницьких навичок студен-
тів – майбутніх вчителів іноземної мови від організації професійно-педагогічної підготовки

У статті розглядаються проблеми розвитку дослідницьких навичок студентів та організації 
професійно-педагогічної підготовки в умовах навчальної автономії. Проблема підготовки майбутніх 
учителів є надзвичайно важливою, оскільки вимоги сучасної освітньої системи змінюються, 
і професіонали повинні вміти швидко та ефективно адаптуватися до них. У роботі особлива увага 
приділяється підготовці майбутніх вчителів іноземних мов, оскільки саме вони є професіоналами, які 
мають бути компетентними не лише у викладанні мови, але й в інших сферах діяльності. У статті 
розглядаються стандарти освіти; визначається поняття дослідницьких навичок; вивчаються 
навчальні програми підготовки бакалаврів з філології. Зазначається, що більшість навчальних 
програм має оновлену версію застарілих програм, що є однією з проблем розвитку дослідницьких 
навичок, важливих для професійного розвитку майбутніх учителів.

У статті подано статистичний аналіз, що розкриває зв’язок між розвитком дослідницьких 
навичок студентів та їх навчальними досягненнями. Проаналізовано результати захисту курсових 
робіт, виявлено, що ускладнює отримання позитивних результатів. Навіть більше, недостатньо 
лише володіти певними теоретичними знаннями для написання курсової роботи, студент повинен 
мати достатній практичний досвід та вміння описувати результати свого дослідження.

Інформація для аналізу була зібрана в Харківському національному педагогічному університеті 
імені Г.С. Сковороди серед майбутніх викладачів мови (перша іноземна – англійська). На основі 
статистичного аналізу було прогнозовано результати захисту курсових робіт на 2 роки. 
Передбачається, що якщо не змінити і не оновити підхід до викладання, результати захисту 
курсових робіт студентів будуть продовжувати знижуватися. Найгірша ситуація з «Методикою 
викладання іноземної мови», оскільки це не просто теоретичний предмет. Для успішного виконання 
завдань потрібно пройти педагогічну практику, а це складний процес, який займає багато часу. Ще 
однією причиною погіршення результатів є загальна тенденція зменшення значущості вищої освіти 
в Україні і той факт, що освіта не гарантує майбутнє працевлаштування.

Надаються ідеї щодо подолання проблем організації досліджень студентів, а також способи 
оновлення навчальних програм та комплекси вправ для студентів.

Ключові слова: дослідницькі навички, навчальна автономія, професійна підготовка, методика 
викладання іноземної мови, вивчення мови, захист курсової роботи.
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ДО ПИТАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ  
СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ  
ТА СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОБЛЕМИ
У статті здійснено дефінітивний аналіз та виокремлено сутнісні характеристики проблеми 

національних ціннісних орієнтацій студентів закладів вищої освіти. Встановлено, що позитивні 
перетворення у всіх сферах функціонування сучасного соціуму, докорінна перебудова економічних 
і соціальних умов життя ставлять педагогічну думку перед нагальною необхідністю побудови нової 
і особистісно орієнтованої освітньої парадигми. Узагальнено, що нині наша держава перебуває 
в стані духовно-моральної кризи, що супроводжується катастрофою суспільно-духовних і мораль-
них ідеалів. Внаслідок цього система ціннісних установок, властивих масовій свідомості, багато 
в чому є деструктивною з точки зору розвитку особистості. Констатовано своєрідний національ-
ний парадокс, що виражається, з одного боку, в певній популярності загальнолюдських цінностей, 
глобального менталітету, а з іншого – у вибуху етнічності, національної свідомості, інтересу до 
національних традицій і культури. Встановлено, що важливим компонентом структури цінностей 
особистості є її духовність, яка регулює вчинки людини і є компонентом гуманістичного напряму її 
життєдіяльності. Доводиться, що в процесі соціалізації індивіда в період навчання у ЗВО ключове 
значення мають ціннісні орієнтації, які актуалізуються у свідомості студентства. Розглядається 
співвідношення понять «цінності», «ціннісні орієнтації», «ціннісні уявлення», дається філософське, 
психологічне, соціологічне трактування даних понять, висвітлюється ціннісний підхід до досліджу-
ваної проблеми. Простежено роль вищої освіти у процесі формування особистих цінностей молоді. 
Визначено, що сучасне суспільство в умовах відсутності чітко визначених ціннісних орієнтирів пере-
живає духовну кризу, яка позначається на стані моральної свідомості молоді. Відзначено роль тра-
дицій в сучасному житті як універсального механізму, який відбирає, накопичує життєвий досвід, 
дозволяє досягти стабільності і стійкості.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, національні цінності, умова, традиції, студенти, 
заклади вищої освіти.

