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І. МОГИЛЬНИЦЬКИЙ – ПРОВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ГАЛИЧИНИ
Дослідження присвячене вивченню ролі та місця Української греко-католицької церкви на початку 

ХІХ століття в поширюванні і розвитку національної ідеї в Україні на прикладі діяльності україн-
ського просвітителя І. Могильницького. Національна ідея швидко поширювалась у Галичині напри-
кінці XVIII – на початку XIX століття через наявність етнічних та соціальних конфліктів. У Західній 
Україні того часу національну інтелігенцію репрезентувало переважно греко-католицьке духовен-
ство. Іван Могильницький (1777–1831 роки) – український освітній і церковний діяч, учений-філолог, 
крилошанин перемишльської капітули з 1817 року, опікун шкіл Перемишльської єпархії, один із провіс-
ників національного відродження в Галичині. Підготував і видав низку підручників українською мовою 
для народних шкіл: «Буквар словена-руського язика» (видання 1816, 1817, 1819, 1826, 1827 років), 
«Катехізис малий» (1817 рік). Створив першу в Галичині граматику української мови – підручник 
«Граматика язика словена-руського» (1823 рік). Передмова до неї становила важливу нау кову працю 
«Відомість о руському язиці» (1829 рік), яка містила змісто вний нарис історії України, визначала укра-
їнську мову як одну із самостійних східнослов’янських мов, була перекладена польською і російською 
мовами. «Граматика язика словена-руського» і «Відомість о руському язиці» стали першим ґрунто-
вим науковим дослідженням української мови в Галичині. 

У результаті вивчення й аналізу багатьох відповідних джерел І. Могильницький дійшов таких 
основних наукових висновків. Українська мова – це окрема слов’янська мова як на заході, так і на сході 
України. Нею розмовляють українці, які становлять один народ, одну націю, із власною самобутньою 
історією та культурою. Водночас він робить екскурс в минуле, починаючи з Володимира Великого. 
Галичани – це відгалуження від східних русинів. Руська мова, на думку І. Могильницького, – це літе-
ратурна форма сучасної йому української мови, яка є найголовнішою, найхарактернішою ознакою 
нації. Також вона є народною мовою. Народ може втратити політичну, державну самостійність, але 
водночас не втрачає своєї національної ідентичності та мови. І. Могильницький розвідував україн-
ську мову. Розвідка І. Могильницького доказує, як старанно він слідив за дослідами української історії, 
зокрема церковної, української мови в минулому й сучасності. Його видатний вклад у національне 
відродження визнавали М. Андрусяк, І. Франко, М. Грушевський та багато інших відомих українських 
громадських та наукових діячів. І. Могильницький зробив вагомий внесок у розвиток культурної спад-
щини свого рідного народу.

Ключові слова: Іван Могильницький, Українська греко-католицька церква, національна ідея, 
Галичина, Перемишль, культурна спадщина, українські просвітителі, граматика української мови.

Постановка проблеми. Історія Української 
греко-католицької церкви відображає історію 
українського народу. Церква, яка не мала під-
тримки уряду, обстоювала ідеали державо-
творення, перебувала там, де були українці, 
здійснювала духовну опіку в найрізноманітніших 
умовах. Церкві судилося в історії України визна-
чити євроінтеграційний вектор розвитку наці-
єтворчих традицій укладенням Берестейської 
унії; греко-католицькі священики наповнили сибір-

ські концтабори, коли там віддавали своє життя 
за Україну; саме греко-католицькі священики сту-
пили на незвідані землі Америки й Австралії, коли 
внаслідок трудової міграції українці перетнули 
океани. І. Могильницький намагався внести свою 
частку в розвиток культурної спадщини свого рід-
ного народу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Подвижницька праця І. Могильницького висвітлена 
в публікаціях М. Андрусяка, М. Возняка, В. Грещука, 
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Ф. Стеблія, М. Лесюка, Л. Левандовської, 
Т. Замлинського, у навчальних посібниках з істо-
рії України, історії української культури. У сучасній 
історіографії з’явились деякі публікації про нього 
як українського освітнього і церковного діяча, уче-
ного-філолога, крилошанина перемишльської 
капітули з 1817 р., опікуна шкіл Перемишльської 
єпархії, одного із провісників національного відро-
дження в Галичині. На думку дослідника Ф. Стеблія, 
І. Могильницький залишиться тихим, смирен-
ним, послушним для добра та народу і водночас 
великим просвітителем та зразковим пастирем 
[1, с. 65–67]. Учений І. Химка вважав, що саме на 
таких, як Іван Могильницький, і формується патрі-
отичний дух майбутніх світочів нашої держави 
[2, c. 78–84]. Національна ідея швидко поширюва-
лась у Галичині наприкінці XVIII – на початку XIX ст. 
через наявність етнічних та соціальних конфліктів. 
На думку М. Грушевського, у Західній Україні кінця 
XVIII – початку XIX ст. національну інтелігенцію 
репрезентувало переважно греко-католицьке духо-
венство [3, c. 664–667]. Hа чолі українського націо-
нально-релігійного руху стало духовенство, яке вба-
чало в цьому русі інструмент для реалізації своїх 
цілей. Греко-католицький клір намагався зміцнити 
авторитет Церкви, тим самим сприяти поширенню 
національно-релігійного руху в Галичині. Кожен 
священик також усвідомлював себе громадянином 
держави, який має повне право й обов’язок брати 
активну участь у суспільних справах [4, c. 79–85].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Утім, діяльність 
І. Могильницького не була належно висвітлена 
в сучасній історичній літературі.

Дослідник В. Грещук зазначав: «Це був вели-
кий син свого народу, діяльність якого належно 
не поцінована ще й нині, справжній подвижник на 
ниві просвіти, відомий релігійний діяч, поборник 
прав знедолених галичан» [5, с. 5]. В умовах неза-
лежної України маємо можливість об’єктивно оці-
нити роль тих релігійних діячів, які відзначалися 
в боротьбі за відновлення незалежної України. 

Мета статті – розкрити діяльність Івана 
Могильницького, одного з яскравих представни-
ків Української греко-католицької церкви початку 
XIX ст., який сприяв розвитку національних ідей 
в Україні.

Виклад основного матеріалу. У період пере-
ходу Галичини під владу Австрійської монар-
хії українське суспільство провінції складалося 
в основному з панщизняних селян та малоосві-
ченого греко-католицького духовенства і нечис-
ленних, великою мірою вже сполонізованих інших 
верств населення. Завдяки реформаторській полі-
тиці цісарів Марії-Терезії та Йосифа ІІ значного 
матеріального й духовного піднесення досягла 
Греко-католицька церква – єдина на той час уста-
нова, що могла посприяти культурно-освітньому 

розвиткові народу завдяки добре підготованим до 
цього кадрам духовенства. Українське греко-като-
лицьке духовенство здобувало освіту у ст вореній 
імператрицею Марією Терезією в 1774 р. у Відні 
греко-католицькій семінарії – Барбареумі, що 
давала західноукраїнським студентам не лише 
систематичну богословську освіту, а й можли-
вість животворних контактів із західною культу-
рою. У 1783 р. у Львові була заснована ще більша 
семінарія. Імператор Йосиф ІI пішов далі своєї 
матері: у 1784 р., щоби мати більше освічених 
чиновників і священиків, він заснував у Львові уні-
верситет, на чотирьох факультетах якого вчились 
переважно поляки, але були й українці. Оскільки 
викладання українцям велося німецькою або 
латинською мовами, то для них було організовано 
окремий факультет, що називався «Студіум руте-
нум». Викладання тут велося штучною мовою, що 
поєднувала церковнослов’янську мову з місцевою 
українською говіркою. У 1809 р. україномовний 
факультет було лікві довано [3, с. 98–105].

Водночас із підкресленням недоліків україн-
ської мови вища освіта також народжувала її обо-
ронців [6, с. 68]. Під час навчання у Львові чи Відні 
українці часто спілкувалися з польськими й особ-
ливо чеським інтелігентами, які у справах націо-
нальної свідомості й культурного розвитку йшли 
далеко попереду інших слов’ян Австрійської імпе-
рії. Їхній вплив сприяв зростанню національної 
свідомості українців [7, c. 54–61].

Свідченням переважання священиків серед 
інтелігенції є те, що із 43 українських книжок, 
виданих між 1837 і 1850 рр., 40 написали свя-
щеники. Першими рідною мовою зацікавилися 
в Перемишлі, найзахіднішому на українських 
землях місті, що протягом десятиліть відігра-
вало в розвитку національної свідомості украї нців 
роль, аналогічну тій, яку приблизно в той самий 
час відігравав для українців Харків, розташований 
на східніших землях України [1, c. 64–68].

Найвидатнішим серед перемишльської 
групи був канонік Іван Могильницький, висо-
копоставлений церковний ієрарх, який відав 
справами початкової освіти у греко-католицькій 
єпархії. Іван Могильницький (1777–1831 рр.) – 
український освітній і церковний діяч, учений- 
філолог, крилошанин перемишльської капітули 
з 1817 р., опікун шкіл Перемишльської єпар-
хії, один із провісників національного відро-
дження в Галичині. Студіював теологію у Львові. 
Навчався на богословському факультеті 
Віденського університету. Висвячений на свяще-
ника в 1800 р. Був парафіяльним священиком у  
с. Дроздовичі (1800–1815 рр.) і деканом у містечку 
Нижанковичі (нині Старосамбірський р-н 
Львівської обл.). У Дроздовичах у 1806 р. за кло-
потанням І. Могильницького організовано першу 
в тій окрузі народну школу. З 1816 р. – ректор  
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новозаснованого дяко-вчительського інституту 
в м. Перемишлі. Того ж року за підтримки свого 
зверхника, митрополита Михайла Левицького, 
І. Могильницький організував так зване 
«Товариство галицьких греко-католицьких свя-
щеників для поширення письмом просвіти і куль-
тури серед вірних», що ставило за мету готувати 
й поширювати серед селян нескладні релігійні 
тексти українською мовою, що було на той час 
нечуваним, видання українських загальноос-
вітніх та релігійних книжок (організація проісну-
вала до середини 1817 р.; припинила існування 
під тиском католицького духівництва). Іван 
Могильницький уклав Статут Товариства – «важ-
ливий документ для історії нашого національ-
ного розвитку», як писав І. Франко [9, c. 258]. 
Статут передбачав виконання не тільки шкіль-
них завдань, але й розгортання широкої просвіт-
ницької діяльності серед віруючих за допомогою 
підготовлених, опублікованих і розповсюдже-
них популярних книжок на релігійно-моральну 
та гуманітарну тематику, написаних простою 
мовою, уживаною по селах, у найпростішому 
стилі [8, с. 37]. Створення Товариства мало 
позитивне значення. За оцінкою І. Франка, це 
була перша усвідомлена спроба організації інте-
лігентних сил для виконання завдань «народної 
просвіти», яка сприяла подальшому пожвав-
ленню цієї роботи серед ліпшої частини галиць-
ко-руського духовенства. Хоча Товариство офі-
ційно припинило своє існування, проте його 
колишні учасники в міру своїх сил і можливо-
стей виконували статутні вимоги. У результаті 
спільними зусиллями, зокрема з іншими одно-
думцями, під керівництвом І. Могильницького 
як референта й інспектора створили 410 укра-
їнських народних церковнопарафіяльних одно-
класних шкіл у перемишльській єпархії [8, с. 38]. 
Цілком очевидно, що це був досить вагомий здо-
буток на наявні тоді 704 парафії. Водночас варто 
зауважити, що, крім парафіяльних, паралельно 
існували і такі народні школи, як трикласні-три-
віальні в невеликих містах та чотирикласні-нор-
мальні в більших містах, але з німецькою мовою 
навчання [10, с. 73].

З 1817 р. І. Могильницький – інспектор шкіл 
перемишльської єпархії. Входив до гуртка укра-
їнського духівництва на чолі з М. Левицьким 
та І. Cнігурським. Підготував і видав низку під-
ручників українською мовою для народних шкіл: 
«Буквар словена-руського язика» (видання 1816, 
1817, 1819, 1826, 1827 рр.), «Катехізис малий» 
(1817 р.). Він створив першу в Галичині граматику 
української мови – підручник «Граматика язика 
словена-руського» (1823 р.). Передмова до неї 
становила важливу нау кову працю «Відомість 
о руському язиці» (1829 р.), яка містила змісто-
вний нарис історії України, визначала українську 

мову як одну із самостійних східнослов’янських 
мов, була перекладена польською і російською 
мовами. Проте, намагаючись «вдосконали ти» 
місцевий діалект, І. Могильницький наполягав на 
тому, щоб уживати його із численними церков-
нослов’янськими домішками. Отриманий унаслі-
док цього штучний мовник мало сприяв спросту-
ванню тверджень про непридатність української 
мови для літературного вжитку. І. Франко вважав, 
що цією статтею І. Могильницький «відбив нову 
атаку намісництва проти вживання української 
мови» [5, с. 152–167]. Під час інспекторської 
діяльності домагався поширення мережі україн-
ських народних шкіл.

І. Могильницький розвідував українську мову. 
Згадана «Відомість» – це перша на галицькому 
ґрунті наукова розвідка в XIX ст. про українську 
мову, її минуле й відношення до інших слов’ян-
ських мов. Українську мову І. Могильницький 
уважав рівною слов’янською сестрою, як мова 
чеська, польська, московська. «Може бо якийсь 
народ утратити свою політичну самостійність, але 
народності й мови він не тратить. Зникла держава 
Володимира Великого, але українська мова захо-
валася досі. Сьогодні вона зберігається під сіль-
ською стріхою, але колись вона була урядовою 
мовою Великого Князівства Литовського й Польщі. 
Доля української мови під польським пануван-
ням зв’язалася нерозлучно з долею українського 
народу, хоч польська мова багато зо свого багат-
ства завдячує українській мові, а так само й мос-
ковська» [6, с. 47].

Висновки і пропозиції. Головна заслуга 
І. Могильницького полягає в тому, що він першим 
серед галичан усвідомив необхідність національ-
ного відродження і зробив все від нього залежне, 
щоб цей процес розпочався у сфері духовної 
культури. Саме завдяки йому Перемишль у цей 
період став центром такого відродження у Східній 
Галичині. Його видатний вклад у національне 
відродження визнавали М. Андрусяк, І. Франко, 
М. Грушевський та багато інших відомих україн-
ських громадських і наукових діячів. На прикладі 
багатогранної діяльності І. Могильницького маємо 
можливість переконатися в тому, що саме нове 
покоління греко-католицького духовенства висо-
коосвічене, патріотично налаштоване виступило 
в обороні національних прав галичан на свою 
мову, школу, зрештою, самостійне існування. 
Життя підтвердило правильність таких дій у той 
час. У процесі зростання національної свідомо-
сті вивчення історії свого народу завжди відігра-
вало вирішальну роль. Народові, якй плекає нове 
почуття спільності, необхідне усвідомлення того, 
що його єднає й спільна доля. Цей спільний істо-
ричний досвід, крім того, має сприйматися як сла-
ветне минуле, що вселяє почуття гордості та спо-
нукає до ототожнення зі своїм народом. 
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Slobodyanyuk O., Krasnianska N. I. Mogylnytsky – narrator of the national revival of Galicia
The study examines the role and place of the Ukrainian Greek Catholic Church in the beginning. Nineteenth 

century in the dissemination and development of national idea in Ukraine, as exemplified by the activity 
of the Ukrainian enlightener I. Mogilnytsky. The national idea spread rapidly in Galicia at the end. XVIII – 
beginning XIX century due to the presence of ethnic and social conflicts. In Western Ukraine, at that time, 
the predominantly Greek Catholic clergy represented the national intelligentsia. Ivan Mogilnytsky (1777–1831) 
is a Ukrainian educational and church figure, philologist, wingman of the Pеremysl Chapter since 1817, 
guardian of the schools of the Diocese of Pеremysl, one of the forerunners of the national revival in Galicia. He 
prepared and published a series of textbooks in Ukrainian for public schools: “The Letter of the Slovene-Russian 
Language” (ed. 1816, 1817, 1819, 1826, and 1827), “Catechism Small” (1817). He created the first grammar 
of the Ukrainian language in Galicia – a textbook “Grammar of the Slovene-Russian Language” (1823). The 
preface to it constituted an important scholarly work, The Awareness of the Russian Language (1829), which 
contained a substantive sketch of the history of Ukraine, defined Ukrainian as one of the independent Eastern 
Slavic languages, and was translated into Polish and Russian.

“Grammar” and “Vedomosti” became the first thorough scientific research of the Ukrainian language in 
Galicia. Having studied and analyzed many relevant sources, I. Mohylnytsky came to the following main 
scientific conclusions. Ukrainian is a separate Slavic language both in the west and in the east of Ukraine. It is 
spoken by Ukrainians, who make up one nation, one nation with its own original history and culture. At the same 
time makes a digression into the past, starting with Vladimir the Great. Galicians are a branch of the Eastern 
Ruthenians. The Russian language, in the understanding of I. Mohylnytsky, is a literary form of the modern 
Ukrainian language, which is the most important, most characteristic feature of the nation. At the same time it 
is a vernacular. The people may lose their political and state independence, but they do not lose their national 
identity and language. I. Mogilnytsky was exploring the Ukrainian language. I. Mogilnytsky’s intelligence 
proves how closely he has followed the experiences of Ukrainian history, in particular church, Ukrainian 
in the past and present. His outstanding contribution to national revival was recognized by M. Andrusyak, 
I. Franko, M. Hrushevsky and many other prominent Ukrainian public and scientific figures. I. Mogilnytsky 
made a significant contribution to the development of the cultural heritage of his native people.

Key words: Ivan Mogilnytsky, Ukrainian Greek Catholic Church, national idea, Galicia, Peremysl, cultural 
heritage, Ukrainian enlighteners, grammar of Ukrainian language.
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аспірантка кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 
В ПІДЛІТКІВ ІНТЕРЕСУ ДО ЗАНЯТЬ ТУРИЗМОМ  
В УМОВАХ ЛІТНЬОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ
У статті виявлено шляхи вдосконалення процесу формування інтересу в підлітків до занять 

туризмом в умовах літнього оздоровчого табору (ЛОТ), з’ясовано специфіку використання інте-
гральної технології; визначено перспективу й ефективність інтеграції туризму та краєзнавства. 
Встановлено, що виховний потенціал туристичної діяльності не повністю використовується 
в сучасному освітньому процесі. Причинами є неготовність учителів фізичної культури до прове-
дення занять туризмом в умовах школи та поза нею; низький рівень популяризації та методич-
ної підтримки такої роботи у процесі підготовки та перепідготовки вчителів фізичної культури, 
брак досвіду тощо. Інтегральна технологія застосовується в системі таких зв’язків, як: урочні 
та позашкільні форми навчально-виховної роботи; змістове наповнення цілісного освітнього про-
цесу; методичне забезпечення туристичної роботи в умовах літнього оздоровчого табору та поза 
його межами. Інтеграція туристичної роботи та шкільного краєзнавства спрямована на система-
тичне його вивчення, збереження і відтворення культурної спадщини. Встановлено, що інтеграція 
краєзнавчої та туристичної діяльності в умовах літнього оздоровчого табору доповнює і збагачує 
кожен із зазначених напрямів, надає їм додаткових смислів та цілепокладання, розширює спектр очі-
куваних результатів. У межах авторської програми «Туризм – це більше, ніж мандрівка» запропо-
новано ознайомлення з конкретно обраним краєзнавчим об’єктом туристської одноденної подорожі 
як завершального етапу курсу, комплекс фізичної підготовки для розвитку витривалості, а також 
спритності та гнучкості; набуття знань і навичок гігієни та безпеки туриста, а також долікарської 
медичної допомоги потерпілому тощо. Усього програмою передбачено 26 годин навчального часу, 
зокрема 8 годин на одноденний похід, а також презентація його результатів. Інтерес у підлітків до 
занять туризмом в умовах літнього оздоровчого табору формується в єдності та суперечливому 
взаємозв’язку емоційно-естетичних та раціонально-практичних, особистісно-індивідуальних і гру-
пових мотивів. А стійкий інтерес як очікуваний результат отримуємо в єдності інтегративного 
знання, спортивно-оздоровчої туристичної діяльності та задоволення від її результатів. 