Постановка проблеми. Позитивні перетво-
рення у всіх сферах функціонування сучасного 
соціуму, докорінна перебудова економічних 
і соціальних умов життя спрямовують педагогічну 
думку на нагальну необхідність побудови нової 
і особистісно орієнтованої освітньої парадигми, 
заснованої на переорієнтації суспільної свідо-
мості на пріоритет національних і загальнолюд-
ських морально-етичних цінностей і орієнтованої 
на створення оптимальних умов для повноцін-
ного формування і розвитку духовно-морального, 
творчого, трудового потенціалу народу.

Загальнолюдські цінності мають визначальне 
значення в змісті будь-якої культури, бо виступа-
ють в ролі об’єднуючого, гуртуючого фактора, що 
сприяє успішному вирішенню питання забезпе-
чення ефективного функціонування культурно-о-
світнього середовища для соціалізації студент-
ської молоді.

Однак нині наша держава перебуває в стані 
духовно-моральної кризи, що супроводжується 
катастрофою суспільно-духовних і моральних 
ідеалів. Внаслідок цього система ціннісних уста-

новок, властивих масовій свідомості, багато 
в чому є деструктивною з точки зору розвитку 
особистості. Такий нестійкий стан системи цінніс-
них установок зумовлений економічною та полі-
тичною ситуацією в країні та іншими зовнішніми 
і внутрішніми факторами. Спостереження за 
поведінкою молоді викликає обґрунтоване зане-
покоєння за майбутнє підростаючого покоління 
країни в цілому. Одним із шляхів, що ведуть до 
виховання повноцінної особистості, яка поважає 
свій народ і свою країну, піклується про сього-
дення і майбутнє співвітчизників, є звернення до 
досвіду і засобів педагогічної науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема формування ціннісних орієнтацій 
молоді перебуває у центрі наукового дискурсу 
сучасних дослідників. Відзначимо неодноразові 
спроби створення періодизації процесу форму-
вання професійно-ціннісних орієнтацій студентів 
закладів вищої освіти України ХХ ст. (Н. Тарарак 
[12]). Нині науковці вдаються до пояснення струк-
тури ціннісних орієнтацій студентів (В. Семенов 
[11]), соціального самопочуття і морально-пси-
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хологічного стану в умовах тотальної аномії 
(Н. Паніна [9]) шляхом дослідження аксіопеда-
гогіки як простору для інноваційної діяльності 
(Ю. Пелех [10]). Дослідники визначають цінніс-
но-орієнтаційні площини сучасного українського 
суспільства (В. Васютинський) на основі конкре-
тизації ціннісних орієнтацій сучасної української 
молоді (Н. Єфтені [2]).

Водночас психологи, педагоги та соціологи 
спрямовують свої наукові розвідки на тлума-
чення етапності трансформації ціннісних орієн-
тацій української молоді (А. Маковецький [4]), 
пояснення психологічних особливостей станов-
лення ціннісних орієнтацій майбутнього фахівця 
у процесі професійної підготовки (О. Камінська 
[3], Н. Максимчук [5]), тлумачення змісту освіти 
в системі цінностей сталого людського розвитку 
(В. Огнев’юк [6]). Доводячи взаємозв’язок сис-
теми особистих цінностей молоді з рівнем куль-
тури суспільства, плеяда науковців вдається до 
дослідження особливостей формування міжкуль-
турних цінностей студентів (Т. Олинець [7]) у куль-
туротворчому середовищі закладу вищої освіти 
(Л. Ордіна [8]). Водночас проблема та сутнісні 
характеристики формування національних цін-
нісних орієнтацій студентів закладів вищої освіти 
не стала предметом цілеспрямованих наукових 
розвідок дослідників, що актуалізує тему нашого 
дослідження.

Мета статті – здійснити дефінітивний аналіз 
та виокремити сутнісні характеристики проблеми 
національних ціннісних орієнтацій студентів 
закладів вищої освіти.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
В українському суспільстві виникає деструк-
тивна для розвитку особистості, небезпечна за 
своїми наслідками соціальна ситуація. Поява 
нових вимог з боку суспільства до особистості, 
розмивання і девальвація системи традиційних 
цінностей, сформованого механізму виховання 
поколінь і розрив зв’язків, порушення наступності 
між ними підсилює бездуховність, падіння освіт-
нього і культурного рівня значної частини підро-
стаючого покоління.

Водночас із зазначеними вище негативними 
явищами ми можемо констатувати своєрід-
ний національний парадокс, що виражається, 
з одного боку, в певній популярності загально-
людських цінностей, глобального менталітету, 
а з іншого – у вибуху етнічності, національної сві-
домості, інтересу до національних традицій і куль-
тури. Вирішення цієї проблеми лежить в межах 
повноважень національної системи освіти. 

На сучасному етапі в нашій країні набуває 
високої значущості питання формування загаль-
нолюдських цінностей і ціннісних орієнтацій сту-
дентської молоді у вищій школі. Перед закладами 
вищої освіти стоїть завдання виховання особи-

стості з національними ціннісними орієнтаціями, 
яка збереже їх в ситуації соціально-економічних 
і політичних нестійких періодів. У цьому процесі 
визначається провідна роль виховних напрямів 
та методів, спрямованих на студента як на об’єкта 
і суб’єкта виховання.

Серед сучасних проблем виховання найбільш 
гострою є проблема морального виховання. 
Це зумовлено руйнуванням звичної політичної 
і соціальної системи держави, економіки. Цінності 
виступають інтегративною основою як для окремо 
взятої людини, так і для будь-якої малої чи вели-
кої соціальної групи, нації, для людства в цілому.

З огляду на сучасні національні цінності і тра-
диції необхідно зазначити діалектичний взаємо-
зв’язок етнічних та загальнокультурних цінностей. 
Для людини етнічні цінності постають як певна 
сукупність життєвих установок, культурних тради-
цій, орієнтирів, моральних ідеалів, які вона вва-
жає найбільш характерними до свого народу. До 
таких цінностей належать риси народної культури, 
звичаї й особливості етикету, деякі риси націо-
нального характеру тощо. До загальнолюдських 
цінностей віднесемо цінності блага, свободи, вищі 
цінності (життя, здоров’я, працю тощо), які пов’я-
зані з етнічними цінностями.

Метою виховного впливу є особистість, яка 
поєднує такі риси: здатність до самовизначення 
в світі культури, почуття власної гідності, здатність 
до саморозвитку; гуманна особистість є здатною 
до співпереживання, милосердя до всього живого; 
духовна особистість має сформовані потреби 
в пізнанні й самопізнанні, рефлексії, красі, спіл-
куванні; творча особистість здатна до перетво-
рюючої діяльності у навколишньому та своєму 
внутрішньому світі, адаптована до життя в кон-
кретному культурному просторі [4, с. 73].

Включення студента в систему нових соціаль-
них зв’язків зумовлює насичений освітній процес 
у закладі вищої освіти, спрямований на засвоєння 
студентом певних цінностей і норм діяльності, 
у ході якого відображається невідповідність з уже 
наявними, але ще не стабільними поглядами на 
життя і новим світосприйняттям, результатом чого 
є своєрідні внутрішні особистісні конфлікти [5].

Важливим компонентом структури цінностей 
особистості є її духовність, яка регулює вчинки 
людини і є компонентом гуманістичного напряму 
її життєдіяльності. Гуманістичні концепції, що орі-
єнтуються і за змістом, і за характером відобра-
ження на пріоритетну роль в освітньому процесі 
виховання, надають максимальну можливість для 
розкриття потенціалу особистості [1, с. 44].

Водночас визначення сутнісних характеристик 
проблеми формування національних ціннісних 
орієнтацій студентів закладів вищої освіти перед-
бачає здійснення дефінітивного аналізу категорій 
«цінності», «ціннісні орієнтації» тощо. Поняття 
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«ціннісні орієнтації» і «цінності» в науковій літера-
турі часто ототожнюють: ціннісні орієнтації розгля-
даються як дзеркальне відображення цінностей, 
вони не складають окремого інтересу. 

Цінності надають людині сенсу життя, зумов-
люють осмислення деяких моментів, орієнтують 
поведінку на певні цілі, виступають для індивіда 
як критерії оцінки дійсності та самого себе, інших 
соціальних об’єктів та ситуацій. Класики психоло-
гії пропонують термін «ціннісні уявлення», виді-
ляючи цілу низку категорій («ціннісні орієнтації», 
«ціннісні стереотипи», «ціннісні ідеали» тощо). 
Ціннісні орієнтації дослідники визначають як 
«усвідомлені уявлення суб’єкта про власні цінно-
сті» [4]. При цьому індивід може репрезентувати 
нормативні (соціально бажані) цінності групи або 
суспільства. Ціннісні орієнтації, що виступають як 
рефлексія над цінностями, з одного боку, дозво-
ляють людям рефлексувати над своєю духовною 
діяльністю, а з іншого – над формою розуміння 
свого внутрішнього світу [2, с. 292–293].