Ключові слова: інтеграція, інтерес, краєзнавство, літній оздоровчий табір, мотивація, похід, 
туризм.
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Постановка проблеми вдосконалення про-
цесу формування в підлітків інтересу до занять 
туризмом в умовах літнього оздоровчого табору 
(далі – ЛОТ) визначена необхідністю корекції 
організованої фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності, вибору її форм і змісту для зміцнення 
тіла і духу, формування пізнавально-емоційної 
активності, вольових якостей особистості, впев-
неності в собі, здобуття необхідних компетент-
ностей та досвіду їх застосування в реальних 
життєвих ситуаціях. Пошук шляхів підвищення 
ефективності туристичної діяльності підлітків 
в умовах ЛОТ здійснюємо з урахуванням досвіду 
проведення відповідних форм навчально-вихов-
ної роботи педагогами-практиками в минулому 
і сьогоденні в Україні та поза її межами, вимо-
гами гуманістичної, особистісно орієнтованої 
освітньої парадигми, суть якої відображена 
в реформаторських засадах Нової української 
школи, законодавчих актах, що регулюють такий 
вид діяльності, теоретичних розробках педаго-

гіки дозвілля, результатах пілотажного дослі-
дження в середовищі вихователів/організаторів/
тренерів/інструкторів туризму та підлітків, які 
працюють і оздоровлюються в ЛОТ.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему туризму як соціокультурного фено-
мену в аспектах спортивної, фізкультурної, оздо-
ровчо-відпочинкової діяльності людей різного 
віку вивчали українські та закордонні педагоги, 
психологи, діячі фізичної культури та спорту, 
а саме: Т. Блистів, О. Вацеба, М. Лук’янченко, 
В. Федорченко, З. Філіпов та низка інших. 
В. Грановський, Ю. Самковський, А. Тимченко, 
Н. Тимощук, І. Шафранський та інші аналізували 
туристичну роботу з дітьми та молоддю в поза-
класній роботі, а також в умовах ЛОТ. Однак не 
розглянуто проблему вибору шляхів удоскона-
лення процесу формування в підлітків інтересу 
до занять туризмом у педагогічних умовах літ-
нього оздоровчого табору, що й зумовило вибір 
теми нашої статті.
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Метою статті є виявлення й обґрунтування 
шляхів удосконалення процесу формування 
інтересу в підлітків до занять туризмом в умо-
вах літнього оздоровчого табору. У межах визна-
ченої мети необхідно вирішити такі завдання: 
з’ясувати специфіку використання інтегральної 
технології у процесі організації та проведення 
туристичної роботи в умовах ЛОТ; визначити 
перспективу й ефективність інтеграції туризму 
та краєзнавства.

Виклад основного матеріалу. Процес фор-
мування інтересу в підлітків до занять туризмом 
в умовах ЛОТ удосконалюється на основі осо-
бистісно орієнтованого підходу, на засадничих 
ідеях філософії та педагогіки дозвілля. Провідним 
напрямом педагогіки дозвілля, зокрема в кані-
кулярний період, постає реалізація ціннісного 
потенціалу активного використання вільного від 
шкільного навчання часу. Аксіологічний потен-
ціал дозвілля, на думку І. Петрової, означає його 
здатність формувати ціннісні уявлення й орієнта-
ції людини, що може відбуватися як стихійно, так 
і цілеспрямовано. Однак обов’язкова активізація 
зусиль самої людини, яка виробляє й обирає орі-
єнтири серед багатьох естетичних, моральних, 
політичних чи інших життєвих цінностей. Водночас 
педагог дозвілля має допомогти кожному робити 
свій життєвий вибір, самостійно виходити зі склад-
них життєвих ситуацій, самовдосконалюватися 
та саморозвиватися [2, с. 161].

З метою вибору ефективних шляхів удоскона-
лення процесу формування інтересу в підлітків до 
занять туризмом в умовах ЛОТ ми вивчали реаль-
ний стан проблеми. Зокрема провели пілотажне 
дослідження серед підлітків до та під час відпо-
чинку, а також їхніх батьків, педагогічного персо-
налу ЛОТ. У нашому опитуванні взяли участь під-
літки (усього 100 осіб) та працівники ЛОТ (100 осіб) 
в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській 
областях. Цілі та завдання опитування були пов’я-
зані з виявленням ставлення та мотивації підліт-
ків до занять туризмом в умовах ЛОТ, з’ясуванням 
соціокультурних та демографічних особливостей 
цих занять, форм і методів туристичної роботи, 
готовності вчителів та вихователів до організації 
та здійснення туристичної діяльності на засадах 
особистісно орієнтованої освітньої парадигми, 
аналізом педагогічних ситуацій формування жит-
тєво необхідних компетенцій підлітків у заняттях 
туризмом, визначенням ролі і значення турис-
тичної діяльності для формування валеологічної 
культури підлітків. 

Нами з’ясовано, що 65% опитаних підлітків не 
залучені до занять туризмом через відсутність 
спеціальної матеріальної бази в навчальному 
закладі як шкільного, так і позашкільного типу, 
незацікавленість педагогів та підлітків, відсутність 
досвіду, необов’язковість проведення такої форми 

роботи тощо. Водночас 15% спорадично займа-
ються туризмом з ініціативи дорослих (батьки, 
учителі, вихователі), і лише 20% опитаних залу-
чені до систематичних занять туризмом в умовах 
сім’ї та ЛОТ (Рис. 1).

 
         
         

         

65% 15% 

20% 

Рис. 1. Залучення підлітків до занять туризмом  
(травень – серпень 2019 р.)

Як бачимо, пізнавальний, виховний потенціал 
туристичної фізкультурно-оздоровчої діяльності 
не повністю використовується в сучасному освіт-
ньому процесі, і причини цього явища криються, 
на нашу думку, у такому: 

– неготовність учителів фізичної культури до 
організації та проведення туристичної діяльності 
в умовах школи та поза нею; 

– низький рівень популяризації та методичної 
підтримки такої роботи у процесі професійної під-
готовки та перепідготовки вчителів-предметників, 
зокрема фізичної культури, брак досвіду тощо. 

За результатами опитування й анкетування 
вчителів фізичної культури у школі, педагогічних 
працівників у ЛОТ та підлітків, які перебували 
на відпочинку, робимо висновок про епізодичне 
і несистемне використання виховного потенціалу 
занять туризмом, за яких спонтанно проведений 
туристичний похід здебільшого набуває форми 
обов’язкового, формального атрибута перебу-
вання підлітків у літньому таборі.

Очевидно, що така ситуація не є задовільною 
і спонукає педагогів здійснювати пошук шляхів 
удосконалення для формування інтересу в під-
літків до занять туризмом. Нами розроблено про-
граму спецкурсу для підготовки і перепідготовки 
вчителів фізичної культури, працівників ЛОТ, бать-
ківського лекторію, а також методичні рекомен-
дації щодо використання пізнавально-виховного 
потенціалу занять туризмом із метою особистіс-
ного розвитку, набуття життєво необхідних компе-
тенцій як здатностей тощо.

Формування валеологічних та фізкультур-
них, компетентнісних навичок підлітків засобами 
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туризму пов’язане з готовністю і здатністю дитини 
діяти в особистому життєвому просторі та в колек-
тиві, ухвалювати рішення в конкретних життєвих 
ситуаціях, здійснювати вибір, нести відповідаль-
ність за його наслідки. 

У процесі підготовки та проведення занять 
туризмом підліток за допомогою дорослого пови-
нен виробити психологічний алгоритм на основі 
діяльності, конкретних дій, передбачення наслід-
ків, самоаналізу. Сприяти цьому вихователь/тре-
нер може не лише шляхом заповнення докумен-
тації згідно з вимогами нормативних документів 
(маршрутний лист, звіт тощо). Необхідно укласти 
та детально обговорити до і після подоланого 
маршруту індивідуальні доручення й обов’язки, 
розглянути як пропедевтичні різноманітні педа-
гогічні ситуації для прикладу позитивного чи 
негативного досвіду, здійснити огляд і оцінку спо-
рядження тощо. У такий спосіб шляхом від емоцій-
но-естетичного задоволення у процесі підготовки 
й участі в поході до раціонального усвідомлення 
практично-валеологічної значущості туристич-
них занять формується інтерес до останніх. Для 
досягнення цієї мети в педагогічних умовах ЛОТ 
та поза ним у межах означеної настанови ефек-
тивні такі шляхи:

– організація самостійної роботи підлітка 
в підготовці та проведенні туристичного походу;

– підбір тем, форм і методів спільної роботи 
вчителя/ вихователя/інструктора і підлітка над 
змістом і завданнями туристичних занять;

– міжособистісне спілкування з підлітком 
у процесі роботи над туристичним завданням 
відповідно до його віку, індивідуальних особли-
востей, життєвого досвіду в поєднанні пізнаваль-
но-виховної, відпочинково-оздоровчої та емоцій-
но-естетичної мети;

– вирішення педагогічного завдання у при-
родній, спонтанній чи штучно створеній педагогіч-
ній ситуації, яка виникає (чи створена) у процесі 
туристичної діяльності дорослого і підлітка;

– залучення підлітка до обговорення й ана-
лізу туристичних занять із метою формування 
знань, умінь і навичок валеологічної культури; 

– залучення особистісного життєвого досвіду 
підлітка і дорослого до реалізації педагогічних 
завдань із метою формування інтересу до занять 
туризмом; 

– здійснення міжпредметних зв’язків, інтегру-
вання навчального матеріалу з різних предметів 
і виховного матеріалу в заняттях туризмом;

– пізнання історії рідного краю, здобутків 
національної культури в контексті світової; 

– обговорення результатів туристичної діяль-
ності та презентація її результатів в кінці табірної 
зміни.

Розглянемо перспективу здійснення міжпред-
метних зв’язків, а також інтегрування навчального 

матеріалу з різних предметів і виховного мате-
ріалу в заняттях туризмом. Розгортання цього 
напряму безпосередньо пов’язане з іншими, що 
сприяє формуванню мотивації навчально-пізна-
вальної діяльності, створенню цілісної картини 
світу підлітком відповідно до його вікових психо-
лого-педагогічних особливостей. Ідеться, фак-
тично, про застосування інтегральної технології 
в системі зв’язків: 

– урочних та позаурочних (позакласні, позаш-
кільні) форм навчально-виховної роботи;

– змістового наповнення занять туризмом 
відповідно до програмного забезпечення шкіль-
них навчальних предметів та напрямів виховання, 
зокрема історії України, географії, екологічного 
виховання, фізкультурно-валеологічного, краєз-
навчого, патріотичного тощо;

– методичного забезпечення туристичної 
роботи в умовах ЛОТ та поза його межами з вико-
ристання інноваційних інтерактивних технологій. 

Найбільш ефективна інтеграція туристичної 
роботи в умовах ЛОТ та шкільного краєзнавства, яке 
спрямоване на систематичне вивчення, збереження 
і відтворення культурної спадщини рідного краю. 
Краєзнавство є комплексним дослідженням рідного 
краю, поняттями якого означуємо історико-культур-
ний регіон відповідно до загальноприйнятого істо-
рико-етнографічного районування території України 
(умовні назви: Полісся та Волинь, Карпати, Поділля, 
Середня Наддніпрянщина, Слобожанщина, 
Південь) або ж територіально-адміністративну оди-
ницю (область, район, місто, село) як конкретне 
місце народження чи проживання людини. На думку 
Л. Масол, використання краєзнавчих елементів 
у формах і змісті, методиці навчально-виховного 
процесу сприяє підвищенню мотивації до навчаль-
но-пізнавальної діяльності, забезпечує її зв’язок із 
життям, формує пізнавальні та самоосвітні компе-
тентності підлітків тощо [1, с. 430–431]. 

Інтеграція краєзнавчої та туристичної діяль-
ності в умовах ЛОТ доповнює і збагачує кожен із 
зазначених напрямів, надає їм додаткових смис-
лів та цілепокладання, розширює спектр очікува-
них результатів.

Туристично-краєзнавчу діяльність підлітків 
в умовах однієї зміни ЛОТ компонуємо в авторську 
програму «Туризм – це більше, ніж мандрівка», 
яка вміщує два блоки – краєзнавчий і базової 
туристської підготовки (пішохідний туризм), роз-
рахована на щоденні заняття тривалістю 2 акаде-
мічні години: 

– 1 година – краєзнавча тематика щодо кон-
кретно обраного об’єкта вивчення/дослідження/
ознайомлення (етнографічні матеріали, археоло-
гічні пам’ятки, феномени природного походження, 
пам’ятки мистецтва в загальному доступі тощо);

– 1 година – підготовка до туристської одно-
денної подорожі як завершального етапу курсу, 
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що передбачає фізичну підготовку, зокрема для 
розвитку витривалості, а також спритності та гнуч-
кості; формування знань і навичок гігієни та без-
пеки туриста, а також долікарської медичної допо-
моги потерпілому тощо. 

Усього програмою передбачено 26 годин, 
зокрема 8 годин на одноденний похід. 

Незважаючи на брак навчального часу, який 
визначений короткою тривалістю табірної зміни 
(14 днів), педагогам необхідно знайти можливість 
презентації результатів туристичної подорожі під-
літків у формі фотовиставки, відеофільму, зачи-
таного звіту у формі нарису, оповідання тощо. 
Причому керівник групи обов’язково повинен 
дати узагальнюючий відгук на діяльність кожного 
підлітка, відмітити досягнення й успіхи, означити 
перспективи. 

Висновки і пропозиції. Формування інте-
ресу в підлітків до занять туризмом в умовах літ-
нього оздоровчого табору вирішується в єдності 
та суперечливому взаємозв’язку особистісно-ін-
дивідуальних («Я») та групових («Ми») мотивів. 
А сформованість стійкого інтересу як очікуваного 
результату отримуємо в єдності знання (про мож-
ливості пізнання себе і світу засобами туризму), 
спортивно-оздоровчої туристичної діяльності 

та задоволення від її результатів. Причому пам’я-
таємо, що в підлітковому віці як етапі онтогенезу 
особистісно-індивідуальне домінує над груповим, 
а задоволення від занять туризмом буде отри-
мано підлітком за умови збереження балансу його 
індивідуальних і групових потреб. 

Застосування інтеграційного підходу в роботі 
з підлітками в системі зв’язків «туризм – краєз-
навство» забезпечує формування цілісних знань, 
які підліток не отримує шляхом предметно орієн-
тованого стандарту, а в опорі на знання міжпред-
метного характеру набуває свого особистісного 
досвіду та компетенції в реальних життєвих ситу-
аціях. 

Перспективу подальших досліджень визна-
чає необхідність з’ясування розвитку культури 
дозвілля, зокрема туристичних занять дітей 
та молоді, у складних санітарно-епідеміологічних 
умовах сьогодення.
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Solomchak Ch. Means to improve the process of evoking an interest in hiking among teenagers  
in terms of summer wellness camps

This article reveals means of improving the process of evoking an interest in hiking among teenagers in 
terms of summer wellness camps (SWC), peculiarities of using integral technology; determing the perspective 
and effectiveness of local lore and hiking integration. It is found, that teaching of possible tourism activity 
is used just partly in a modern academic process. The reason is that teachers of physical education are 
unprepared for studying school tourism in terms of school time and off times; low-level of spreading 
the professional assistance for such tasks during qualification and requalification of physical education 
teachers, lack of experience etc. Applying of integral technology occurs in the system of such connections 
as: classroom and extracurricular forms of educational work; informative content of all-in-one educational 
process; methodological implementation of hiking specifics in terms of SWC and beyond the pale. Integration 
of hiking and local lore studying intends to be learnt systematically, preserving and recreating cultural heritage. 
It is defined, that combination of local lore and hiking activities in terms of SWC complements and enriches all 
of the ways mentioned above, provides additional value, goal setting and expands the spectrum of expected 
results. As a closure stage of the course within the authorial program “Hiking – is more than just a travel”, 
with specifically selected a local lore object for one-day hiking, it is suggested to study a complex of physical 
training to develop endurance, as well as agility and flexibility; to learn about hygiene skills and tourist safety, 
first aid care etc. In all, the program provides 26 hours of training time, including 8 hours for one-day hike 
while presenting its results. The process of creating positive attitude towards hiking among teenagers in terms 
of SWC happens in union and contradictory correlation of aesthetic emotions, rational and practical, personal 
and individual, group motives. As expected result, we get a stable interest in hiking, when we unite integral 
knowledge and hiking as a sport and recreation activity, and get enjoyment with its results.

Key words: integration, interest, local lore, summer wellness camp, motivation, hiking, tourism.
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ПОЗАШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА  
В ДОБУ ПРІОРИТЕТУ ОСОБИСТОСТІ
У статті позашкільна педагогіка розглядається як нова галузь педагогічних знань про виховання 

і навчання дітей та молоді в умовах позашкілля, дозвіллєвого середовища, як галузь педагогічної науки, 
яка вивчає закономірності всебічного розвитку і творчої самореалізації особистості в умовах її віль-
ного часу та дозвілля. Авторка доводить, що, за результатами її тривалого дослідження, офіційне 
визнання позашкільної педагогіки як самостійної галузі педагогічних знань – найважливіша умова духов-
ного й культурологічного збагачення позашкільного неформального середовища, що прискорить про-
цес перетворення позашкілля України на храм дитячої мрії, творчого самоствердження дітей і молоді.

Розкрито предмет позашкільної педагогіки, основні теоретичні положення, сутність позашкіль-
ного педагогічного процесу, обґрунтовано основні поняття, принципи, закономірності особистісного 
позашкільного педагогічного процесу, охарактеризовано педагогічні умови ефективності масової 
роботи з дітьми, нові функції позашкільного педагога та керівника позашкільного закладу, законо-
мірності виховання й розвитку дітей в умовах дозвілля, питання управління сучасним позашкільним 
педагогічним процесом.

Наголошується на тому, що організація позашкільного педагогічного процесу означає створення 
розгалуженої системи активного творчого самовиявлення дитини, максимальних умов для цілеспря-
мованого розвитку її творчих можливостей, зняття всіляких обмежень, бар’єрів, які стримують інте-
лектуальну ініціативу дитини, її творче самовираження. Такому педагогічному процесу протиприродна 
убогість ідейного, емоційного життя. Навпаки, властиві багатство вражень, власна дитяча фанта-
зія, наявність таких питань, на які діти самі палко бажають знайти відповіді, невтомно під керівниц-
твом позашкільних педагогів їх шукають і знаходять. У такому педагогічному процесі навіть будь-яка 
репродуктивна діяльність дітей обов’язково включає елементи творчості. Педагог у позашкільному 
педагогічному процесі діє не за програмою, а за дитиною, її настроєм і внутрішнім станом, створює 
умови для повного розкриття й саморозвитку внутрішніх сил і творчих здібностей.