В даному відношенні ціннісна орієнтація висту-
пає як своєрідний тимчасовий вектор, спрямова-
ний від феноменального світу до духовного світу 
особистості і суспільства. Специфіка ціннісного 
світогляду визначається здатністю цінності висту-
пати в ролі нормативного оцінного регулятора сус-
пільної свідомості. Кожен прояв ціннісного світо-
гляду несе в собі нормативність, характеризуючи 
національне обличчя як суспільства в цілому, так 
і окремої особистості, тому що тільки такий цін-
нісний світогляд стимулює початок розвитку гро-
мадської та особистої моральності в конкретних 
історичних і культурних умовах.

Важливим і актуальним є концептуальне 
осмислення процесу формування національних 
ціннісних орієнтацій студентської молоді засо-
бами літератури, яке перетворює суспільні цінно-
сті на внутрішнє надбання, особистісне ставлення 
[9]. Процеси формування ціннісних орієнтацій, 
зумовлені гуманістичною педагогікою, набувають 
великого значення, що визначає унікальність осо-
бистості в її духовному зростанні.

Отже, специфіка цінностей, ціннісних і особи-
стісних орієнтацій полягає переважно в тому, що 
цінності – це зовнішні сенси для людини, а ціннісні 
і особистісні орієнтації є її внутрішніми утворен-
нями. Через цінності і ціннісні орієнтації форму-
ється і одночасно в них проявляється ставлення 
людини до національних символів, в якому відо-
бражається освоєння світу і відбувається само-
ствердження, саморозкриття сутності людини [11].

Сучасне суспільство в умовах відсутності чітко 
визначених ціннісних орієнтирів сьогодні пере-
живає духовну кризу, яка позначається на стані 
моральної свідомості молоді. Водночас шлях до 
загальнолюдської культури, загальнолюдських 
цінностей лежить через вивчення національ-

них особливостей і використання прогресивних 
народних традицій. Роль традицій в сучасному 
житті зростає, оскільки традиції – це універсаль-
ний механізм, який відбирає, накопичує життєвий 
досвід, дозволяє досягти стабільності і стійкості. 
У них міститься передбачення умов життєдіяль-
ності майбутніх поколінь [2].

У моральному вихованні традиція − це 
основний засіб. Немає традиції − немає вихо-
вання, яке відповідає вимогам моральності. 
Необхідність використання національних тради-
цій і звичаїв у моральному вихованні пояснюється 
тим, що вони пов’язані з деякими сторонами сві-
тогляду, такими як емоційно-психологічна (сві-
товідчуття) та інтелектуально-пізнавальна (сві-
торозуміння), а також взаєминами людей. У них 
найбільш яскраво і своєрідно відображається 
накопичений протягом тисячоліть народний дос-
від, людська мудрість, характер і душа народу, 
кращі риси сімейно-побутового життя.

Дослідження теоретичних і методологічних, 
а також сутнісних характеристик проблеми націо-
нальних цінностей студентської молоді показали, 
що на формування ціннісних орієнтацій студент-
ства в сучасних умовах впливає багато факторів. 
Це, зокрема, наявність в суспільстві соціально- 
економічних протиріч, послаблення державного, 
політичного й ідеологічного впливу, розширення 
соціальної самостійності та ініціативи студентів. 
Відбувається переоцінка цінностей, критичне 
осмислення досвіду попередніх поколінь, фор-
муються нові уявлення про своє майбутнє і май-
бутнє суспільства.

Висновки і пропозиції. Отже, в процесі дефі-
нітивного аналізу виокремлено сутнісні характери-
стики проблеми національних ціннісних орієнта-
цій студентів закладів вищої освіти. Встановлено, 
що останніми роками предметом досить гострого 
наукового обговорення стали національні цінності 
суспільства і об’єктивні причини зниження внутріш-
ньої культури української студентської молоді, май-
бутньої інтелектуальної, політичної, економічної 
і культурної еліти України. Особливого значення 
набувають ціннісні орієнтації, актуальною стає 
проблема дослідження факторів, що сприяють 
посиленню пріоритетності національної культури, 
яка концентрує в собі кращий соціальний досвід 
багатьох поколінь. Безсумнівно, процес оволодіння 
необхідними знаннями, вміннями, досвідом, осо-
бистісними морально-ціннісними якостями зачіпає 
сферу освіти, її зміст, форми і методи, систему вза-
ємовідносин між викладачем і студентом. 