Ключові слова: дозвілля, позашкільна педагогіка, позашкільний педагогічний процес, співтвор-
чість.
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Постановка проблеми. В умовах правової 
демократичної держави гарантом повноцінного 
життя народу є цілеспрямоване виховання масш-
табних, творчих і всебічно розвинених особисто-
стей, керівників життя, а не його слуг, творців, а не 
безсловесних виконавців, справжніх інтелігентів. 
Такий підхід до виховання не тимчасовий. Це 
ідеал прогресуючого життя. 

Жодна з існуючих підструктур системи освіти 
у своєму старому непорушному вигляді ці 
завдання вирішити не може із причин функціо-
нального підходу до людини.

Традиційна парадигма освіти, що склалася 
останнім часом в Україні, ігнорує накопичені нау-
кові уявлення філософії, теології, літератури, 
соціальних наук, психології, педагогіки про осо-
бливості сучасного позашкільного середовища 
і сучасної молоді, зокрема акселератів-підліт-
ків, як унікальних, складних, неоднозначних 
і неповторних людських особистостей, інтереси 
й мотиви яких не завжди збігаються з тим, що про-
понує їм традиційна школа і позашкільні заклади. 

За результатами нашого тривалого дослідження 
зазначимо, що більшість актуальних проблем 
духовного збагачення позашкільного неформаль-
ного середовища пов’язані із прискоренням офі-
ційного визнання на державному рівні соціально 
значущої ролі нової галузі знань – позашкіль-
ної педагогіки, що допоможе прискорити процес 
перетворення позашкілля України на храм дитя-
чої мрії, щасливого максимально творчого само-
ствердження дітей і молоді в умовах дозвілля.

Історія інститутів позашкільного виховання 
в нашій країні налічує майже сто років, однак 
у вигляді системи воно сформувалося наприкінці 
60-х – у 70-х рр., коли почали створюватись перші 
виховні комплекси й наукові праці, а загальне мето-
дичне керівництво здійснювалось Міністерством 
освіти. Крім цього, існувала й набула значного 
поширення мережа різноманітних позашкільних 
установ культури, спорту, мистецтва тощо.

Із цією метою лише в системі освіти України 
діє 2,2 тисячі позашкільних закладів, поширю-
ється мережа установ нового типу, а саме: позаш-
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кільні навчально-дослідницькі, творчо-вироб-
ничі центри, позашкільні центри творчості дітей 
і юнацтва, туризму, краєзнавства, шкіл мистецтва, 
спортивно-технічні школи, клубні установи тощо. 
У багатьох регіонах України створюють нові моделі 
позашкільних закладів, які захищають право 
авторських колективів, серед них: дитячо-юнацькі, 
театральні, соціально-педагогічні комплекси, кіно-
центри, міжшкільні клуби тощо. Набуває розвитку 
інтеграція діяльності цих закладів із навчально-ви-
ховними установами нового типу: ліцеями, гімна-
зіями, коледжами, спеціалізованими школами, 
навчально-виробничими комбінатами, інститутами 
й університетами. Удосконалюється позашкільна 
діяльність із проблем розвитку інтелектуальних 
здібностей особистості, підтримки її творчої обда-
рованості. Перспективною формою зарекомен-
дували себе створена в Україні мережа Малих 
академій наук, зокрема академій мистецтв, шкіл 
народознавства, народних ремесел, кобзарських 
шкіл та наукових товариств учнівської молоді.

Глибокі якісні зміни відбулись у позашкільній 
роботі у зв’язку із процесами становлення націо-
нальної школи в Україні й вихованням у дітей 
усвідомлення власної причетності до свого роду, 
етнічної групи, народу загалом, до перлин народ-
ної мудрості й творчості. Сотні тисяч дітей пра-
цюють у науково-технічних і виробничих колекти-
вах, науково технічних товариствах, клубах юних 
техніків або конструкторів, гуртках кореспонден-
тів. Багато школярів відвідують науково-технічні 
табори під час канікул, беруть участь у змаганнях 
допитливих, конструкторів і винахідників. Вони 
залучаються до творчого розв’язання суспільно 
важливих завдань у галузі охорони навколиш-
нього середовища, руху раціоналізаторів і новато-
рів на підприємствах, поліпшення умов навчання, 
життя у школах і житлових кварталах. Юні хіміки, 
гідробіологи, зоологи, ентомологи досліджують 
береги річок і морів із позицій сучасних досяг-
нень біології, фауни і флори. Юні електронщики 
пробують свої сили в розробці приладів з елемен-
тами мікроелектроніки для сільського господар-
ства і медицини, створюють оптичні індикатори, 
запам’ятовуючі пристрої тощо.

У гуртках позашкільних закладів України (а їх 
понад 500 найменувань) систематично займа-
ються технічною творчістю, юнатською робо-
тою, спортом, туризмом понад 2 млн школярів. 
Крім того, з юними винахідниками працюють 
молоді вчені, раціоналізатори виробництва, льот-
чики, моряки, авіатори, космонавти, спонсори. 
Дитячими ансамблями, театральними, хоровими 
й іншими художніми колективами керують профе-
сійні художники, музиканти, режисери й ін.

Отже, утвердивши себе як повноцінна ланка 
в ланцюзі безперервного виховного процесу, 
позашкільні заклади надають дітям широкі 

й нетрадиційні можливості для поліпшення яко-
сті їхнього життя, інтенсивно формують такі важ-
ливі якості, як: позитивне ставлення дитини до 
власного життя й реалізації себе як особистості 
в улюбленій творчій діяльності, яка відповідає 
природним даним: здатність до безперервного 
духовно-творчого самовдосконалення; соціальну 
відповідальність, що виявляється в піклуванні 
про добробут і благополуччя близьких і далеких 
людей; культурі дозвілля тощо.

Особливого значення набуває досвід позаш-
кільних закладів із залучення школярів до участі 
в організації захоплюючих і масштабних справ 
світового масштабу, як-от: міжнародні телемости, 
екологічні творчі об’єднання, експедиції, обмін 
культурними цінностями, акції милосердя, зльоти, 
асоціації обдарованих дітей, марші миру тощо.

Перетворенню позашкілля України на храм 
дитячої мрії й щасливого творчого самоствер-
дження сприяють Державна політика у сфері 
позашкільної освіти, її правові, соціально-еко-
номічні, а також організаційні, освітні та виховні 
засади, закони України «Про освіту», «Про 
позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», 
Положення про позашкільний навчальний заклад 
тощо, які спрямовано на забезпечення потреб 
дітей у творчій самореалізації й організації зміс-
товного дозвілля, урізноманітнення рівнів і форм 
розвитку творчої особистості, у залежності від 
соціально-педагогічної ситуації, особливостей 
індивідуального розвитку інтересів самої дитини 
та її батьків, що вимагає справді гуманного став-
лення до побудови позашкільного педагогічного 
процесу, визнання самобутності й самоцінності 
дитини, вивчення особливих законів позашкільної 
педагогіки.

Нове положення про позашкільний навчаль-
но-виховний заклад України як установу, при-
значену дати дітям і юнацтву додаткову нефор-
мальну освіту, забезпечити їхні потреби у творчій 
самореалізації й організації змістовного дозвілля, 
передбачає різні рівні формування творчої осо-
бистості і її гармонійного розвитку в залежності 
від соціально-педагогічної ситуації, особливостей 
індивідуального розвитку, інтересів самої дитини 
та її батьків, вимагає дійсно гуманного ставлення 
до особистості дитини, побудови позашкільного 
педагогічного процесу на визнанні її самобутності 
й самоцінності за особливими принципами й зако-
нами позашкільної педагогіки.

Мета статті – висвітлення теоретичного 
обґрунтування сутності, принципово важливих 
особливостей і завдань нової наукової галузі 
знань – позашкільної педагогіки.

 Зроблена спроба розв’язання цих питань на 
основі авторської концептуальної позиції, яка 
полягає в такому: оптимальність педагогічного 
впливу позашкільних закладів будь-якого профілю 
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на всебічний розвиток дітей в умовах дозвілля 
забезпечується завдяки взаємному духовному 
збагаченню педагогів і дітей, створенню комфорт-
ного психологічно сприятливого клімату навчаль-
них взаємин, високого рівня діалогічної культури 
й інтелектуальної співтворчості.

Такий підхід до стратегії побудови позашкільної 
педагогіки закладено в її природі: оперативному 
реагуванні на реалії життя без наказів «згори», 
на виниклі щойно інтереси дітей, їхні потреби 
й наміри. І якщо зволікати з визнанням необхід-
ності такої соціально значущої педагогіки на дер-
жавному рівні, позашкільні заклади залишаться 
порожніми, а духовне життя дітей – збіднілим. 
Тому настав час подолання проблеми відсутності 
в Україні позашкільної педагогіки.

На основі теоретичного аналізу науково-літе-
ратурних джерел і тривалого експериментального 
дослідження нами доведена закономірна необхід-
ність виділення позашкільної педагогіки в окрему 
самостійну галузь педагогічної науки, розкрито 
предмет позашкільної педагогіки, основні тео-
ретичні положення щодо сутності позашкільного 
педагогічного процесу, обґрунтовано основні 
поняття, принципи, закономірності особистісного 
позашкільного педагогічного процесу, охаракте-
ризовано педагогічні умови ефективності масо-
вої роботи з дітьми в позашкільному середовищі, 
нові функції позашкільного педагога та керівника 
позашкільного закладу, закономірності додатко-
вого виховання й розвитку дітей в умовах дозвілля, 
питання управління сучасним позашкільним педа-
гогічним процесом.

За позашкільною педагогікою освітній позаш-
кільний педагогічний процес визнає пріоритет-
ними такі важливі сторони розвитку дитячої при-
роди на дозвіллі, як:

– унікальність і неповторність (реалізація 
права дитини бути не такою, як усі, на пізнання 
себе і зацікавленість собою й іншими людьми, 
реалізацію себе за спеціальною програмою 
й індивідуальною траєкторією особистісного роз-
витку і саморозвитку);

– творча активність (реалізація права на 
творчу ініціативу, особистісну самостійність 
і відповідальність, право зіставити себе із собою 
вчорашнім і майбутнім, з іншими однолітками 
й дорослими людьми, порівняти свій стиль життя 
із життям тих людей, які вважає еталоном, у про-
цесі захоплюючої творчої діяльності);

– внутрішня свобода (реалізація права на 
вибір, що передбачає розширення розгалуженої 
сфери творчого самовиявлення дитини в позау-
рочний час, у процесі якого розуміння, на що здат-
ний, вільний вибір для себе еталона моральності 
й досконалості);

– духовність (реалізація права на повагу, 
гідне до себе ставлення, любов і творчість, допо-

мога іншим людям у їхньому самовдосконаленні; 
наявність варіативних моделей розвитку дитячої 
творчості та набору соціальних ролей).

Знаменно, що відкриваються дедалі більше 
теоретичних джерел, які це підтверджують. 
Теоретичні засади такого явища в педагогіці 
обґрунтував і В. Вернадський, який довів, що 
духовні виявлення людини становлять явище 
величезного значення, можна сказати, основного, 
що відповідає властивостям вищих форм життя 
людини. Тому звернення до категорії «позаш-
кільна педагогіка» закономірний наслідок плідного 
розвитку й загальної педагогічної теорії і більш 
ґрунтовного вивчення позашкільного середовища 
як феномена духовного оздоровлення всього 
суспільства.

Такий підхід до стратегії побудови позашкільної 
педагогіки закладено в її природі: оперативному 
реагуванні на реалії життя без наказів «згори», 
на виниклі щойно інтереси дітей, їхні потреби 
й наміри. І якщо зволікати з визнанням необхід-
ності такої соціально значущої педагогіки на дер-
жавному рівні, позашкільні заклади залишаться 
порожніми, а духовне життя дітей – збіднілим. 
Тому настав час подолання проблеми відсутності 
в Україні позашкільної педагогіки.

Розглянемо, яка її відмінність від педагогіки 
школи.

Позашкільна педагогіка – галузь педагогіч-
ної науки, яка вивчає закономірності всебічного 
розвитку й творчої самореалізації особистості 
в умовах її вільного часу та дозвілля.

Термін «позашкільна педагогіка» – неоло-
гізм, який останнім часом набув повсюдного вжи-
вання. Ним активно оперують філософи, педагоги, 
соціальні психологи, культурологи, журналісти 
й багато інших спеціалістів, хто так чи інакше пов’я-
заний із проблемами виховання дітей і молоді 
в позашкільному середовищі, у процесі дозвілля.

Її гуманістична сутність вказує на шанобливе 
ставлення до дитини, розуміючи це поняття як 
чуйне ставлення дорослих до дитячих інтересів 
і переживань, прагнення до згоди і зближення 
з дитино, як уміння позашкільних педагогів запро-
понувати дітям таку форму позашкільної життє-
діяльності, яка їх захоплює, вражає і розвиває; 
це таке ставлення до дитини, яке стимулює роз-
криття її особистісної самобутності у кращих фор-
мах творчого самовиявлення; це вихід із простору 
вимушеного й обов’язкового навчального спілку-
вання та поетапний розвиток духовного потенці-
алу особистості.

Це, урешті-решт, звеличення особистості, під-
вищення її особистісного статусу перед близь-
кими й далекими людьми, перед собою завдяки її 
активному творчому самоздійсненню.

Організація позашкільного педагогічного про-
цесу означає таке:
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1. Створювати розгалужену систему творчого 
самовиявлення дитини, максимальні умови для 
цілеспрямованого розвитку її творчих можливо-
стей, що передусім передбачає зняття всіляких 
обмежень, бар’єрів, які стримують інтелекту-
альну ініціативу дитини, її творче самовираження. 
Такому педагогічному процесу протиприродна 
убогість ідейного, емоційного життя. Навпаки, 
йому властиві багатство вражень, власна дитяча 
фантазія, наявність таких питань, на які діти самі 
палко бажають знайти відповіді, невтомно під 
керівництвом позашкільних педагогів їх шука-
ють і знаходять. У такому педагогічному про-
цесі репродуктивна діяльність дітей обов’язково 
містить елементи творчості.

2. Педагог у позашкільному педагогічному 
процесі діє не за програмою, а за дитиною, її 
настроєм і внутрішнім станом, створює умови для 
повного розкриття та саморозвитку внутрішніх сил 
і здібностей дітей шляхом розкріпачення думки.

3. Це процес, у якому діяльність педагога 
органічно поєднується з діяльністю дітей в єди-
ному активному пізнавальному процесі в умовах 
співробітництва й духовної взаємодії.

4. Основою цілісності педагогічного процесу, 
за Ш. Амонашвілі, є життя дитини, що розвива-
ється в різноманітних формах, відповідно до ста-
новлення всіх її життєвих сил. Здійснювати такий 
процес означає «залучити закладені Природою 
в дитині тенденції до посиленої й ледь передчас-
ної діяльності, залучити делікатно, задовольня-
ючи потреби у прагненні дитини до розвитку, волі, 
дорослішання. Це і буде індивідуально-гуманний 
підхід до дитини в педагогічному процесі, тут 
може народитися і співробітницька діяльність учи-
теля з учнями» [1, c. 201].

5. Модельною характеристикою позашкіль-
ного педагогічного процесу є вільний його вибір 
дітьми, гнучкість і доступність, що допускає зміни 
в параметрах темпу, обсягу і предметного змісту 
навчальних програм, вільне визначення темпів 
навчання, щоб надати дитині можливість доцільно 
витрачати життєвий час, екстерном виконувати 
окремі види робіт тощо.

6. Ідеальний позашкільний педагогічний про-
цес практично непомітний для дитини. 

З огляду на загальну логіку концептуального 
підходу до організації саме такого надихаючого 
позашкільного педагогічного процесу, необхідно 
оновлювати й реформувати систему державного 
контролю, критерії оцінки результативності роботи 
позашкільних закладів, існуючі Положення про 
позашкільний заклад та конкурс «Позашкільний 
педагог року», інші документи.

Інакше кажучи, нова парадигма обліку резуль-
татів роботи педагогів позашкільних закладів не 
відкидає попередню, навпаки, вбирає в себе, із 
приділенням уваги таким найважливішим показ-

никам: наскільки (за Ш.Амонашвілі) позашкіль-
ний педагогічний процес охоплює дитину зага-
лом, з усім її життям, наскільки він робиться для 
неї сенсом життя; яку людську культуру, у якому 
обсязі, з якою глибиною і з якою пристрастю опа-
новує дитина; які в неї складаються взаємини 
з людьми; наскільки педагогічний процес веде 
дитину до розвитку її справжньої природи [1].

Отже, зважаючи на сучасні теоретико-методо-
логічні підходи, принциповими завданнями педа-
гогів позашкільних закладів мають бути такі: 

– професійно мислити категоріями майбут-
нього, здійснюючи послідовне просування до вер-
шин професійної майстерності;

– готувати вихованців до того, щоб вони 
стали успішними  людьми ХХI ст., допомагати їм 
у цьому;

– спонукати, надихати, захоплювати дітей 
творчою діяльністю та співпрацювати з ними за 
принципом: менше домагань, більше заохочень;

– надавати свої рекомендації дітям чітко 
й доступно, так, щоб їх легко було зрозуміти кож-
ному;

– формувати в позашкільних закладах творчі 
дитячі об’єднання та спільноти, за дотримання 
водночас принципу мудрої влади колективу 
В. Сухомлинського;

– пробуджувати в дітей віру у влансї сили 
й можливості, усебічно розвивати творчу особи-
стість, її особистий статус.

Отже, позашкільна педагогіка – це своєрідний 
орієнтир професійного самоаналізу й формування 
творчого підходу до системного, науково-методич-
ного забезпечення позашкільного педагогічного 
процесу з урахуванням теоретичних і методичних 
надбань сучасної позашкільної педагогіки.

Тому звернення до категорії «позашкільна 
педагогіка» є закономірним наслідком не тільки 
плідного розвитку загальної педагогічної теорії, 
але й більш ґрунтовного вивчення особливос-
тей сучасного позашкільного середовища, яке за 
позашкільною педагогікою може стати феноме-
ном духовного оздоровлення всього суспільства.

Є своя логіка і в тому, що словосполучення 
«позашкільна педагогіка» асоціюється з радісним 
спілкуванням, духовним і психологічним комфор-
том та чимось таким, що приваблює й захоплює 
високими людськими завданнями й перспекти-
вами, своїм гуманним характером, що становить 
суто її цінність і пріоритетність. Тому позашкільна 
педагогіка віддає перевагу суб’єкт-суб’єктним 
стосункам педагогів і дітей, їх співпраці і співтвор-
чості, спільному вибору мети навчання, міжосо-
бистісним контактам і емпатії. Вона будується на 
глибокому пізнанні дитячих інтересів і потреб, що 
передбачає: залучення дітей до реальної спів-
творчості, інтелектуального діалогу; гармоніза-
цію спілкування, успіх, здатність почувати себе  
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вільними в разі невдачі, навіть мати право на 
невдачу. Тому вона не припускає будь-якого при-
мусу, побоювання й страху. Навпаки, є прихильни-
цею розвитку незалежної думки педагогів і дітей, 
розробки системи діалогічних прийомів співтвор-
чості й інтелектуальної напруги, передбачає уявні 
експерименти дітей наймолодшого шкільного 
віку, інтелектуальні ігри, прийом «якби», гнучке 
й гармонійне поєднання індивідуальної, групової 
та колективної діяльності, самостійної й педаго-
гічно керованої, якою дитина займається залюбки 
і яка дає їй змогу піднестися у власних очах як 
творчій особистості. Навіть більше, позашкільна 
педагогіка виконує не допоміжну, а випереджальну 
роль. Її метою є нетільки надання знань, а й зба-
гачення особистісних життєвих компетентностей, 
що об’єктивно впливає на успішну життєтворчість 
і життєдіяльність дітей у майбутньому.