Перспективу подальших досліджень бачимо 
у визначенні умов та розробці нових форм нав-
чання і методів виховання для формування 
національних цінностей і ціннісних орієнтацій 
студентської молоді відповідно до сучасних соці-
ально-педагогічних реалій.
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Chorna H. About national value orientations of higher education institution students: definitive 
analysis and issue’s essential characteristics

Definitive analysis has been provided and essential characteristics of higher education institution 
students’ national value orientations issue has been figured out in the article. It has been proved that positive 
transformations in all spheres of contemporary society functioning, economic and social conditions for life 
modernization initiate the need for pedagogical thought to build new personality-oriented educational paradigm. 
Legal documents, goals and tasks of the education system building have been defined. It has been generalized 
that our state is characterized by spiritual and moral crisis to be complemented by social, spiritual and moral 
ideals’ catastrophe. As a result, the system of value attitudes inherent in the mass consciousness is largely 
destructive in terms of personal development. It has been stated a kind of national paradox reflected on the one 
hand, in a certain popularity of universal values, global mentality, on the other in the explosion of ethnicity, 
national consciousness, interest in national traditions and culture. It has been found out that spirituality 
regulating human behavior and the component of humanistic way of life is an important element of individual’s 
values structure. It has been proved that value orientations actualized in student’ s mind in the process 
of individual’s socialization during the period of study at higher education institution are of key importance. The 
correlation between “values”, “value orientations”, “value presentation” concepts, philosophical, psychological, 
sociological interpretation of these concepts, value approach to the research problem have been considered. 
The role of higher education in the process of youth personal values formation has been traced. It has been 
determined that contemporary society amid the lack of clearly defined values is characterized by the spiritual 
crisis, which, first of all, affects youth moral consciousness. It has been noted that nowadays traditions as 
universal instrument, which selects, accumulates life experience, allows to achieve stability and sustainability.

Key words: values, value orientations, national values, condition, traditions, students, higher education 
institutions.
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ 
MOODLE ДЛЯ АНГЛОМОВНОГО ТЕСТУВАННЯ
Стаття має на меті розглянути, які можливості має електронна навчальна платформа MOODLE 

щодо реалізації самостійного навчання та організації англомовного тестування, де тестування 
визначається як система завдань, виконання яких дозволяє визначити рівень володіння мовними 
вміннями й навичками У статті охарактеризовано перелік переваг онлайн-платформи MOODLE, 
головними з яких є поєднання аудиторного та позааудиторного навчання, а також створення умов 
для самостійної роботи дистанційно за наявності доступу до Інтернету. 

Автор аналізує, які саме технологічні функціонали зі створення або імпортування тестових 
завдань є наявними на MOODLE. Стверджується, що платформа має можливість застосування 
широкого спектру тестових завдань з англійської мови на перехресний вибір, альтернативний вибір, 
множинний вибір, впорядковування, завершення, заміну, перефразування та інші, що можуть довільно 
компонуватися у тести різного рівня складності. Викладачі мають вибрати ту кількість завдань 
та такого рівня складності, щоб максимально ефективно визначити рівень знань та вмінь.

У статті привертається увага до таких типів тестових завдань, які не підтримує MOODLE 
через обмеженість певних технологічних характеристик, щоб це було взяте до уваги викладачами 
під час підготовки до тестування. Один з найбільш популярних типів тестового завдання «пере-
хресний вибір», що вимірює здатність студентів, наприклад, поєднувати слова з їх визначеннями, 
потребує задля застосування технологічної функції перетягування (drag-and-drop feature) встанов-
лення додаткового модуля-плагіну, який передбачений тільки версією програми MOODLE 2.6+. Окрім 
того, такий технологічний функціонал, як функція обмеження за часом (time-limit feature), передба-
чений тільки для цілого тесту, але не для окремих тестових завдань, що складають комплексний 
тест, що має бути враховано викладачами під час створення тесту. 

У статті наголошується, що можливості електронної платформи MOODLE щодо організа-
ції англомовного тестування значно перевищують її обмеження, і MOODLE здатна оптимізувати 
навчальний процес та сприяти заохоченню студентів до вдосконалення конкретних компетенцій 
з володіння професійно-орієнтованою англійською мовою. Онлайн-ресурс MOODLE стає посередни-
ком між студентом та викладачем, що ідеально вписується в концепцію «педагогіки партнерства», 
яка має бути фундаментом для реформи української освіти.

Ключові слова: платформа електронного навчання, можливості MOODLE, обмеження MOODLE, 
електронне тестування, електронний тест.