Отже, головна особливість позашкільної освіти 
і виховання полягає в тому, що будується вона 
тільки на взаємній співтворчості педагогів і дітей, 
на їхній дружбі та духовній спільності, на визнанні 
самоцінності дитини, на взаємоповазі і взаємній 
зацікавленості у спільному успіхові та результаті 
творчої співпраці. 

Особливість дозвіллєвого впливу на розвиток 
особистості полягає в тому, що дитина тут не від-
творює те, що засвоює, вона працює не на оцінку. 
Через свою унікальність і неповторність вона 
разом із педагогом розвиває отримані знання 
й соціальний досвід, доповнює його і вдоскона-
лює. У цьому полягає закон творчої поведінки, 
який заперечує функціональний підхід до дитини, 
однобокість, фрагментарність, інтелектуальну 
перевантаженість і примус. За І. Бехом, особи-
стість є такою сукупністю, яка протистоїть будь-
якому насильству [2]. 

Співтворчість, за позашкільною педагогікою, 
будується в позашкіллі тільки на ґрунті духовної 
єдності особистості, товариської співдружності, 
тяжінні дітей до творення, заглиблення в тонкощі 
науки і практики, закоханості у справу, на обов’яз-
ковому праві почувати себе вільним у незалеж-
ності думки, схваленні і запровадженні на прак-
тиці ідей, які виходять від кожної дитини (дитячі 
розробки, винаходи є важливим елементом 
позашкільного навчання).

Позашкільна педагогіка не припускає будь-
якого примусу, побоювання й страху. Вона осо-
бистісна по суті, розглядає навчання і виховання 
дитини в позашкільних закладах не тільки як 
завдання великого дидактичного значення, а як 
звернення до кожної конкретної дитини з метою 
налагодження співтворчості з нею. Стандартне, 
заповнене звичною діяльністю заняття, яке не 
має елементів несподіваності й новизни, у позаш-
кільному середовищі приречене. Тому педагогіч-
ний процес у позашкільному закладі від дидак-

тики навчання тяжіє до майстерності духовного 
взаємозбагачення і створення такого виховного 
середовища, результатом якого є високий рівень 
творчої самостійності дитини. Вона настільки 
«дозріває» у такому процесі, що володіє силою 
і вмінням сама себе формувати і виховувати про-
тягом усього життя.

Отже, цілком природно, що позашкільна педа-
гогіка увібрала в себе багато з того, що напрацьо-
вано загальною педагогікою, зокрема педагогікою 
школи. Проте вона не є копією принципів, форм 
і методів шкільного навчання, а має свою специ-
фіку й принципово інші закономірності, які відріз-
няють один вид педагогічної діяльності (не дій, не 
операцій, а діяльності) від іншого.

Є й інші підстави розглядати позашкільну 
педагогіку як самостійну галузь педагогічної науки 
і практики завдяки специфіці її мети, об’єкта, пред-
мета, принципів, завдань і умов розвитку дитини, 
її навчання та виховання. Право на її існування 
доведено самим життям. Позашкільна педаго-
гіка з’ясовує та вивчає закономірності ефектив-
ної самореалізації творчої особистості у сфері 
дозвілля.

Як і всі інші науки, вона має свої особливі 
категорії, загальні поняття, які відображають уні-
версальні властивості й відношення об’єктивної 
позашкільної дійсності, загальні закономірності 
розвитку творчої особистості.

Такими категоріями є: позашкільний педаго-
гічний процес, дозвіллєве середовище, вільний 
вибір, саногенний (оздоровчий) особистісний під-
хід до розвитку дитини, захоплення, співтворчість, 
усебічний розвиток, психологічний комфорт спіл-
кування й ін.

Тому поряд із педагогікою дошкільного вихо-
вання, професійної освіти та педагогікою вищої 
школи, які традиційно утримують право на своє 
існування як самостійні галузі педагогіки, варто 
узаконити право на існування позашкільної педа-
гогіки з метою забезпечення найважливішого 
принципу безперервної освіти – її цілісності, від-
повідно до якого відставання теоретичних роз-
робок однієї галузі педагогіки збіднює і затримує 
розвиток усіх інших. Для цього є всі підстави, 
зокрема й наукові. Тільки впродовж останніх 
десяти років в Україні захищено більше десяти 
докторських і сотні кандидатських дисертацій із 
найважливіших проблем позашкільної педагогіки. 
Найвідоміші в Україні і за її межами докторські 
праці О. Биковської, В. Вербицького, Р. Науменко, 
Г. Пустовіта й ін., які спрямовані на створення кра-
щої якості життя дітей України на основі творчих 
ініціатив вихованців і вихователів, доброї волі всіх 
і кожного за принципом самоорганізації й макси-
мально повного розширення соціального досвіду, 
духовної єдності у спільній захоплюючій творчій 
діяльності й відпочинку.
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У найпотужнішому педагогічному університеті 
України, а саме Національному педагогічному 
університеті імені М.П. Драгоманова, уже функці-
онує перша у світі кафедра позашкільної освіти, 
яку очолює доктор педагогічних наук, професор 
О. Биковська, яка присвятила свою наукову діяль-
ність саме цій проблемі. Подібні кафедри відкри-
ваються в інших закладах вищої освіти.

Висновки. З’являється дедалі більше джерел, 
які засвідчують величезне значення позашкілля 
в успішному розв’язанні актуальних проблем педа-
гогіки безперервної неформальної освіти України 
загалом. Звернення до категорії «позашкільна 
педагогіка» є закономірним наслідком не тільки 
плідного розвитку загальної педагогічної теорії, 
але й більш ґрунтовного вивчення особливостей 

сучасного позашкільного середовища, яке за допо-
могою позашкільної педагогіки може стати феноме-
ном духовного оздоровлення всього суспільства. 
Визнання й узаконення великої соціальної значу-
щості для розвитку дітей і молоді загальної й кон-
кретної педагогізації позашкільного неформального 
середовища в цей складний для України час – це 
тест на духовну зрілість українського суспільства.
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Sushchenko T. Out-of-school pedagogy in times of the priority of individuals
The article considers out-of-school pedagogy as a new branch of pedagogical knowledge. It reveals 

education and training of children and youth in out-of-school, leisure environment. It is a branch of pedagogical 
science that studies the patterns of comprehensive development and creative self-realization of the individual 
in his free time and leisure. The author proves that, according to her long research, the official recognition 
of out-of-school pedagogy as an independent field of pedagogical knowledge is the most important condition 
for spiritual and cultural enrichment of out-of-school informal environment, which will fasten the process 
of transformation of out-of-school Ukraine into a temple of children’s dreams, creative self-esteem of children 
and youth.

The subject of out-of-school pedagogy, basic theoretical positions, essence of out-of-school pedagogical 
process are revealed in the article. The author substantiated the basic concepts and principles, regularities 
of personal out-of-school pedagogical process. The pedagogical conditions of efficiency of mass work with 
children, new functions of the out-of-school l teacher and the head of out-of-school establishment, regularities 
of education and development of children in the conditions of leisure, questions of management of modern 
out-of-school pedagogical process are characterized in the work.

It is emphasized that the organization of the out-of-school pedagogical process means the construction 
of an extensive system of active self-expression of the child, establishes maximum conditions for targeted 
development of child’s creative possibilities, removes all restrictions, barriers that hinder the intellectual 
initiative of the child, prevents his/her creativity.

Poverty of ideological and emotional life is unnatural for such pedagogical process. On the contrary, it is 
characterized by a wealth of impressions, children’s own imagination, the presence of such questions, to which 
children themselves are eager to find answers and tirelessly under the guidance of out-of-school teachers 
seek and find them. In such a pedagogical process, even any reproductive activity of children necessarily 
includes elements of creativity. The teacher in the out-of-school pedagogical process acts not according to 
the curriculum, but according to the child’s mood, his internal state, creating settings for full revelation and self-
development of natural internal forces and creative abilities.

Key words: leisure, out-of-school pedagogy, out-of-school pedagogical process, joint creativity.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
У статті проаналізовано зміст нормативно-правової бази з питань організації інклюзивного нав-

чання, відзначено її вдосконалення відповідно до міжнародних договорів у сфері прав людини, реалізації 
та поширення моделі інклюзивної освіти. Розкрито основні організаційно-методичні засади діяльності 
закладів дошкільної освіти, які охоплюють: здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини протя-
гом усього дошкільного періоду навчання та виховання; створення індивідуальних програм розвитку для 
дітей з особливими освітніми потребами; організацію інклюзивного освітнього простору; запровадження 
практики спільного викладання; співпрацю з батьками дитини з особливими освітніми потребами. 

Визначено, що успішне запровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами 
вимагає термінового вирішення на державному рівні, а саме: формування нової філософії державної 
політики щодо дітей з особливими освітніми потребами, удосконалення нормативно-правової бази 
відповідно до міжнародних договорів у сфері прав людини, реалізації та поширення моделі інклюзив-
ного навчання дітей у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. Інклюзія передбачає, що 
всі діти від початку належать до системи масової освіти, тому кожен навчальний заклад повинен 
бути заздалегідь готовий прийняти дітей із різними здібностями. 

Встановлено такі основні складові частини інклюзії: прийняття в навчальний заклад усіх дітей без 
винятку; залучення дітей із різними здібностями до тих навчальних закладів, які б вони відвідували, якби 
не мали обмежених можливостей; кількість дітей із відмінними здібностями у школах і класах має бути 
природно пропорційною їх загальній кількості в місцевій громаді; диференційовані підходи у викладанні; вико-
ристання всіх можливих місцевих ресурсів для забезпечення різноманітних освітніх потреб дитини. 

За інтеграції діти з особливими освітніми потребами залучаються до існуючої освітньої системи, педа-
гогічні зусилля спрямовуються на допомогу дитині пристосуватися до такого освітнього середовища.

Розглядаються умови для інклюзивного навчання та визначення особливих освітніх потреб 
дитини, які створюються спеціалістами інклюзивно-ресурсних центрів за наслідками комплексної 
психолого-педагогічної оцінки розвитку вихованця. Відповідно до особливостей розвитку дитини 
з особливими освітніми потребами команда супроводу, яка створюється в навчальному закладі, 
розробляє індивідуальний навчальний план та індивідуальну навчальну програму в закладі загальної 
середньої освіти й індивідуальний освітній план у закладі дошкільної освіти. Здійснений аналіз не 
вичерпує всіх аспектів проблеми організації інклюзивної освіти в умовах дошкільного навчального 
закладу, тому подальші дослідження будуть спрямовані на визначення критеріїв та показників підго-
товки педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах для роботи в інклюзивних закладах освіти.

Ключові слова: інклюзивне навчання, діти з особливими потребами, освітнє середовище, інте-
грація, інклюзія.
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Реформування національної системи педа-
гогічної освіти в Україні, її курс на європейську 
інтеграцію потребують перегляду пріоритетів 
державної політики у сфері впровадження між-
народних підходів до навчання дітей з особли-
вими освітніми потребами, які б базувались на 
засадах рівних можливостей та доступу до якіс-
ної освіти. Орієнтація на основні принципи демо-
кратизації, гуманізації та модернізації, визнання 
права кожної дитини на здобуття освіти, адек-
ватної її пізнавальним можливостям і вимогам 

часу, буде сприяти пошуку оптимальних шляхів 
соціалізації дітей з особливими освітніми потре-
бами, їх інтегрування в соціум.

Про важливість освітніх інтеграційних про-
цесів говорив Л. Виготський, який вказував на 
необхідність створення такої системи навчання, 
яка б органічно пов’язувала спеціальне нав-
чання з навчанням дітей із нормальним роз-
витком. Учений зазначав, що наша спеціальна 
школа має суттєвий недолік, вона замикає свого 
вихованця у вузьке коло шкільного колективу, 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ОСВІТИ
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створює світ, де все пристосовано до дефекту 
життя [1]. 

Успішне запровадження інклюзивного нав-
чання дітей з особливими потребами, як зазна-
чено в Концепції розвитку інклюзивного навчання, 
потребує вирішення завдань на державному рівні, 
а саме: формування нової філософії держав-
ної політики щодо дітей з особливими освітніми 
потребами, удосконалення нормативно-право-
вої бази відповідно до міжнародних договорів 
у сфері прав людини, реалізації та поширення 
моделі інклюзивного навчання дітей у дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладах [3].

Активізація законотворчої діяльності в Україні 
стосовно регламентації надання освітніх, медич-
них, соціальних послуг особам з особливими 
освітніми потребами сприяла ухваленню низки 
законів: «Про державні соціальні стандарти 
та державні соціальні гарантії» (2000 р.), «Про 
охорону дитинства» (2001 р.), «Про соціальні 
послуги» (2003 р.), «Про реабілітацію інвалідів 
в Україні» (2005 р.). Законодавчо визнано психо-
лого-педагогічний супровід як необхідну умову 
успішного інтегрування в соціум дитини з обме-
женими можливостями здоров’я, а також необхід-
ність соціального, педагогічного й психологічного 
патронату за місцем проживання. 

Актуальність і необхідність соціальної, куль-
турної та освітньої інтеграції й інклюзії дітей 
з особливостями розвитку в систему суспільних 
відносин підкреслюється в роботах А. Колупаєвої, 
М. Малофєєва, Н. Назарової, С. Шевченко, 
Н. Шматко, М. Чайковського й ін. Особлива увага 
приділяється питанням надання практичної 
допомоги особам з обмеженими можливостями 
у процесі їх інтеграції в суспільство в дослідженнях 
І. Бгажнової, В. Бондаря, Л. Волкової, І. Гілевич, 
В. Засенка. Вивченням спеціальних умов успішної 
інклюзії, визначенням основних напрямів вклю-
чення дітей з особливостями в розвитку в загаль-
ноосвітній процес присвячені роботи Г. Махортової, 
Т. Сак, В. Синьова, Л. Тигранової, Л. Шипіциної та ін.

Активна робота проводиться над доопрацю-
ванням основних освітніх законів, так, у Закон 
«Про освіту» уведено поняття інклюзивного 
навчального закладу, Кабінетом Міністрів України 
затверджено «Порядок організації інклюзивного 
навчання в загальноосвітніх навчальних закла-
дах» [10]. Аналіз законодавчих та нормативно-пра-
вових документів засвідчив, що політика сучасної 
України щодо дітей із порушеннями психофізич-
ного розвитку потребує реабілітації та інтеграції, 
характеризується максимальним залученням 
держави до системного вирішення проблем. 

Сприяли цьому відповідні нормативно-пра-
вові документи: ратифіковано в Україні Конвенцію 
Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) про 
права інвалідів (грудень 2009 р.); розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
плану заходів щодо запровадження інклюзив-
ного та інтегрованого навчання у загальноосвіт-
ніх навчальних закладах на період до 2012 р.»; 
внесено відповідні зміни до Закону України «Про 
загальну середню освіту» у 2010 р., які надали 
можливість створювати загальноосвітнім навчаль-
ним закладам спеціальні й інклюзивні класи для 
навчання дітей з особливими потребами; затвер-
джено «Концепцію розвитку інклюзивної освіти» 
та «Порядок організації інклюзивного навчання 
в загальноосвітніх навчальних закладах» (сер-
пень 2011 р.).

За визначеннями, які містить Закон України 
«Про освіту»:

– інклюзивне навчання – система освітніх 
послуг, гарантованих державою, що базується на 
принципі недискримінації, урахуванні багатоманіт-
ностей людини, ефективному залученні та вклю-
ченні до освітнього процесу всіх його учасників;

– інклюзивне освітнє середовище – сукуп-
ність умов, способів і засобів їх реалізації для 
спільного навчання, виховання та розвитку здобу-
вачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можли-
востей;

– особа з особливими освітніми потребами – 
особа, яка потребує додаткової постійної чи тим-
часової підтримки в освітньому процесі з метою 
забезпечення її права на освіту [8].

На основі аналізу чинного законодавства 
України та міжнародних документів можна зробити 
висновок, що діти з особливими освітніми потре-
бами – це всі категорії дітей, які потребують постій-
ної підтримки в освітньому процесі для забезпе-
чення своїх основних прав і свобод, зокрема права 
на освіту. Сьогодні систему дошкільної освіти для 
дітей з особливими освітніми потребами станов-
лять: спеціальні дошкільні навчальні заклади (ясла-
садки) комбінованого типу; ясла-садки компенсу-
ючого типу (спеціальні та санаторні) для дітей від 
2 до 6 (7) років, яким необхідна корекція розумового 
або фізичного розвитку; навчальні заклади зі спеці-
альними й інклюзивними групами [5].

Мета дослідження полягає у висвітленні 
основних організаційно-методичних засад діяль-
ності закладів дошкільної освіти в умовах інклю-
зивного навчання дітей з особливими потребами. 

Результати наукових досліджень учених, прак-
тиків підтверджують, що інклюзивний підхід до 
системи дошкільної, шкільної освіти корисний як 
із соціального, так і з фінансовоого поглядів для 
дітей з особливими освітніми потребами. Однак 
постає питання, яким чином навчальні заклади 
можуть забезпечити залучення таких дітей із гро-
мад, які вони обслуговують, дати їм змогу досягти 
максимально високих результатів і стати повно-
цінним та повноправним членом своєї спільноти. 
Для цього загальноосвітні навчальні заклади, 
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заклади дошкільної освіти повинні змінюватися, 
щоби задовольнити потреби всіх дітей – з відмін-
ностями та без них.

За визначеннями А. Колупаєвої, часто терміни 
«інтеграція» й «інклюзія» уважаються взаємоза-
мінними, однак вони мають суттєві відмінності. 
Так, за інтеграції діти з особливими освітніми 
потребами залучаються до існуючої освітньої сис-
теми, педагогічні зусилля спрямовуються на допо-
могу дитині пристосуватися до такого освітнього 
середовища.

Інклюзія ж передбачає, що всі діти від початку 
належать до системи масової освіти, тому кожен 
навчальний заклад повинен бути заздалегідь 
готовий прийняти дітей із різними здібностями. 
Науковець визначає основні складові частини 
інклюзії: прийняття у навчальний заклад усіх дітей 
без винятку; залучення всіх дітей із різними здіб-
ностями до тих навчальних закладів, які б вони 
відвідували, якби не мали обмежених можливо-
стей (як діти з типовим розвитком); кількість дітей 
із відмінними здібностями у школах і класах має 
бути природно пропорційною їх загальній кілько-
сті в місцевій громаді; диференційовані підходи 
у викладанні; використання всіх можливих міс-
цевих ресурсів для забезпечення різноманітних 
освітніх потреб дитини [5, с. 2].

Натепер організація умов для інклюзивного 
навчання та визначення особливих освітніх потреб 
дитини здійснюється спеціалістами інклюзив-
но-ресурсних центрів за наслідками комплексної 
психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. 
Виконання цих завдань безпосередньо залежить 
від ефективності діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів (далі – ІРЦ), зокрема від їхньої спромож-
ності вирішити такі завдання: здійснити комплек-
сну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини; 
вcтановити наявність у дитини особливих освітніх 
потреб; розробити рекомендації щодо організа-
ції інклюзивного навчання; забезпечити надання 
психолого-педагогічної допомоги дитині; надати 
методологічну допомогу педагогічним працівни-
кам та батькам дітей; забезпечити системний ква-
ліфікований супровід дітей [6; 10].

Відповідно до особливостей розвитку дитини 
з особливими освітніми потребами, команда 
супроводу розробляє індивідуальний навчаль-
ний план та індивідуальну навчальну програму 
в закладі загальної середньої освіти, індивідуаль-
ний освітній план у закладі дошкільної освіти.

Індивідуальна програма розвитку – документ, 
що забезпечує індивідуалізацію навчання особи 
з особливими освітніми потребами, закріплює 
перелік необхідних психолого-педагогічних, корек-
ційно-розвиткових послуг та розробляється гру-
пою фахівців з обов’язковим залученням батьків 
дитини з метою визначення конкретних навчаль-
них стратегій і підходів до навчання.

Орієнтуючись на наукові дослідження та мето-
дичні рекомендації Міністерства освіти і науки 
(далі – МОН) України щодо організації інклю-
зивного навчання в закладах освіти, нами були 
визначені основні засади діяльності дошкільних 
навчальних закладів в умовах інклюзивного нав-
чання дітей з особливими освітніми потребами :

– визначення особливих освітніх потреб 
дитини в період дошкільного віку;

– здійснення психолого-педагогічного супро-
воду дитини протягом усього періоду навчання 
та виховання в умовах дошкільного навчального 
закладу;

– створення індивідуальних програм розвитку 
для дітей з особливими освітніми потребами;

– створення інклюзивного освітнього про-
стору;

– співпраця педагога дошкільної групи 
з додатковими фахівцями (практика спільного 
викладання);

– співпраця з батьками дитини з особливими 
освітніми потребам [3].

Розглянемо кожне із цих основних положень.
Організація умов для інклюзивного навчання 

та визначення особливих освітніх потреб дитини 
здійснюється спеціалістами інклюзивно-ресурс-
них центрів за наслідками комплексної психоло-
го-педагогічної оцінки розвитку дитини [10]. Варто 
зазначити, що така оцінка має рекомендаційний 
характер і не є підставою для скерування органом 
управління освітою дитини з особливими освіт-
німи потребами до іншого закладу освіти. Якщо 
особливі освітні потреби дитини визначаються 
фахівцями ІРЦ, то організація навчання таких 
дітей у дошкільному закладі освіти здійснюється 
командою психолого-педагогічного супроводу. 
Команда супроводу визначає способи адапта-
ції освітнього середовища, навчальних мате-
ріалів відповідно до потенційних можливостей 
та з урахуванням індивідуальних особливостей 
розвитку дитини. Спеціалісти складають індиві-
дуальну програму розвитку дитини з особливими 
освітніми потребами, яка погоджується з бать-
ками та затверджується керівником навчального 
закладу. Вона створюється на основі навчальної 
програми, розробленої педагогом даної групи 
з урахуванням рекомендацій інклюзивно-ресур-
сного центру. Цей документ закріплює вимоги 
щодо організації навчання дитини з особливими 
освітніми потребами, визначає характер освітніх 
послуг та форм підтримки. Індивідуальна про-
грама розвитку має такі розділи: інформація про 
дитину з особливими освітніми потребами; наяв-
ний рівень ЗУН дитини відповідно до зазначе-
ного віку; додаткові освітні послуги, які необхідні 
дитині з вадами розвитку; адаптація та модифі-
кація освітнього середовища до потреб дитини 
з особливостями розвитку [6].
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Особливості організації освітнього сере-
довища для дітей з особливими освітніми 
потребами в умовах дошкільного навчального 
закладу розглянемо з позицій універсального 
дизайну, які закріплені у ст. 2 Конвенції ООН 
про права осіб з інвалідністю [4]. Основні прин-
ципи універсального дизайну: рівноправне 
використання; гнучкість користування; просте 
та зручне використання; сприйняття інформації 
з урахуванням різних сенсорних можливостей; 
припустимість помилок; наявність необхідного 
розміру і простору. Типові штатні нормативи 
загальноосвітніх навчальних закладів, дошкіль-
них навчальних закладів, затверджені наказом 
МОН України від 6 грудня 2010 р. № 12054, свід-
чать про наявність достатньої кількості педаго-
гічних та інших працівників, які можуть надавати 
якісні освітні, психологічні, медичні послуги для 
дітей дошкільного віку з особливими освітніми 
потребами: асистент вихователя, практичний 
психолог, соціальний педагог, лікар – педіатр, 
логопед, медична сестра [9]. Саме командний 
підхід до надання підтримки дітям з особли-
вими освітніми потребами є найбільш ефек-
тивним. Однак такому підходу необхідно вчи-
тися, треба розпочинати з підготовки майбутніх 
фахівців із дошкільної освіти вищих навчальних 
закладів до використання практики спільного 
викладання. Така спільна робота в дошкільних 
інклюзивних групах може проводитися між вихо-
вателем і асистентом вихователя, вихователем 
і соціальним педагогом, вихователем і прак-
тичним психологом, вихователем і помічником 
вихователя. Форма спільної роботи двох педа-
гогів у групах дітей дошкільного віку передба-
чає, що основний вихователь визначає навчаль-
ний зміст, методи навчання, види діяльності 
для всієї групи, зокрема і для дітей з особли-
вими освітніми потребами. Асистент вихователя 
надає допомогу діям із проблемами в розвитку, 
працює в малих групах. Використання пара-
лельного навчання дітей дошкільного віку спеці-
алістами з дошкільної педагогіки і соціальними 
педагогами може бути цікавим, навчальний 
зміст однаковим, хоча методи навчання можуть 
бути різними. З метою індивідуальної підтримки 
дітей з особливими освітніми потребами вико-
ристовується диференційоване навчання, коли 
більшість дітей працюють у складі великої групи, 
а окремі діти – у малих групах.

Співпраця з батьками дитини з особливими 
освітніми потребами має свою специфіку. Так, 
батьки мають право отримувати інформацію про 
освітній процес, про місію навчального закладу, 
додаткові можливості та послуги, які надаються 
дітям. Педагоги повинні постійно надавати 
інформацію батькам дітей з особливими потре-
бами щодо прогресу в розвитку дитини, вико-

нання нею індивідуальної програми розвитку. 
Батьки, у свою чергу, можуть суттєво допомогти 
педагогу наданням інформації щодо прогресу 
в навчанні та розвитку своєї дитини. Запорукою 
успішного інклюзивного навчання дитини 
дошкільного віку в умовах навчального закладу 
є участь батьків у роботі команди з розроблення 
індивідуальної програми розвитку. Таку програму 
створюють на основі навчальної програми, від-
повідно до вимог Базового компонента з метою 
визначення освітніх цілей і навчальних завдань, 
для здійснення змін в освітньому процесі дитини 
з особливими потребами. Залучення бать-
ків до освітнього процесу на етапі оцінювання 
рівня розвитку дитини, планування її освітньої 
траєкторії допоможе батькам краще з’ясувати 
можливості своєї дитини та вплине на подаль-
ший вибір освітнього закладу для продовження  
навчання.

Висновки. Організацію інклюзивного нав-
чання дітей з особливими освітніми потребами 
в освітньому законодавчому просторі україн-
ського суспільства можна розглядати як про-
гресивний крок у виконанні вимог міжнародних 
нормативно-правових документів. Особливості 
організації інклюзивної освіти в українській 
школі полягають, по-перше, у зміні ставлення, 
переконання та цінностей педагогічних пра-
цівників навчальних закладів до таких дітей. 
По-друге, єдиної формули успішної побудови 
інклюзивного освітнього середовища для дітей 
з особливими освітніми потребами не існує. 
Тому варто дотримуватися основних складових 
частин інклюзії. Здійснений аналіз не вичерпує 
всіх аспектів проблеми організації інклюзив-
ної освіти в умовах дошкільного навчального 
закладу. Наші подальші дослідження будуть 
спрямовані на визначення критеріїв та показ-
ників підготовки педагогічних кадрів для роботи 
в інклюзивних закладах освіти.
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Skirko G. Organisational-methodical aspects of activities of preschool education in the conditions 
of inclusive children’s teaching with special needs

In the article analysed the context of legislative base about questions in organisation of inclusive study, 
noted it’s improvement according to international treaties in the field of human rights, realisation and spreading 
the model of inclusive education. Revealed the basic of organisational-methodical aspects of activities 
of preschool education, which includes making mental-pedagogical accompany the child during whole preschool 
period of studying and raising, creation individual programs of development for children with special educational 
needs, organization inclusive study process, implementation the practice of common teaching; cooperation 
with parents of child with special educational needs. Defined, successful implementation of children inclusive 
study with special needs requires fast deciding on state level some special tasks: to formate new philosophy 
of state policy according to children with special study needs, improvement legislative base in according to 
international agreements in spheres of human rights, realisation and spreading the model of inclusive study in 
preschool and general educational schools.

The inclusion provides for all children from beginning belong to system of mass education, so every 
educational institution has to be ready to take children with different possibilities before.

Defined such elements of inclusion: take all the children in educational institution without any exclusion, 
engagement the children with different needs to that educational institutes, which they should visit, no possible 
limits; the number of children with nice possibilities in school and in classes have to be natural equal to their 
common number in local public; difference attitudes in teaching; using all possible local resources for providing 
different educational children needs.

Children with special educational necessities involve to current study process and pedagogical effort direct 
on helping child to adopt to such environment.

Review the circumstances for inclusive study and definition special educational needs of child, which project 
by the specialists of inclusive-resources centres as a result of complex psycho-pedagogical mark of pupil’s 
development. According to features of children development with special educational needs, accompany team, 
which creates in school, makes individual study plan and individual study program in the common medium 
education and individual plan for preschool place.

Analysed was made not limit all the aspects of the problem of organization inclusive education in the period 
of preschool study complex, so our further researches will direct on identification the criteria and the indicators 
of preparation pedagogical people in the institutes for work in inclusive educational places.

Key words: inclusive study, children with special needs, educational environment, integration, inclusion.
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СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА: ФАКТОРИ ВПЛИВУ
Висвітлюються теоретико-методологічні засади соціалізації особистості дитини дошкільного 

віку та вплив різних факторів на становлення особистості в період формування основних психічних 
функцій та елементарних форм суспільної поведінки. У процесі соціалізації людина отримує переко-
нання, суспільно схвалювальні норми поведінки необхідні їй для нормального життя в суспільстві. Як 
результат, люди оволодівають нормами спільного проживання та праці, навчаються ефективно 
взаємодіяти одне з одним. Поняття соціалізації стосується якостей, які людина отримує, засво-
юючи культуру людських стосунків, у процесі формування певних соціальних норм, ролей, функцій. 
Провідне значення для процесу соціалізації має суспільне виховання. 

Джерелом соціалізації індивіда виступає передача культури через сімейні та інші соціальні інсти-
тути, перш за все через систему виховання та освіти, а пізніше – через взаємний вплив людей 
у процесі спілкування та сумісної діяльності. Важливим є досвід, пов’язаний із періодом раннього 
дитинства, з формуванням основних психічних функцій та елементарних форм суспільної поведінки. 
Особистість людини формується та розвивається в результаті впливу різних факторів, об’єктив-
них і суб’єктивних, природних і суспільних. Дитина виступає як суб’єкт формування власної особи-
стості, тобто становлення себе, як соціальної істоти в результаті взаємовпливу навколишнього 
середовища та системи виховання. У середовищі дитина соціалізується. З одного боку, індивід 
засвоює соціальний досвід, цінності, норми, установки, властиві соціуму, суспільству й соціальним 
групам, до яких він належить, а з іншого – активно входить у систему соціальних зв’язків, задяки 
яким і набуває соціального досвіду.

Упродовж старшого дошкільного віку істотно розширюється коло людей, з якими спілкується 
дитина. Предметом її уваги все більше стає світ соціальних взаємин дорослих людей, в який дитина 
намагається ввійти. Головним для неї та її щоденного буття є дорослий як носій суспільних функцій 
і вимог. Найважливіша потреба дитини – прагнення жити з людьми, які її оточують, спільним жит-
тям, вступати з ними у безпосередній контакт, постійно перетинатися з дорослим світом.

Ключові слова: діяльність, соціальна компетентність, соціалізація, соціальна ситуація розвитку, 
соціальне середовище. 
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Постановка проблеми. Особистість людини 
формується та розвивається в результаті впливу 
різних факторів: об’єктивних і суб’єктивних, природ-
них і суспільних. Дитина виступає як суб’єкт форму-
вання власної особистості, тобто становлення себе 
як соціальної істоти в результаті взаємовпливуна-
вколишнього середовища та системи виховання. 
У середовищі дитина соціалізується. З одного 
боку, індивід засвоює соціальний досвід, цінно-
сті, норми, установки, властиві соціуму, суспіль-
ству і соціальним групам, до яких він належить, 
а з іншого – активно входить у систему соціальних 
зв’язків, задяки яким і набуває соціального досвіду. 

Дошкільне дитинство – важливий віковий етап 
становлення особистості, коли в процесі виховання, 
навчання вирішуються такі складні завдання, як 
формування самосвідомості, самооцінки, мораль-
них рис. Базовий компонент дошкільної освіти 
в освітній лінії «Дитина в соціумі» націлює на обі-
знаність дитини з елементарними соціальними 
та морально-етичними нормами міжособистісних 
взаємин; уміння дотримуватись їх під час спілку-

вання; здатність взаємодіяти з людьми, які її оточу-
ють, узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; усві-
домлювати своє місце в соціальному середовищі, 
позитивно сприймати себе; вміння співпереживати, 
співчувати, допомагати іншим, обирати відповідні 
способи спілкування в різних життєвих ситуаціях. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Процес соціалізації дітей дошкільного віку у філо-
софського-освітньому контексті в тією чи іншою 
мірою досліджено у працях вітчизняних учених: 
Л. Виготського, Л. Буєвої, І. Кона, А. Макаренка, 
В. Сухомлинського, С. Рубінштейна, І. Зязюна, 
Л. Коваль, О. Кононко, Л. Максименко, І. Беха, 
та зарубіжних учених: Р. Байярда, А. Біне, 
О. Нейла, С. Френе, Дж. Міда, Г. Тарда, Ж. Піаже, 
З. Фрейда, в яких вони вказували на взаємоза-
лежність між умовами соціального середошвища 
та розвитком особистості. 

Мета статті. Головною метою роботи є теоре-
тико-методологічне дослідження чинників і меха-
нізмів соціалізації особистості в період дошкіль-
ного дитинства. 
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Виклад основного матеріалу. Входження 
дитини до соціального життя сприяє різнобічно-
сті розвитку особистості дошкільника (Л. Венгер, 
О. Кононко, В. Петровський, Т. Поніманська, 
Л. Парамонова та інші). Як зазначає С. Козлова, 
«…людина стає вищою, розумною істотою тільки 
серед собі подібних. Соціальний досвід не зникає 
від покоління до покоління, він зберігається, пере-
дається і робить кожне наступне покоління дос-
відченішим за попереднє» [1].

М. Лукашевич стверджує, що у вихованні дітей 
дошкільного віку доцільно враховувати поло-
ження Дж. Міда про три стадії соціалізації. На 
першій стадії – імітації – діти копіюють поведінку 
дорослих, не завжди розуміючи її. На другій – ста-
дії рольових ігор – діти, виконуючи в іграх дорослі 
ролі, «приміряючи» їх на себе, вчаться надавати 
своїм думкам і діям того значення, що й дорослі. 
На завершальній, третій, стадії – колективних 
ігор – до розуміння очікування окремих людей 
дитина додає групові очікування [2].

У сучасній психології термін «соціалізація» 
означає «процес засвоєння індивідом соціального 
досвіду, системи соціальних зв’язків і відносин». 
У процесі соціалізації людина отримує переко-
нання, суспільно схвалювальні норми поведінки, 
необхідні їй для нормального життя в суспільстві. 
Як наслідок, люди оволодівають нормами спіль-
ного проживання та праці, навчаються ефективно 
взаємодіяти один з одним. Поняття соціалізації 
стосується якостей, які людина отримує, засвою-
ючи культуру людських стосунків, у процесі фор-
мування певних соціальних норм, ролей, функцій. 
Провідне значення для процесу соціалізації віді-
грає суспільне виховання. 

Джерелом соціалізації індивіда виступає пере-
дача культури через сімейні та інші соціальні 
інститути, перш за все через систему виховання 
та освіти, а пізніше – через взаємний вплив людей 
у процесі спілкування та сумісної діяльності. 
Важливим є досвід, пов’язаний із періодом ран-
нього дитинства, з формуванням основних пси-
хічних функцій та елементарних форм суспільної 
поведінки.

До початку кожного вікового періоду склада-
ються своєрідні, специфічні для цього віку, єдині 
та неповторні відносини між дитиною та навко-
лишньою дійсністю, перш за все соціальною.  
Ці відносини Л.С. Виготський назвав «соціальною 
ситуацією розвитку» [3 c. 258–259].

Соціальна ситуація розвитку є вихідним момен-
том для всіх динамічних змін, які відбуваються 
в розвитку упродовж цього періоду. Вона визначає 
повністю ті форми, той шлях, йдучи яким, дитина 
отримує все нові властивості особистості, черпа-
ючи їх із соціальної дійсності як з основного дже-
рела розвитку, це шлях, на якому соціальне стає 
індивідуальним.

Соціальна ситуація розвитку, специфічна для 
кожного віку, визначає суворо закономірно весь 
спосіб життя дитини, або його соціальне буття. 
З’ясувавши соціальну ситуацію розвитку, яка 
складається на початку певного віку, що визнача-
ється відносинами між дитиною та середовищем, 
ми визначаємо, як у житті дитини виникають і роз-
виваються новоутворення, властиві цьому віку. 
Новоутворення свідомої особистості дитини приво-
дять до того, що змінюється сама ця особистість. 
Якщо спочатку дитина проходила шлях від соціаль-
ного буття до зміненої структури свідомості, то 
тепер – шлях зворотного руху – від зміненої струк-
тури свідомості до перебудови її буття. Дитина, яка 
змінила будову особистості, це вже інша дитина, 
соціальне буття якої не може суттєво не відрізня-
тися від буття дитини більш раннього віку. 

Отже, соціальна ситуація розвитку не є нічим 
іншим, окрім системи стосунків між дитиною пев-
ного віку та соціальною дійсністю.

Розглядаючи реальні форми соціальної пове-
дінки, Л.С. Виготський підкреслює, що характер 
виховання людини повністю визначається тим 
суспільним середовищем, у якому вона росте 
й розвивається. Але середовище не завжди впли-
ває на неї безпосередньо й прямо, а й опосеред-
ковано, через свою ідеологію, яку вчений розуміє 
як соціальні подразники, які в процесі історич-
ного розвитку закріпились як моральні правила, 
художні смаки, юридичні норми тощо [4, с. 480].

Дитина повинна навчитися диференціювати 
вимоги різних дорослих, дістати уявлення про межі 
прийнятної та соціально схвалюваної поведінки, 
усвідомити ймовірність використання оточенням 
соціальних санкцій у разі його виходу за ці межі.