Постановка проблеми. В наш час як сту-
дентові, так і викладачеві важливо встигати за 
невпинним розвитком науки та інформаційних 
технологій, поєднання яких дає досить ваго-
мий результат у новій креативній системі освіти. 
Використання дистанційних технологій поряд 
з традиційними формами навчання знаходиться 
у власній компетенції кожного навчального 
закладу. Якщо раніше використання дистанцій-
них технологій юридично не було врегульоване, 
то сьогодні (згідно з Положенням про дистанційне 
навчання, затвердженим наказом МОН України 
№ 466 від 25.04.2013 [1]) впровадження електро-
нної навчальної платформи MOODLE (Modular 
Object Oriented Distance Learning Environment) [2] 
в наявний навчальний процес відкриває багато 
нових можливостей та позитивно сприймається 
як студентами, так і викладачами. Щоб студент 
забажав самостійно здобувати знання та контро-

лювати їх якість та рівень, електронне навчання 
реально претендує на те, щоб стати мотивато-
ром до заохочення вивчення англійської мови. 
В Україні паралельно з традиційною системою 
оцінювання знань (маємо на увазі усні іспити) 
активно використовується система тестування 
у паперовому й електронному форматах, у якій 
тести відіграють роль засобу педагогічного вимі-
рювання навчальних досягнень студентів. Варто 
зазначити, що платформа MOODLE має широкі 
можливості щодо електронного тестування, але 
й має деякі обмеження, отже, виникає нагальна 
потреба визначити, в чому саме полягають обме-
ження комп’ютерних технологічних параметрів 
MOODLE, оскільки змістовний складник тестових 
завдань майже не має лімітації. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Задля якнайшвидшої інтеграції України до всес-
вітнього електронного навчального простору, 
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представником якого є платформа MOODLE, 
значну кількість вартих уваги ідей запропонували 
зарубіжні та вітчизняні науковці: О.П. Бесклінська, 
Т.І. Коваль., О.А. Щербина, І.С. Постоленко, 
А.О. Томіліна , Н.В. Сергієнко А.І.  Колокольникова, 
С.В.  Паршуков, Л.М.  Паршукова, І.В. Ставицька, 
К.Р. Колос, Ю.М. Смолянко, А.В. Мищишен, 
О.В. Бєлозубов, Д.Г. Ніколаєв, Л.М.  Коцюк, 
Н.В. Ломінська та інші. Вони розглянули можливо-
сті технологічних функціоналів системи MOODLE 
щодо створення курсів, тестів з використанням 
стандартних і додаткових елементів – плагінів 
(plug-in).

Спільними зусиллями вітчизняних фахівців 
з інформаційних технологій та науковців, таких 
як Б.А. Демида, С.І. Сагайдак, С.О. Сисоєва, 
К.П. Осадча, В.С. Височанський, Л.М. Клакович, 
П.Б. Кущак, здійснено порівняльний аналіз систем 
дистанційного навчання, в тому числі і платформи 
MOODLE, що дають нові можливості для удоско-
налення навчального процесу.

Мета статті полягає в аналізі переваг та недо-
ліків використання системи MOODLE щодо її 
застосування для англомовного тестування.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Порівняно недавнє приєднання Льотної академії 
до одного з найпоширеніших відкритих ресур-
сів (Open Source) – системи MOODLE, було 
зумовлене необхідністю модернізувати процес 
здобуття знань та оптимізувати форми контр-
олю здобутих успіхів. Постає питання, чому 
саме MOODLE? Завдяки наявності Web-сервісу 
MOODLE подібна до архітектури відомих сис-
тем для онлайн-навчання [3], на кшталт A Tutor, 
Claronline, SharePointLMS, eFront?, EDU-System, 
Lotus Learning Space, ILIAS та ін. Ця інноваційна 
платформа не є найкращою, але за сукупністю 
параметрів MOODLE випереджає інші системи 
управління навчанням LMS (Learning Management 
Systems), які підтримують SCORM (Sharable 
Content Object Reference Model).

Введення новітніх комп’ютерних технологій 
у навчальний процес стає мотиваційним чинни-
ком, що викликає більше зацікавлення студентів. 
Залучення платформи MOODLE в навчальний 
процес вдало переорієнтовує схильність студен-
тів до «зависання» в Інтернеті та різноманітних 
соціальних мережах на більш ефективне вико-
ристання останніх задля вдосконалення конкрет-
них компетенцій з володіння професійно-орієнто-
ваною англійською мовою. Новий спосіб подачі 
матеріалу дозволяє вивчати англійську мову не 
лише за допомогою виконання традиційних тре-
нувальних вправ, а й пропонує використання різ-
номаніття електронних ресурсів. Впровадження 
в Льотній академії електронного тестування 
в практику організації самостійної роботи з загаль-
ної та професійно-орієнтованої англійської 