Як зазначає О. Кононко, формуванню в дошкіль-
ника відчуття благополуччя в соціальному довкіллі 
сприятиме збалансованість в його життєдіяльності 
трьох основних життєвих прагнень:

‒ до самореалізації;
‒ до саморозвитку;
‒ до самозбереження.
Збалансованість у життєдіяльності дошкіль-

ника потреби й здатності до самореалізації, само-
розвитку та самозбереження є запорукою його 
повноцінного соціального буття, успішної діяль-
ності, продуктивного життя, доброго самопочуття, 
оптимістичного світосприйняття. Водночас педа-
гогові належить збалансувати і важливий для 
формування соціальної зрілості юної особистості 
набір умінь, зокрема:

– уміння орієнтуватися у нових умовах життя;
– уміння пристосовуватися до навколишнього 

світу;
– уміння конструктивно впливати на оточення 

та себе самого [5, с. 201].
Особистість людини формується та розвива-

ється в результаті впливу численних факторів: 
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об’єктивних і суб’єктивних, природних і суспіль-
них, внутрішніх і зовнішніх, незалежних і залеж-
них від волі та свідомості людей, які діють сти-
хійно або згідно з визначеною метою. При цьому 
сама людина не являє собою пасивну істоту. Вона 
виступає як суб’єкт формування власної осо-
бистості, тобто становлення себе як соціальної 
істоти, яка проходить у результаті взаємовпливу 
на неї навколишнього середовища та системи 
виховання. У середовищі людина соціалізується. 
З одного боку, індивід засвоює соціальний дос-
від, цінності, норми, установки, властиві суспіль-
ству і соціальним групам, до яких він належить, 
а з іншого – активно входить у систему соціальних 
зв’язків, завдяки яким і набуває соціального дос-
віду [6, с. 30].

Соціальне становлення відбувається під 
стихійним або цілеспрямованим впливом вели-
чезної кількості відповідних суспільних струк-
тур та інститутів, виховна роль яких по-різному 
виявляється на вікових стадіях цього процесу. 
Важливим виховним фактором є найближче 
соціальне оточення, в якому проходить життя 
і діяльність дитини, тобто середовище у вузь-
кому розумінні цього слова – сім’я, дитячий 
колектив, товариші, дорослі люди, з якими без-
посередньо спілкуються діти. 

Розвиток у дитини активного пізнання світу 
людей, їхньої діяльності, світу почуттів і пережи-
вань – завдання, яке людство розв’язує відтоді, 
як стало усвідомлювати необхідність передачі 
кожному наступному поколінню досвіду попе-
реднього. 

Сучасні науковці експериментально доводять, 
що залучення дитини до соціального життя сприяє 
різнобічному розвитку особистості дошкіль-
ника (Л. Венгер, О. Кононко, В. Петровський, 
Т. Поніманська, Л. Парамонова та інші). Як зазна-
чає С. Козлова, «… людина стає вищою розумною 
істотою тільки серед собі подібних. Соціальний 
досвід не пропадає, від покоління до покоління він 
зберігається, передається і робить кожне наступне 
покоління досвідченішим за попереднє».

Соціалізація та становлення особистості 
дошкільника зумовлюється певними факторами, 
які можна об’єднати в три великі групи: мікро-, 
мезо-, макрофактори [7].

Перший соціальний досвід дитина отримує 
в сім’ї. Як мікрофактор, сім’я відіграє карди-
нальну роль у соціалізації особистості дитини. 
Саме сім’я задовольняє потреби дитини в емо-
ційній захищеності, довірі, первинній інформації. 
Тут дитина засвоює соціальний досвід шляхом 
наслідування близьких їй людей. До мікрофак-
торів можна віднести також спілкування дитини 
з ровесниками та іншими людьми в дошкіль-
ному навчальному закладі, у процесі чого роз-
ширюється і збагачується її соціальний досвід. 

ДНЗ – це мікросередовище, у якому дитина отри-
мує інформацію про соціальний світ, набуває 
практичного соціального досвіду. 

До мезофакторів, які мають свої механізми 
соціалізації особистості, належать етнокультурні 
умови. Перш за все це передача етнокультури, яка 
закладена в соціальному досвіді батьків і близь-
ких дитині людей. У кожного народу є свої уяв-
лення про виховання, традиції, звичаї, специфічні 
риси, які формують його національний характер, 
менталітет. Етнокультуру дитина засвоює й опосе-
редковано, через соціальне оточення.

Макрофактори, до яких входять космос, пла-
нета, суспільство, держава, створюють об’єктивні 
передумови для виховання в дітей планетарного 
мислення і толерантності. Соціалізація особисто-
сті здійснюється і під впливом демографічних, 
економічних, екологічних, політичних та інших 
суспільних процесів.

У процесі ознайомлення дітей із соціальною 
дійсністю вирішуються насамперед завдання, 
спрямовані на розвиток: 

– формування в дітей уявлень про соціаль-
ний світ і про самих себе;

– виховання соціальних почуттів; оцінного 
ставлення до навколишнього світу подій, явища, 
фактів, що відбуваються в ньому;

– формування активної позиції, оптимістич-
ного світовідчуття, здатності до перетворення, 
творчості.

Важливим педагогічним завданням, яке потре-
бує розв’язання, є створення психолого-педагогіч-
них умов для того, щоб засвоєні дітьми знання не 
лежали мертвим вантажем, а активно слугували 
їм у формуванні поглядів, реалізовувалися в їхній 
поведінці, діяльності. Знання мають спонукати 
дитину до здійснення вчинків, дій, регулювати 
їхню поведінку та діяльність.

Важливо зазначити, що саме діяльність є вод-
ночас умовою і засобом активного пізнання дити-
ною соціального світу. Вона дає дитині можливість 
оволодівати знаннями, виявляти своє ставлення 
й набувати практичних навичок взаємодії з навко-
лишнім світом. Чимало науковців стверджують, 
що спільна діяльність дітей – це школа передачі 
соціального досвіду, формування особистісних 
якостей, які характеризують дитину як вищу соці-
альну істоту (Л. Виготський, О. Леонтьєв, Г. Костюк, 
М. Лісіна, Л. Божович, О. Кононко та інші). 

У процесі цілеспрямованої діяльності розв’язу-
ються такі основні завдання: 

– закріплення оцінок, які формуються, погли-
блення знань, виховання якостей особистості;

– набуття дитиною досвіду життя серед 
людей – ровесників, дорослих;

– усвідомлення нею важливості та необхідно-
сті оволодіння нормами та правилами взаємодії 
і діяльності;
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– задоволення потреби дитини взаємодіяти зі 
світом дорослих, брати участь в їхньому житті.

Кожний вид діяльності – спілкування, пред-
метна діяльність, гра, праця, навчання, художня 
діяльність – є важливою умовою залучення 
дитини до соціальної дійсності. 

Ігрова діяльність дає можливість дитині моде-
лювати соціальний світ дорослих (їхню діяль-
ність, взаємовідносини), у який вона прагне 
увійти. Через роль діти практично «входять» у світ 
соціальних взаємовідносин. Відтворюючи в іграх 
події навколишнього світу, вони ніби стають їхніми 
учасниками, знайомляться з навколишньою дій-
сністю, активно діють.

У предметній діяльності дитина має мож-
ливість пізнати найближче оточення за допо-
могою всієї сукупності сенсорних відчуттів. 
Маніпулюючи з предметами, діти знайомляться 
з їхніми властивостями, якостями, а пізніше – 
з їхнім призначенням, функціями, оволодівають 
операційними діями.

Трудова діяльність сприяє формуванню в дітей 
розуміння її соціальної цінності. У процесі такого 
виду діяльності дитина оволодіває трудовими 
навичками, що дає їй змогу самостійно забезпе-
чити власне життєво важливе функціонування, 
бути самостійною. На відміну від гри, трудова 
діяльність сприяє розвитку творчості не тільки 
на рівні уяви, а й на рівні отримання реальних 
матеріальних результатів творчості – діти стають 
перетворювачами світу речей. У процесі трудової 
діяльності дитина розвиває вольові якості, фор-
мує вміння докладати зусиль, долати труднощі, 
досягати мети. 

Особливе місце в пізнанні дітьми соціаль-
ної дійсності відводиться спостереженню. Під 
час спостереження за діяльністю, взаєминами 
людей, їхніми вчинками, різними подіями діти 
соціалізуються, у них розширюється уявлення 
про світ людей. 

Важливою умовою соціального розвитку дітей 
є спілкування з дорослими та ровесниками. В озна-
йомленні дітей із соціальною дійсністю дорослий 
виконує дві функції: перша – дорослий – носій 
цінностей і соціального досвіду; друга – дорос-
лий – організатор передачі соціального досвіду. 
Доросла людина – це посередник між дитиною 
та соціальним світом, який її оточує. Спілкування 
об’єднує дорослого і дитину, тому соціальний дос-
від передається легко й непримусово. 

У спілкуванні з ровесниками відбувається 
активний процес соціалізації особистості дошкіль-
ника. У дітей розвиваються соціальні почуття 
та емоції, формується соціальна поведінка.

У контексті світових освітніх систем питання 
організації життєдіяльності, соціалізації дітей 
дошкільного віку в різних країнах вирішуються 
по-різному.

Великого значення в Японії надається орга-
нізації виховного середовища. З великим худож-
нім смаком добирається все, що оточує дитину, 
з вимогою, щоб дитина сама брала участь у ство-
ренні затишку і краси помешкання: вирощувала 
та аранжувала квіти, конструювала, виготов-
ляла папки і гобелени. Активне залучення дітей 
до художньої праці необхідне тому, що, на думку 
японців, лише рукотворна краса підносить людину 
до філософського розуміння прекрасного як 
доцільності буття [8, с. 190].

Не менш важлива проблема, над якою працю-
ють педагоги Японії, – навчити дітей спілкуватися. 
Педагог, як носій соціальних стосунків, які нале-
жить зрозуміти дитині, вводить її в коло різних 
видів спілкування. 

Японські педагоги вважають «конфліктні» ситу-
ації через іграшки важливим елементом міжосо-
бистісних стосунків. Втручатися у сварки дітей 
значить заважати інстинкту співжиття в колективі. 
Бійка між дітьми – важливий досвід соціальної 
взаємодії. Якщо дорослі з малих років будуть гово-
рити дитині «не бийся», «грайся разом з іншими 
дітьми дружньо», то її природні потреби будуть 
подавлені. І дорослі вимушені будуть надалі вирі-
шувати за них усі проблеми.

У Китаї в провінції Енжі [9, с. 3–9] дитячі садки 
не схожі на інші. 14 тисяч дітей у віці від 3 до 
6 років, що проживають в Енжі, навчаються інакше. 
Точніше – вони граються, причому в ігри, які при-
думали самі, а вихователі беруть участь в іграх на 
рівних із дітьми. Ігрове середовище створюється 
на відкритому повітрі й мінімально контролю-
ється. Замість іграшок – інструменти з природних 
матеріалів: мотузки, бамбукові драбинки, глиняні 
горщики, шини та інші предмети повсякденного 
користування. Діти взаємодіють із цими речами, 
створюючи свої ігри з власними правилами, 
дорослі не втручаються в хід гри, а лише спосте-
рігають і документують те, що відбувається.

Щовечора учасники переглядають відеозапис ігор 
і обговорюють із педагогом, що нового дізналися, які 
відкриття зробили для себе, взаємодіючи між собою. 
Так діти вчаться взаємодіяти в соціумі, довіряти одне 
одному, розуміти ближнього, приймати рішення, 
самостійно виходити з конфліктів і співпрацювати. 

Такі ігри без завчасних інструкцій, де діти самі 
приходять до правил, розумінь справедливості, 
чесності, рівності, отримали назву «Енжі Плей».

Висновки і пропозиції. Аналітичний огляд 
опрацьованого матеріалу засвідчує підвищену 
увагу до проблеми соціалізації особистості 
дошкільника. Соціальна компетентність дошкіль-
ника свідчить про його зрілість як соціальної 
особи.

Перспективою подальшого дослідження вба-
чаємо в пошуку форм, методів, факторів впливу 
на соціальний розвиток дошкільника.
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Tarabasova L. Social development of kindergarten: impact factors
The theoretical and methodological foundations of socialization of a child of preschool age are covered. 

The influence of various factors on the formation of personality during the formation of basic mental functions 
and elementary forms of social behavior. In the process of socialization, a person gets the conviction that socially 
approving norms of behavior are necessary for him to live a normal life in society. As a result, people learn 
about living and working together and learn to interact effectively with one another. The concept of socialization 
refers to the qualities that a person receives by learning the culture of human relationships, in the process 
of forming certain social norms, roles, functions. Public education plays a key role in the socialization process.

The sources of socialization of the individual are the transfer of culture through family and other social 
institutions, first of all through the system of education and education, and later – through the mutual influence 
of people in the process of communication and joint activity. Important is the experience associated with 
the early childhood, with the formation of basic mental functions and elementary forms of social behavior.

The personality of a person is formed and developed as a result of various factors, objective and subjective, 
natural and social. The child acts as a subject of self-formation, that is, of becoming a social being as a result 
of the mutual influence of the environment and the education system. In the environment, the child is socialized. 
On the one hand, the individual learns the social experience, values, norms, attitudes inherent in the society, 
society and social groups to which he belongs, and on the other – actively enters into the system of social 
bonds, through which he acquires social experience.

During the senior preschool age, the circle of people with whom the child communicates significantly 
increases. The subject of her attention is increasingly the world of adult social relationships in which the child is 
trying to enter. The main thing for her and her daily life is an adult as a carrier of social functions and requirements. 
The most important need of the child is the desire to live with the people around her, to live together, to come 
into direct contact with them, to constantly cross the adult world.

Key words: activity, social competence, socialization, social situation of development, social environment.
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САМОВИЗНАЧЕННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ  
ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ІНКЛЮЗИВНОСТІ ОСВІТИ
У статті розглянуто питання взаємозв’язку глобальної інклюзивності країни та індивідуального 

самосприйняття громадян; проаналізовано поняття самовизначення особистості та його детермі-
нуючий вплив на інклюзивність суспільства загалом і освіти зокрема. Автор наголошує на тому, що 
самосприйняття та самовизначення людей із інвалідністю в Україні, на відміну від «західного» світу, 
є неоднозначним і зумовленим кількома базовими факторами: віком, рівнем освіти, економічним ста-
новищем, особистим досвідом і життєвими обставинами. На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної 
наукової літератури, статистичних даних і відкритих інформаційних джерел у статті простежу-
ється зв’язок між радянським минулим України та її теперішньою соціальною й освітньою політикою, 
робиться висновок про те, що активну життєву позицію та готовність обстоювати свої права на 
самостійність, самовираження та незалежність відчувають у собі переважно молоді люди з інвалідні-
стю, які мають вищу освіту та досвід тривалого перебування в «розвинених» країнах. Також зроблено 
аналіз діяльності двох громадських ініціатив, заснованих і очолюваних молодими людьми з інвалідністю, 
успіх яких демонструє можливість розвитку інклюзивності суспільства «знизу», на рівні індивідів і міс-
цевих громад, що поступово трансформується в позитивні зміни на загальнодержавному рівні. 

У підсумку автор зазначає, що спрямованість особистості людини, зокрема, з інвалідністю, 
багато в чому визначається педагогічним впливом, що його вона зазнала в дитячому та юнацькому 
віці, відвідуючи дитсадок і навчаючись у школі, а також стверджує, що інклюзивність суспільства 
й освітніх установ є ефективнішою тоді, коли цим опікуються активісти на місцях, а не державні 
чиновники високого рангу. Тому освітянам варто зосередити увагу на вихованні таких якостей осо-
бистості, які сприятимуть розвиткові в учнях із інвалідністю прагнення до самостійності, освіче-
ності, комунікабельності, що допоможе їм у подальшій незалежній життєдіяльності та успішному 
працевлаштуванні й самореалізації. 

Ключові слова: самовизначення, інвалідність, інклюзія, освіта, самостійне проживання, соціальна 
політика.
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Постановка проблеми. Україна підписала 
Конвенцію ООН «Про права людей з інвалідністю» 
10 років тому і 3 роки тому почала активно впро-
ваджувати інклюзивну модель освіти. Державні 
й недержавні інституції звітують про численні 
зміни у сфері забезпечення осіб з інвалідністю 
(далі – ОІ) різноманітними освітніми та соціаль-
ними послугами, проте активісти та правозахис-
ники наголошують на тому, що якісних змін прак-
тично не відбулося [1; 2]. У статті ми ставимо під 
сумнів твердження про те, що соціальний добро-
бут громадян залежить виключно від держав-
них органів влади, припускаючи, що людський 
(соціальний) капітал відіграє важливу роль у всіх 
аспектах функціонування громадянського суспіль-
ства. На основі аналізу наукової літератури, ста-
тистичних даних і відкритих джерел інформації 
ми спробуємо з’ясувати, чи є залежність між само-
визначенням ОІ та рівнем і якістю їхньої освіти, 
працевлаштування та життя.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблемами життєвого самовизначення 

особистості в різний час займалися вітчизняні 
й зарубіжні дослідники (К. Абульханова-Славська, 
А. Агафонов, А. Адлер, Г. Андрєєва, О. Асмолов, 
Г. Балл, І. Бех, О. Байтингер, В. Бехтерєв, 
Л. Божович, М. Боришевський, О. Бреусенко, 
Б. Братусь, А. Брушлинський, Ф. Василюк, 
Т. Вілюжаніна, Ж. Вірна, Л. Виготський, О. Головаха, 
І. Дубровіна, Б. Зейгарник, З. Карпенко, К. Клакхон, 
О. Колісник, О. Леонтьєв, С. Максименко, 
В. Москалець, О. Музика, А. Мудрик, Г. Радчук, 
М. Рокич, В. Роменець, С. Рубінштейн, М. Савчин, 
Е. Субботський, Т Титаренко, В. Франкл, 
В. Чудновський, Р. Шакуров, І. Шапенкова Ш. Шварц, 
О. Шендрик, Л. Шумілін та інші), проте більшість 
вітчизняних учених зосереджувала увагу пере-
важно на професійному самовизначенні особи-
стості та її ціннісних орієнтаціях. Самовизначення 
в контексті самосприйняття, усвідомлення власної 
індивідуальності, людської цінності та соціаль-
ної корисності перебувало і залишається зараз 
у центрі наукових зацікавлень західних дослід-
ників (М. Карвонен, А. Конделучі, Д. Лік, Л. Ліотті, 
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К. Окснер, Р. Стенкліфф, Д. Волкер та інші). Зокрема, 
Д. Лік слідом за М. Карвонен і її однодумцями зазна-
чає, що системі сучасної освіти бракує ефективного 
інструментарію вимірювання рівня розвитку компо-
нентів життєвого самовизначення учнів, які часто 
не вміють будувати дружні стосунки з однолітками 
та не вважають за потрібне розвивати навички соці-
альної взаємодії поза межами конкретної життєвої 
ситуації [3]. 

Водночас Р. Стенкліфф і Д. Волкер наголошу-
ють на тому, що вміння вибудовувати дружні сто-
сунки та володіти навичками соціальної взаємодії 
відіграють особливо важливу роль у самовизна-
ченні та щоденному житті ОІ, які частіше за інших 
потребують допомоги та сприятливого ставлення 
з боку суспільства [4]. А. Конделучі здивовано 
зазначає, що досі у наукових колах практично 
не було проведено жодного ґрунтовного дослі-
дження, присвяченого вивченню проблемних 
аспектів самовизначення ОІ в контексті їхньої цін-
ності як частки соціального капіталу держави [3]. 
А Д. Лік закликає освітян серйозніше поставитися 
до розвитку в ОІ потреби до адекватного само-
визначення, формування у них самосвідомості 
власної цінності та розуміння того, що вони разом 
із усіма членами громади є носіями людського 
капіталу, накопичення якого сприяє інклюзивності 
суспільства [3].

Мета статті – на основі аналізу наукової літе-
ратури, статистичних даних і відкритих інформа-
ційних джерел обґрунтувати зв’язок між самови-
значенням ОІ та рівнем інклюзивності суспільства 
загалом і системи освіти зокрема.