мови може доповнити наявні стандартні форми 
та методики навчання і, зокрема, модернізувати 
способи контролю знань студентів. Під час під-
готовки та проведення тестування на платформі 
MOODLE викладач може використовувати її мож-
ливості, за допомогою яких організовує перевірку 
вивченого матеріалу таким чином, щоб форми 
навчання відповідали цілям та задачам конкрет-
них занять. Як нововведення в області педагогіч-
ної підтримки, електронна платформа MOODLE 
має оптимальний набір ресурсних можливостей 
для реалізації змішаного навчання – аудиторного 
та позааудиторного, що є найголовнішою перева-
гою. До наступних переваг MOODLE зараховуємо:

 – доступність та необмежена кількість корис-
тувачів (створення віртуальної спільноти студен-
тів та викладачів задля впровадження стратегій 
управління навчальним процесом);

 – створення умов для самостійної роботи 
(Наявність реального навчального процесу «не 
виходячи з дому» за наявності виходу в Інтернет, 
або в комп’ютерному класі);

 –  індивідуалізація навчання (відтворення 
людини як особистості в її індивідуальному досвіді 
з урахуванням особливостей кожного студента);

 – розвиток пізнавальних інтересів (постійне 
збагачення власного багажу знань, самовизна-
чення та самовираження).

 – активізація творчого потенціалу студента 
(мотивує до пробудження й утримання інтересу 
особистості до активної навчальної діяльності).

 – миттєвий зворотній зв’язок між викладачем 
та студентом.

Система MOODLE надає можливості організа-
ції тестування у різних модифікаціях. Тестування 
визначається як система завдань, виконання яких 
дозволяє визначити рівень володіння мовними 
вміннями й навичками. MOODLE підтримує майже 
всі наявні типи тестових завдань: перехресний 
вибір (matching), альтернативний вибір (true-false) 
множинний вибір (multiple choice), впорядкову-
вання (rearrangement), завершення (completion), 
заміна (substitution), перефразування (paraphrase), 
відповідь на питання (answering the question). 

Тест складається з одного чи декількох типів 
тестових завдань. Елемент «Тест» у системі 
є потужним, гнучким інструментом для того, щоб 
контролювати та діагностувати розуміння студен-
тами матеріалів курсу [4]. Тест як окремий еле-
мент навчального курсу є кінцевим результатом 
вивчення певного матеріалу. Модуль «Тест» на 
платформі MOODLE складається з двох частин: 
тесту та бази питань. Тест складається з різнома-
нітних питань, вибраних із бази питань: з одним 
варіантом відповіді, багатьма варіантами чи мож-
ливістю вписати свій варіант [5]. Також система 
має широкі можливості щодо налаштування 
тестів, наприклад, «навігація по тесту», «розпо-
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чати нову спробу» та інші, а також дозволяє інди-
відуалізувати кожен тест, змішуючи варіанти від-
повідей та послідовність завдань [6].

Суттєвою перевагою програмного продукту 
MOODLE є величезна кількість додаткових моду-
лів-плагінів, які не передбачені основною версією 
програми. Плагін (від англ. plug-in «підключати») – 
це незалежно компільований програмний модуль, 
що підключається до основної програми і вико-
ристовується для розширення її можливостей. Усі 
вони доступні на сайті www.moodle.org для віль-
ного завантаження і використання. Щодо техноло-
гічних функціоналів платформи MOODLE, що вико-
ристовуються для виконання тестових завдань, 
таких як «перехресний вибір (matching)»,тобто 
завдання на відповідність, функція перетягування 
(drag-and-drop feature) є незамінною для зруч-
ності та швидкості виконання тестів саме такого 
типу. Але версія MOODLE 2.6, що встановлена 
в Льотній академії, не підтримує цей функціонал 
та потребує додаткового оновлення на версію 
MOODLE 2.6+ для можливості встановлення пла-
гіну drag-and-drop feature.

Визначимо плюси електронного ресурсу 
MOODLE щодо проведення англомовного тесту-
вання:

 – можливість пакетного завантаження груп сту-
дентів для тестування;

 – легке адміністрування з боку викладача 
(управління навчальним процесом, створення 
тестових завдань та тестів, облік результатів тес-
тування); 

 – імпорт/ експорт готових текстових файлів;
 – конструювання тестових завдань;
 – зручність та простота використання (зро-

зумілий інтерфейс, технологія виконання тестів 
за підказками електронного інструктора, гнучкість 
у налаштуваннях);

 – функція доповнення та редагування тестів;
 – залучення відео-, аудіо-файлів до комплек-

сних тестів;
 – обмеження доступу студентів за датою;
 – доступ студентів за потреби тільки до одного 

тесту зі створеної бази тестів, решта можуть бути 
приховані (Stealth Mode).

 – можливість реагування на помилку в процесі 
виконання;

 – швидке отримання та фіксування результатів;
 – об’єктивність та незалежність оцінювання 

(через застосування електронного покажчика 
контролю знань у вигляді оцінки 5A, 4B, 4C, 3D, 
3E, 2F за кількістю отриманих за тестове завдання 
відсотків зі 100% можливих за міжнародною шка-
лою оцінювання ECTS (European Credit Transfer 
and Accumulation System));

 – покращена система моніторингу успішно-
сті (централізований облік успішності студентів, 
гнучка система рейтингів успішності). 

Здавалося б, MOODLE міг би задовольнити 
на сто відсотків потреби викладачів та студентів 
в організації та проведенні англомовного тес-
тування, але ця навчальна платформа, звісно, 
недосконала, отже, має й певні недоліки. Тобто 
система MOODLE має обмеження щодо вико-
ристання певних технологічних функціоналів. 
Наприклад, обмеження за часом (Time-limit 
feature). Для кожного тесту може бути встанов-
лена функція часового обмеження його вико-
нання, але така функція щодо часового обме-
ження кожного тестового завдання в рамках 
тесту не існує. Отже, базовий Pilot Test для піло-
тів, що складається з різних тестових завдань 
(наприклад, «Дайте відповідь на інструкцію дис-
петчера») та в електронному форматі передба-
чає обмеження за часом для кожного питання, 
за розміщення на платформі MOODLE втрачає 
доречний і зручний функціонал time-limit feature. 
Задля цього треба було б розміщувати одне 
питання з обмеженням часу на окремій сторінці, 
що унеможливлює застосування цієї опції.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Таким чином, наявність певних обмежень 
щодо технологічних функціоналів не заважає 
вважати платформу MOODLE, яка має широ-
кий спектр ресурсів для навчання та тестування, 
здатною розширити комунікативні компетенції 
та навички студентів, що необхідні для ефектив-
ного опанування загальною та професійно-орієн-
тованою англійською мовою. MOODLE, як інте-
грований пакет інтерактивних онлайн-сервісів, 
здатна забезпечити створену спільноту викла-
дачів та студентів Льотної академії інструмента-
рієм та ресурсами задля педагогічної підтримки 
навчальної діяльності. Основною формою органі-
зації навчального процесу на дистанційній основі 
є самостійна робота. В зв’язку з цим особливої 
ролі набувають можливості використання плат-
форми дистанційного навчання MOODLE в орга-
нізації самостійної роботи студентів з вивчення 
англійської мови та англомовного тестування,  
як її невіддільного складника.

У перспективі варто провести дослідження, 
які саме комбінації тестових завдань є найбільш 
ефективними з точки зору їх рівня складності 
та досягнення поставленої мети.
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Shevchenko V. Usage of electronic learning platform MOODLE for English testing
The article deals with technological tools of electronic learning platform MOODLE for organization of English 

testing. Creating or importing the tests which comprise a variety of test assignments onto the platform 
and carrying out the test control on electronic learning platform MOODLE is the object of research as for 
optimization of students’ independent work. The concept of not only MOODLE capabilities but also MOODLE 
limitations as for using certain technological function while passing the tests is analyzed. The attention is drawn 
to some MOODLE limitations to be taken into account by the teachers while creating the tests. One of the most 
popular types of the test – «matching test» – measures the students’ ability to connect words, complete 
sentences, or pair words with their definition. That’s why additional plug-in with the feature drag-and-drop 
feature is greatly required and should be installed. Besides, time-limit feature is available for the whole test but 
not for separate test assignments within the test and it should be considered as well. It’s stated in the article 
that a number of capabilities of electronic learning platform MOODLE overwhelm a number of limitations 
as for applying some useful features for test technologies. It’s determined that a traditional test consists 
of assignments, the regulations on their use, assessments and recommendations as for the interpretation 
of the results. So the teachers should try to select so many test assignments and of such level of difficulty to 
easily determine the level of knowledge and skills. And the students should be taught specific strategies for 
successful completion of a test, using all the advantages of e-learning platform MOODLE.

It’s underlined in the article that the learning platform MOODLE is capable of optimizing the learning 
process and encouraging students to improve their competences on professionally-oriented English language 
proficiency. The on-line resource MOODLE can become a mediator between a student and a teacher, that can 
ideally fit in concept of “partnership pedagogics”, which can be the basis for reforming Ukrainian education. 
The author states that if to take into account the fact that the main forms of distance learning is students’ 
independent work, the platform MOODLE plays an important role in arranging independent work and English 
testing as its integral part.

Key words: e-learning platform, MOODLE capabilities, MOODLE limitations, e-testing, e-test.
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