Виклад основного матеріалу. Згідно з офіцій-
ною статистикою, в Україні мешкає понад 2,8 млн 
ОІ, що дорівнює приблизно 6,1 % загального насе-
лення [5]. Однак до цього числа не входить 1,5 % 
загальної кількості осіб із тимчасовою втратою 
працездатності та від 30 до 50 % осіб пенсійного 
віку, які отримали інвалідність у зв’язку зі старістю 
[6]. Окрім того, в нашій державі й досі не вважа-
ються причиною для встановлення інвалідності 
такі хронічні захворювання та стани, як дислексія 
чи синдром дефіциту уваги та гіперактивності, 
наявні за різними даними у від 30 до 151 тисяч 
дітей шкільного віку [5]. Отриманню достовірних 
статистичних даних також не сприяє той факт, 
що батьки учнів з інвалідністю часто всіма мож-
ливими способами приховують наявні в їхньої 
дитини проблеми психофізичного чи соціального 
характеру, щоб уникнути негативного ставлення 
до сім’ї з боку суспільства. 

Хоча Держстат у щорічних звітах ніколи належ-
ним чином не висвітлює того, наскільки ОІ мають 
доступ до незалежного проживання, системи 
загальної освіти, ринку праці й економічної діяль-
ності, очевидно, вважаючи цю категорію населення 
не вартою окремої уваги, є підстави стверджувати, 

що ОІ переважно мешкають разом зі своїми «здо-
ровими» родичами або в спеціалізованих закла-
дах, оскільки це є більш соціально прийнятним 
і дешевшим для держави. Наприклад, скажімо, 
за даними В. Ґеворґяніене та Е. Сумскіене [7], 
у 2012 р. у 151 будинках-інтернатах і різного роду 
закритих закладах на постійній основі проживало 
близько 30 тисяч ОІ. Діти й дорослі з тяжкими 
порушеннями, як правило, живуть у більшій чи 
меншій ізоляції, не маючи можливості отримувати 
якісну загальну освіту та брати участь у соціаль-
ному житті громади. Незалежне проживання кори-
стується більшою популярністю в молодих людей 
із такими формами інвалідності, що не вимага-
ють стороннього догляду. Ці особи переважно 
навчаються у вишах великих міст, де й залиша-
ються працювати в будь-який доступний для них 
спосіб. У сільській же місцевості ОІ самостійно 
проживають і мають доступ до освіти та працев-
лаштування вкрай рідко [6]. Така ситуація част-
ково пояснюється архітектурною недоступністю 
99 % інфраструктури населених пунктів, громад-
ського транспорту, будівель і споруд (за винятком 
шкіл, лікарень і державних управлінь соцзахисту, 
обладнаних широкими вхідними дверима та пан-
дусами й частково пристосованих до потреб ОІ), 
а також стереотипним (переважно негативним) 
ставленням суспільства до бажання ОІ жити 
самостійно [8]. Наприклад, молоді люди на візку 
чи тотально незрячі скаржаться на те, що під час 
пошуків житла вони часто стикаються з дискри-
мінацією, коли їм не хочуть віддавати в оренду 
квартиру через те, що вони внаслідок інвалідно-
сті нібито можуть травмувати себе чи пошкодити 
чуже майно [9]. 

У сфері освіти та працевлаштування ситуація 
трохи відрізняється від описаної вище. За офі-
ційними даними, більшість ОІ мають можливість 
навчатись у школах (значно рідше в коледжах 
і вишах) і бути працевлаштованими за місцем 
проживання. Важливу роль у цьому відіграють 
громадські організації (далі – ГО) й об’єднання 
ОІ, місцеві осередки яких існують практично в усіх 
містах України. Ці ГО, часто організовані самими 
ОІ чи їхніми законними представниками, надають 
широкий спектр соціально-побутових, культур-
но-освітніх, інформаційних послуг. 

МОН, звітуючи про ефективність прийнятих 
у 2017 р. законодавчих норм щодо забезпечення 
інклюзивності освіти, зазначає, що впродовж 
останніх трьох років кількість інклюзивних кла-
сів зросла в 3,1 рази, кількість шкіл, що мають 
інклюзивні класи, – у 2,5 рази, а кількість дітей, які 
здобувають у них освіту, зросла в 2,8 рази, хоча 
при цьому кількість спеціальних освітніх установ 
інтернатного типу за той самий період зменши-
лася лише на 2,4 %, а учнів у них – на 4,2% [10]. 
Також, за даними МОН, станом на квітень 2019 р.  
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кількість зареєстрованих інклюзивно-ресурсних 
центрів (далі – ІРЦ) становила 557 [10], що в серед-
ньому становить приблизно по 22 ІРЦ на область, 
але не означає рівномірного географічного розпо-
ділу, оскільки, скажімо, в м. Харкові (з населенням 
близько 1,5 млн осіб) функціонує лише 1 ІРЦ, внас-
лідок чого родини неповнолітніх ОІ мають міся-
цями чекати, доки буде визначено особливі освітні 
потреби дитини та видано відповідний висновок 
ІРЦ, який є підставою для того, щоб у закладі освіти 
за місцем проживання було розроблено індивіду-
альну програму розвитку дитини та передбачено 
умови супроводу та спеціальні пристосування для 
її навчання. 

З іншого боку, статистичні дані стосовно рівня 
доступу ОІ до ринку праці мають досить оптимі-
стичний вигляд: майже 35,8 % ОІ віком від 16 до 
60 років залучені до офіційного працевлашту-
вання, проте слід розуміти, що ОІ з тяжкими пору-
шеннями становлять лише 13 % від цієї цифри [1]. 
Окрім того, варто мати на увазі, що в недержав-
ному секторі економіки ОІ, як правило, на офіційну 
роботу беруть лише формально, щоб не сплачу-
вати податок за відсутність працівників з інвалідні-
стю [6]. Це призводить до корупційних схем і неба-
жання дорослих ОІ брати участь у реальному 
працевлаштуванні, коли на робочому місці дове-
деться самотужки вирішувати численні проблеми, 
пов’язані зі спеціальним облаштуванням робочого 
середовища та здобуттям неупередженого став-
лення до себе з боку колег і працедавця.

Як і чимало інших країн пострадянського про-
стору, Україна успадкувала від СРСР тоталітарний 
підхід у творенні соціальної політики та ставленні 
держави до людей. У СРСР, де більшість насе-
лення жила на межі бідності [11], усім ОІ надавався 
чітко обумовлений доступ до системи державної 
медичної, соціальної та фінансової допомоги, що 
полягав у забезпеченні їх певними продуктами 
та послугами у спеціалізованих установах. Однак 
доступність цих сервісів також була не однаковою 
для всіх ОІ, адже залежала від ступеня неспромож-
ності, тобто від тяжкості порушення психофізичного 
розвитку. У певному сенсі ОІ в СРСР становили 
дещо привілейовану групу населення, оскільки 
користувалися низкою пільг і мали доступ до сис-
теми забезпечення дефіцитними товарами. Ціною 
за це, однак, була сувора політика інституаліза-
ції, коли ОІ протягом усього життя були практично 
відокремлені від суспільства [12]. Особи з тяж-
кими фізичними чи інтелектуальними розладами 
не мали змоги навчатись або працювати разом зі 
своїми «здоровими» однолітками; незрячі, нечуючі, 
люди з ДЦП та іншими «видимими» порушеннями 
мусили навчатись, працювати, відпочивати, лікува-
тись і часто жити в спеціально організованих сегри-
гованих закладах, практично не виходячи за межі 
визначеного вузького кола спілкування [12]. 

Нині, коли Україна, здавалося б, уже далеко 
відійшла від свого радянського минулого, кілька 
економічних криз, політична нестабільність і бага-
торічний військовий конфлікт на сході держави, 
що поставили економіку на друге з кінця місце 
у Східній Європі [13] та призвели до того, що ОІ 
й досі залишаються малопомітними на загальному 
тлі [14]. Внаслідок цього особи з комбінованими чи 
множинними розладами, як і з тяжкими порушен-
нями інтелекту та / чи моторики, рідко самостійно 
виходять на вулиці міст і сіл, які не мають рівних 
тротуарів, доступних перехресть і зупинок гро-
мадського транспорту, не кажучи вже про майже 
повну відсутність доступних ліфтів, правильно 
побудованих пандусів, адаптованих тролейбусів 
і трамваїв. Окрім того, переважно співчутливо-не-
гативне ставлення до появи ОІ на публіці з боку 
великої частини населення, що традиційно вбачає 
у них об’єкт для жалості, створює загальний імідж 
держави, недружньої для ОІ, змушуючи останніх 
ховатись у власних житлах і уникати прагнення до 
самостійності [14].

Важливим також є і фінансовий чинник.  
За даними Держстату, у першому півріччі 2019 р. 
українці витрачали на продукти харчування 
та безалкогольні напої майже половину доходу 
(46,2 %), тоді як середній показник для країн ЄС 
за цією статтею витрат в аналогічний період часу 
становив близько 12 % [15]. Водночас 15,8 % заро-
бітку громадян України йшло на оплату житла, 
комунальних послуг (лише 1,6 % з яких покрива-
лися субсидіями) [15]. Якщо до цих витрат додати 
ще купівлю необхідних непродовольчих товарів, 
побутової техніки, одягу та взуття, не залишиться 
практично нічого. Тому більшість українців, чий 
дохід є середнім або нижчим від середнього, фак-
тично не можуть дозволити собі регулярних відві-
дин спортивних і рекреаційних закладів, подоро-
жей і відпочинку в кав’ярнях чи ресторанах. Однак 
для ОІ економічна ситуація практично завжди 
виявляється ще гіршою, оскільки на лікування, 
реабілітацію та спеціальні технічні засоби вони 
витрачають щомісяця значно більше, ніж їхні спів-
громадяни. У таких умовах, за свідченнями самих 
ОІ, дуже важко «дбати про честь і гідність», адже 
доводиться «думати про харч на щодень» [6].

Згідно із законодавством, держава зобов’язана 
на безоплатній (або частково оплатній) основі 
забезпечувати ОІ необхідним лікуванням, реа-
білітацією, технічними засобами, соціальними 
та юридичними послугами, надаючи безпере-
шкодний доступ до відповідних продуктів і сер-
вісів [16], але процедура виконання цих законів 
є настільки заплутаною та довготривалою, що 
чимало ОІ або витрачає практично весь свій час 
на «боротьбу» з органами влади, або за власний 
кошт купує необхідні товари й самостійно опла-
чує потрібні послуги. ОІ, які надають перевагу  
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самостійному забезпеченню себе всім необхідним, 
становлять досить нечисленну групу, що склада-
ється переважно з молодих людей, які виростали 
в незалежній Україні, здобули вищу освіту, зуміли 
знайти добре оплачувану роботу та мали досвід 
тривалого проживання (навчаючись або проходячи 
стажування) в США чи країнах ЄС. 

Молоде покоління ОІ переважно не сприймає 
свої психофізичні особливості як «особисту траге-
дію» чи «життєву драму», як це було притаманно 
громадянам СРСР [11]. Навпаки, вони мають 
активну позицію, живуть, як їхні однолітки, та нама-
гаються зробити суспільство більш інклюзивним 
і «дружнім». Оскільки соціальні виплати в Україні 
є в рази меншими, ніж у «розвинених» державах, 
єдиним шляхом вести активний спосіб життя для 
ОІ є створення різноманітних громадських органі-
зацій і об’єднань, а також участь у параолімпій-
ському русі та закордонних грантових програмах 
і конкурсах, через які можна самореалізуватися, 
«побачити світ» і отримати фінансову підтримку 
правозахисних, освітніх і рекреаційних ГО. 

Серед багатьох відомих ГО людей із інвалідні-
стю, правозахисна, освітня та рекреаційна діяль-
ність яких здобула найбільший розголос упродовж 
останніх років, варто назвати дві – «Доступно.ua» 
та «Боротьба за права». Обидві ці ГО створено 
й очолювано ОІ, які мають вищу освіту, досвід 
незалежного проживання та тривалого перебу-
вання за кордоном. Діяльність цих ГО від початку 
ведеться за «західним» зразком і фінансується 
спільнокоштом або міжнародними донорськими 
агенціями, проте долучитися до їхніх ініціатив 
можуть усі охочі незалежно від стану здоров’я чи 
місця проживання.

«Доступно.ua» є громадською ініціативою, 
створеною групою людей на візках, яка займа-
ється тестуванням міської інфраструктури та гро-
мадських закладів харчування, спорту, рекреа-
ції на доступність для ОІ в усіх регіонах країни. 
Головною метою проєкту є показати, що людина 
на колісному кріслі може відвідувати всі ті самі 
місця, що й люди без порушень опорно-рухового 
апарату. Також ініціатори кампанії намагаються 
примусити уряд і бізнес змінити ставлення до ОІ 
та зробити громадський простір більш інклюзив-
ним і дружнім до всіх категорій населення [17].

«Боротьба за права» – громадянська органі-
зація, заснована молодими людьми (переважно 
жінками) з порушеннями зору, які бажають пока-
зати суспільству, що інвалідність не заважає 
жити повноцінним життям. «Це суспільство ство-
рює бар’єри, – каже Юлія Сачук, співзасновниця 
та керівниця організації. – Ми можемо робити 
все те, що й інші люди» [18]. Від серпня 2016 р., 
коли було започатковано цю ГО, її активістки 
вже встигли взяти участь у низці досить екстре-
мальних заходів: підводне плавання, катання на 

квадроциклах, лижні перегони, стрибки з пара-
шутами тощо; а велопробіги незрячих і зрячих 
на тандемах «Бачу, можу, допоможу» зробилися 
настільки популярними, що проходять регулярно 
й уже в різних регіонах країни. Упродовж останніх 
двох років діяльність «Боротьби за права» зосере-
джувалася на забезпеченні рівного доступу ОІ до 
виборчого процесу та дільниць для голосування, 
розвитку лідерства серед жінок і дівчат з інвалідні-
стю та розвитку програми «Доступного кіно», щоб 
особи з глибокими порушеннями зору та слуху 
могли «на рівних із рештою громадян насолоджу-
ватися якісним мистецьким продуктом» [2].

Найбільш прикметним в описаних двох ГО є те, 
що їхня діяльність ініціюється на місцях, але реалі-
зується на загальнонаціональному рівні, причому 
без державної фінансової підтримки. На нашу 
думку, це стало можливим завдяки ґрунтовній обі-
знаності самих активістів із міжнародним і вітчиз-
няним законодавством у сфері прав людини 
та глибинним усвідомленням власної цінності 
як громадян, як особистостей, як агентів змін, як 
творців соціального блага. Успішність діяльності 
зазначених ГО у сфері забезпечення виконання 
конвенції ООН «Про права людей з інвалідністю» 
зумовлюється передовсім їхнім самовизначен-
ням, тим, що ці ОІ взяли на себе місію активістів, 
просвітників і борців. Якщо ми подивимося на 
біографії цих людей, то побачимо, що вони дуже 
добре навчались у школі, рано позбулись опіки 
батьків, закінчили університети (іноді магістратуру 
й аспірантуру), працювали у ЗМІ чи міжнарод-
ній правозахисній агенції, стажувалися в ЄС або 
США, добре володіють іноземною мовою, юри-
дично обізнані, комунікабельні, мають почуття 
гумору та власної гідності, є прибічниками чес-
ності та прозорості, бажають бути корисними 
суспільству та хочуть отримувати задоволення 
від життя і власної роботи. Це дає змогу зробити 
висновок про тісний взаємозв’язок між самовизна-
ченням особистості та її освітою, з одного боку, 
і життєвими досягненнями та рівнем соціальної 
корисності – з іншого. 

Висновки і пропозиції. Українська спільнота ОІ 
поділяється на дві неоднакові за чисельністю групи: 
ті, хто усвідомлює свою цінність, має людську гід-
ність і відчуває бажання та можливість боротися 
за своє право жити, як їм хочеться, підтримуючи 
соціальну модель інвалідності, та ті, хто поділяє 
радянську (медичну) модель, вважає себе «упо-
слідженими та знехтуваними», хто чекає від дер-
жави мізерних соцвиплат і пільг, уникає спілкування 
з «ворожим світом», звинувачуючи його у всіх своїх 
бідах. Перша група є відносно нечисельною та скла-
дається з ОІ переважно молодого віку (до 40 років), 
які мають гарну освіту, володіють іноземною мовою, 
обізнані з міжнародним і вітчизняним законодав-
ством, отримали досвід тривалого перебування 
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в ЄС або США, надають перевагу незалежному 
проживанню та реальному працевлаштуванню, 
бажають жити повноцінним життям у дружньому 
й інклюзивному суспільстві. На жаль, нечисленність 
цієї категорії ОІ пояснюється низьким доступом до 
якісної освіти, що й досі наявний у нашій країні, адже 
якість освіти визначається передовсім ставленням 
педагогів до вихованців і учнів та їхньою готовністю 
й бажанням забезпечити рівні умови навчання для 
всіх учасників освітнього процесу. Фінансовий чин-
ник, який також має велике значення, не відіграє, 
проте, визначальної ролі в процесі самовизначення 
особистості [3]. Отже, педагоги мусять розуміти 
важливість своєї ролі у становленні особистості 
ОІ, адже вони можуть як посприяти позитивному 
самовизначенню дітей, виробленню ними активної 
життєвої позиції, так і притлумити потяг до само-
стійності й незалежності, виховати споживацькі 
настрої, розвинути комплекс неповноцінності. 

Перспективи подальших досліджень. 
У статті не було проаналізовано питання того, що 
впливає на процес самовизначення ОІ на рівні 
родини та класу, тому було б корисно дослідити 
чинники формування соціального капіталу як 
детермінанти розвитку громадянського суспіль-
ства загалом і родинного та шкільного середо-
вища зокрема.
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Telna O. Self-determination of people with disabilities as a determinant of inclusive education
In this article we show that self-determination is influencing a person’s living style and achievements making 

people either active and successful, or passive and marginalized. Ukraine is widely acknowledged as disability 
unfriendly country. the disabled society is split into two unequal in number groups: those who support the social 
model of disability and choose active way of living, preferring to make a change by themselves, and those who 
still share the Soviet perception of disability (the medical model) and choose to receive from the state a small 
pension, hardly going out of their homes and blaming all the world in their misfortunes. There are also some 
notable initiatives at the national level organized by disabled activists that are beginning to positively affect 
public’s awareness. These initiatives, however, have not reached many organizations, including universities, 
or individuals with disabilities, especially outside of the Ukrainian capital, Kyiv. Therefore, there is the need for 
all educators on all levels to pay close attention to self-determination of students with disabilities, helping them 
adopt positive attitudes towards themselves, active living-style and independence. 

The newest research in self-determination is one that crosses cultures and continents, breaking glass 
ceilings for people with disabilities, regardless of in what country they were born. In order to do that, in addition 
to building social capital of people with disabilities, including effective communication within and between 
various social networks, there is a need to recognize that every person has an inherent value manifested 
as possessing civil and human rights. Advocacy that builds on the rights and on social capital of people with 
disabilities has the potential to result in successfully enforcing the laws on inclusive education. Increased 
social relationships and networks as well as active voice of people with disabilities has the potential to change 
the state social policies by equalizing the access to resources, including information, services, education, 
and jobs. 

Key words: self-determination, disability, inclusion, education, independent living, social policy.
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РОЛЬ ЕТИКО-РЕЛІГІЙНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ  
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ МОРСЬКОГО  
ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ
Статтю присвячено дослідженню ролі етико-релігійної толерантності у формуванні професійних 

компетентностей майбутніх спеціалістів морського та річкового транспорту. Розглянуто теоре-
тичні засади етико-релігійної толерантності та багатоаспектність терміна «толерантність». 
Проаналізовано наявні типи толерантності та базові принципи толерантності згідно з деклара-
цією принципів толерантності, затвердженою Генеральною конференцією ООН. Толерантність – 
це єдність у різноманітті. Толерантність – не тільки моральний обов’язок, а й політична та правова 
потреба. Толерантність – це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від війни до 
культури миру.

Оновлення змісту української вищої освіти актуалізує завдання розвитку толерантності як 
показника деонтологічної компетентності майбутнього спеціаліста морського та річкового тран-
спорту. Досліджено, що Конвенція ПДНВ містить компетентнції, які передбачають високий рівень 
толерантності до всіх членів екіпажу. Наприклад, компетенції, що стосуються вміння працювати 
в команді, лідерства та мистецтва управління. Сьогодні українські моряки у складі екіпажів мор-
ських вантажних, пасажирських, рибальських та інших типів торгових суден працюють в усьому 
світі. Оскільки ці судна мають багатонаціональні змішані екіпажі, то без належного рівня як техніч-
ної підготовки, так і толерантності до інших працювати неможливо. Під час дослідження було вияв-
лено, що компетенції для спеціалістів морського та річкового транспорту постійно доповнюються 
та підвищуються. У результаті дослідження запропоновано додати в перелік загальних або спеці-
альних в освітні стандарти спеціальності такі компетенції: здатність до соціальної толерантно-
сті в багатонаціональному екіпажі та здатність правильно і адекватно реагувати на релігійні чи 
міжособистісні конфлікти, що виникають під час роботи в змішаних екіпажах на суднах під іноземним 
прапором.

Ключові слова: етико-релігійна толерантність, професійні компетентності, морська галузь, 
Кодекс та Конвенція ПДНВ, декларація принципів толерантності, психологічна адаптація моряків.
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Постановка проблеми. Одним із соціальних 
феноменів сучасного суспільства виступає полі-
культурність середовища, в якому толерантність 
є умовою формування молодих спеціалістів, 
оскільки саме від молоді в кризовому суспільстві 
залежить виживання людства у найближчому май-
бутньому. Це стосується всіх сфер життя людини: 
економічної, політичної, соціальної та інших. 

Морська галузь, зокрема ринок морських пере-
везень, теж стає більш мультикультурною та інтер-
національною. Сьогодні значна кількість фахівців 
здійснює свою професійну діяльність у профе-
сійних спільнотах і колективах із притаманними 
для окремих членів спільнот релігійними, етич-

ними, побутовими звичками та вподобаннями. 
У зв’язку з цим однією з основних умов успішного 
виконання своїх професійних обов’язків є ство-
рення та підтримка сприятливого психологічного 
клімату в колективах. А це можливо за наявності 
таких якостей, як взаєморозуміння, терпимість, 
здатність до компромісу, повага до думок, пере-
конань, морально-етичних установок і релігійних 
обмежень кожного члена колективу. Відсутність 
взаєморозуміння в колективі та нехтування цими 
якостями призведе не лише до створення напру-
жених міжособистісних відносин у команді, а й до 
зниження продуктивності праці через нехтування 
ініціатив і вимог членів колективу, що, на думку 
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інших, є не такими, як усі. В особливо тяжких 
випадках це може призвести взагалі до криміналь-
них злочинів, спрямованих проти членів колек-
тиву, що вирізняються своїми морально-етичними 
вподобаннями від інших членів спільноти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
На методичному рівні проблема формування 
професійної компетентності досліджувалася 
С. Бондарем, А. Бремусом, О. Гулай, О. Гуренковою, 
Е. Зеєром, А. Марковою, М. Орловою, Г. Селевко, 
С. Сисоєвою, І. Тараненко, В. Шарко та іншими 
вченими.

Зміст поняття толерантності та її значення 
у процесі виховання молодих спеціалістів роз-
глядали Л. Вишневська, С. Литвинова, А. Скок, 
І. Бех та інші. На важливість формування та роз-
витку етико-релігійної толерантності у студент-
ської молоді вказували Г. Солдатова, О. Кихтюк, 
В. Тишков, О. Грива, Л. Шайгерова та інші.

Питання процесу формування професійних яко-
стей майбутніх моряків розглядали у своїх роботах 
М. Бабишена, О. Безбаха, Т. Зайцева, В. Онищук, 
М. Кулакова, І. Сокол, М. Шерман та інші.

Мета статті – проаналізувати теоретичні засади 
та роль етико-релігійної толерантності у форму-
ванні професійних компетентностей майбутніх спе-
ціалістів річкового та морського транспорту.

Виклад основного матеріалу. Оскільки 
Україна активно долучається до європейського 
освітнього та культурного простору, особливого 
значення набуває професійна підготовка моло-
дих фахівців, зокрема, в галузі морського та річ-
кового транспорту. Необхідність підвищення рівня 
професійної компетентності майбутніх робітни-
ків морського транспорту визначено вимогами 
Міжнародної конвенції про підготовку та дипло-
мування моряків і несення вахти (далі – Конвенції 
ПДНВ, International Convention on Standards 
of Training Certification and Watchkeeping for 
Seafarers), в якій зазначено перелік компетент-
ностей і знань, якими повинні володіти майбутні 
робітники морської галузі для виконання складних 
операцій в екстремальних умовах, і передбачена 
підготовленість слухачів до фізичних, моральних 
і психологічних навантажень, що зумовлює необ-
хідність формування у процесі навчання профе-
сійно важливих якостей [1].

Більшість фахівців морського та річкового тран-
спорту після завершення навчання будуть працю-
вати на суднах у світовому морському просторі 
та в багатонаціональних екіпажах, тому толерант-
ність спеціаліста буде розглядатися поряд з його 
професійними навичками. Розглянемо деталь-
ніше, що ж таке толерантність, якою має бути 
толерантна людина та зокрема фахівець річко-
вого та морського транспорту.

Термін «толерантність» зазвичай вживається 
в ідеології та політиці, у сферах міжетнічних, між-

конфесійних, міжпартійних стосунків – узагалі 
будь-яких стосунків між «ми» і «вони», «свої» 
та «інші», «чужі». Він позначає характер став-
лення до чогось або когось «іншого», якого не 
можна просто усунути, «нейтралізувати». До 
останнього часу інваріант різноманітних значень 
толерантності традиційно схоплюється поняттям 
терпимості, що походить від дієслова «терпіти» – 
стійко та покірливо витримувати фізичні і моральні 
страждання або навіть ставати нечутливим, зав-
мирати у відповідь на вплив ззовні [2].

Проблема толерантності вперше виникла 
в західній цивілізації в релігійній сфері, а релі-
гійна толерантність поклала початок усім іншим 
свободам, які були досягнуті в демократичному 
суспільстві. Ідея толерантності має давню істо-
рію. Духовне розкріпачення особи поряд з її еко-
номічною та політичною свободою відстоювали 
мислителі минулого, спираючись на вчення про 
природне право. Про толерантність у своїх пра-
цях «Нариси про терпимість», «Листи про віро-
терпимість» писав Дж. Лок, у «Трактаті про віро-
терпимість» до розгляду цієї категорії звертався 
Вольтер. І. Гьоте розглядав толерантність як 
проміжний елемент на шляху до визнання, філо-
соф-соціолог [3].

Базові принципи етнічної толерантності закла-
дено в декларації принципів толерантності, що 
затверджена в листопаді 1995 року Генеральної 
конференцією ООН. Головне, що визначено 
в цьому документі: поняття толерантності озна-
чає повагу, прийняття й правильне розуміння 
багатоманітності культур нашого світу, форм 
самовираження й прояву людської індивідуаль-
ності. У першій статті декларації стверджується: 
«Формуванню толерантності сприяють знання, 
відкритість, спілкування та свобода думки, совісті 
й переконань. Толерантність – це єдність у різ-
номанітті. Толерантність – не тільки моральний 
обов’язок, а й політична та правова потреба. 
Толерантність – це те, що уможливлює досягнення 
миру, сприяє переходу від війни до культури миру. 
Толерантність – це не поступка, поблажливість чи 
потурання. Толерантність – це передусім активна 
позиція, що формується на основі визнання уні-
версальних прав та основних свобод людини». 

Поняття «толерантність» особливо активно 
почало використовуватися у зв’язку з намаган-
нями світової спільноти, насамперед таких органі-
зацій, як ООН, ЮНЕСКО, врегулювати міжнародні 
відносини. У науковій літературі толерантність 
розглядається як повага і визнання рівності, від-
мова від домінування і насилля, визнання бага-
томірності людської культури, норм поведінки, 
відмова від зведення цієї різноманітності до одно-
рідності або домінування якоїсь однієї позиції [4].

Поняття толерантність дуже багатоаспектне. 
Виховання толерантної людини передбачає не 
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лише навчитися стримувати свою неприязнь до 
іншої людини. Толерантна людина підказує кон-
структивний вихід із конфліктних ситуацій, орі-
єнтує стосунки на збереження рівноправності, 
поваги, свободи. Вона забезпечує передачу дос-
віду позитивної соціальної взаємодії та досвіду 
людства загалом, забезпечує збереження і при-
множення культурного досвіду етносу, забезпечує 
гармонійне мирне співіснування представників, 
які відрізняються один від одного за різними озна-
ками; служить суспільним гарантом недоторкан-
ності і ненасильства щодо різного роду меншин, 
служить основою для нормалізації психологічної 
атмосфери в суспільстві. Лише за умови дотри-
мання поваги до всіх етично-релігійних аспектів 
можливий подальший розвиток країни та її насе-
лення, бо лише щасливі люди можуть нести за 
собою зміни на краще.

У контексті нашого дослідження можна виді-
лити такі типи толерантності: 

1) за спрямованістю:
– зовнішня толерантність (до інших) – сфор-

моване переконання, яке дає можливість осо-
бистості припускати наявність в інших власної 
позиції; наявність здатності розглядати конфлік-
тну ситуацію з різних поглядів, ураховувати різні 
аспекти та аргументи;

– внутрішня толерантність (внутрішня стій-
кість) – здатність зберігати рівновагу у різних 
несподіваних ситуаціях: конфлікт, невизначеність, 
ризик, стрес; приймати рішення і діяти в цих умо-
вах, навіть якщо невідомі всі факти й можливі 
наслідки [5]; 

2) за розвитком толерантності в особистості:
– природна толерантність – передбачає від-

критість, допитливість, довірливість (вона влас-
тива маленькій дитині і не асоціюється з якостями 
її «Я», оскільки процес становлення особисто-
сті ще не привів до розподілу індивідуального 
і соціального досвіду);

– моральна толерантність – означає терпи-
мість, що асоціюється з особистістю (зовнішнім 
«Я» людини) (притаманна більшості дорослих 
людей та проявляється в бажанні стримувати 
емоції, використовуючи механізми психологічного 
захисту, тобто людина лише зовні не проявляє 
нетерпимість, яка залишається у неї усередині); 

– етична толерантність – передбачає сприй-
няття й довіру, що асоціюються із сутністю або 
внутрішнім «Я» людини (вона включає як повагу 
до цінностей інших, так і сприйняття власного вну-
трішнього світу, що надає особистості перевагу не 
боятися й витримувати напругу та конфлікти) [5].

Необхідність розв’язання у ВНЗ проблеми вихо-
вання високо свідомого громадянина відповідає 
вимогам Закону України «Про освіту», Державній 
національній програмі «Освіта (Україна ХХІ сто-
ліття)», «Концепції національного виховання сту-

дентської молоді», «Національній доктрині роз-
витку освіти України у ХХІ столітті», Державній 
цільовій соціальній програмі «Молодь України» на 
2016–2020 рр. [1].

Виховання толерантності у студентів ВНЗ, 
зокрема майбутніх фахівців морського та річко-
вого транспорту, є важливою умовою для подаль-
шої гуманізації й демократизації суспільства. Тому 
проблема толерантності, яка взагалі не є принци-
пово новою для наукової літератури, набуває сьо-
годні особливої актуальності.

Оновлення змісту української вищої освіти 
актуалізує завдання розвитку толерантності як 
показника деонтологічної компетентності сту-
дента, оскільки сучасні вимоги до вузівської освіти 
визначають пріоритетом не лише професійні яко-
сті майбутнього фахівця, але і його здатність як 
суб’єкта взаємодії з людьми різних соціальних, 
зокрема етнічних, груп [6]. 

Для майбутніх фахівців морського та річкового 
транспорту це є дуже важливим аспектом роботи. 
І толерантними у своїй роботі та взаємовідносинах 
мають бути не лише робітники вищого плавскладу, 
а й майбутні матроси, мотористи (машиністи), суд-
нові електрики та інші. Тому судноплавні компанії, 
що несуть відповідальність за добір і підготовку 
моряків, дуже ретельно перевіряють майбутніх 
фахівців не лише на рівень спеціальних профе-
сійних знань, а і на можливість знаходити вихід 
із проблемних ситуацій, вирішувати нестандартні 
проблеми без порушення культурних і моральних 
принципів та традицій інших людей у колективі. 

Розглянувши основні документи, що регламенту-
ють рівень професійної підготовки моряків, зокрема 
Конвенцію ПДНВ, можна зазначити наявність ком-
петентнцій, що передбачають високий рівень толе-
рантності до всіх членів екіпажу. Наприклад, у спе-
цифікації мінімальних стандартів компетентності 
як рівня управління, так і рівня експлуатації вклю-
чено компетенції, що стосуються вміння працю-
вати в команді, лідерства та мистецтва управління. 
Аналогічні компетенції включено також і в специфі-
кації мінімальних стандартів компетентності машин-
ної команди на рівнях експлуатації та управління.

Специфікація мінімальних стандартів компе-
тентності постійно доповнюється. Нові компетен-
ції пов’язані не лише з підвищенням технічного 
рівня спеціалістів, а також стосуються застосу-
вання навичок керівництва та вміння працювати 
в команді. А це неможливо без належного рівня 
поваги до інших членів екіпажу – як тих, що займа-
ють нижчі посади, так і тих, що мають культурні 
та расові відмінності.

Сьогодні українські моряки у складі екіпажів 
морських вантажних, пасажирських, рибальських 
та інших типів торгових суден працюють в усьому 
світі. Їхня чисельність в Україні за різними підра-
хунками становить від 40 до 80 тисяч осіб, і вони 
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працюють переважно на суднах під іноземними 
прапорами, оскільки свій торговельний флот за 
час незалежності Україна майже втратила [1]. 

Українські морські дипломи і кваліфікаційні сві-
доцтва визнаються світовими морськими товари-
ствами, що свідчить про якість змісту навчання, 
що забезпечувалась працею багатьох поколінь 
працівників системи професійної підготовки моря-
ків. Однак рівень компетентності випускників 
недостатній.

За даними морських агентств із працевлаш-
тування, менше половини підготовлених і сер-
тифікованих українських моряків відповідають 
вимогам світового ринку праці. При цьому з кож-
ного десятка українських моряків, які все-таки 
працевлаштувалися до судновласних компаній 
під «іноземним прапором», двоє-троє достро-
ково списуються із судна на берег протягом рейсу 
через невідповідність вимогам судновласників 
[7, с. 67–70].

Значна доля таких моряків має достатній 
рівень знань, але стикаються з неможливістю пси-
хологічно комфортно працювати фізично та пере-
бувати на судні цілодобово в колективі, що є муль-
тикультурним зі своїми специфічними звичками. 
І хоча в програмах навчання майбутніх працівни-
ків морської і річкової галузі разом із технічними 
дисциплінами приділяється увага вивченню соці-
ально спрямованих дисциплін, цього не досить.

Більшість студентів не приділяє значної уваги 
вивченню таких дисциплін, як соціологія, політо-
логія, етико-релігійна толерантність у багатона-
ціональних екіпажах та інших, нехтуючи ними. 
І, потрапляючи на судно, деякі з них просто не 
знають, які проблеми оточують різні спільноти 
з іншими релігійними та культурними особливос-
тями, відповідно, провокують конфлікти, зачіпа-
ючи важливі питання життя та побуту людей іншої 
релігійної належності. 

Отже, психологічна адаптація морських фахів-
ців до умов здійснення професійної діяльності 
у складі екіпажу виявляється істотно складнішою 
порівняно з представниками інших професій, що 
зумовлено як впливом технологічної системи 
судна та зовнішнього середовища, так і суміщен-
ням професійної діяльності й життєдіяльності 
в єдиних просторово-часових умовах[8]. 

Висновки і пропозиції. В умовах модерніза-
ції системи освіти України, входження її в євро-
пейський освітній простір особливої актуально-
сті набуває проблема професійної підготовки 
робітників морського транспорту та формування 
в процесі навчання самодостатньої особистості 
з розвиненою індивідуальністю. Відтак нагаль-
ної потреби набуває необхідність створення 
в навчальному процесі таких педагогічних умов, 
які б сприяли формуванню професійно важли-
вих якостей майбутніх кваліфікованих робітників 

морського профілю. На цьому зосереджено увагу 
в нормативно-правових документах, що регла-
ментують напрями розвитку освітньої діяльності 
в Україні: Конституції України, законах України 
«Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», 
Національній доктрині розвитку освіти України 
та інших [1].

Важливим аспектом має бути постійне вдо-
сконалення існуючих освітніх програм відповідно 
до міжнародних норм і стандартів. Під час оцінки 
професійних якостей майбутнього моряка поряд 
з його теоретичними знаннями треба приділяти 
більше уваги його психологічним якостям, таким 
як неконфліктність, уміння опановувати себе 
у стресових ситуаціях і вирішувати проблему без 
порушення інтересів інших осіб у колективі.

Отже, враховуючи важливу роль етико-релігій-
ної толерантності в підготовці майбутніх моряків, 
можна виділити дві додаткові компетентності, які 
можна додати в перелік загальних або спеціальних 
в освітні стандарти спеціальності 271 «Річковий 
та морський транспорт»: 

– здатність до соціальної толерантності 
в багатонаціональному екіпажі;

– здатність правильно й адекватно реагувати 
на релігійні чи міжособистісні конфлікти, що вини-
кають під час роботи в змішаних екіпажах на суд-
нах під іноземним прапором.
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Shaikhatdinov A., Dobina T. The role of ethical and religious tolerance in the formation of professional 
competencies of future specialists of sea and river transport

The article deals to the study of the role of ethical and religious tolerance in the formation of professional 
competencies of future specialists in sea and river transport. The theoretical foundations of ethical and religious 
tolerance and the multidimensionality of the term tolerance are considered. The existing types of tolerance 
and the basic principles of tolerance are analyzed in accordance with the declaration of the principles of tolerance 
approved by the UN General Conference. Tolerance is unity in diversity. Tolerance is not only a moral duty, but 
also a political and legal need. Tolerance is what makes peace possible, facilitates the transition from war to 
a culture of peace.

Updating the content of Ukrainian higher education actualizes the task of developing tolerance as 
an indicator of the deontological competence of a future specialist in sea and river transport. It has been 
proven that the International Convention on STCWS contains competencies providing a high level of tolerance 
to all crew members. For example, competencies related to teamwork, leadership and management skills. 
Today, Ukrainian sailors as part of the crews of sea cargo, passenger, fishing and other types of merchant 
ships operate all over the world. Since these vessels have multinational mixed crews, it is impossible to 
work without the proper level of both technical training and tolerance for others. The study revealed that 
the competencies for specialists in sea and river transport are constantly being supplemented and enhanced. 
As a result of the study, it was proposed to add such competencies to the list of general or special educational 
standards of the specialty: the ability to social tolerance in a multinational crew and the ability to correctly 
and adequately respond to religious or interpersonal conflicts that arise while working in mixed crews on ships 
flying a foreign flag.

Key words: ethical and religious tolerance, professional competencies, maritime industry, International 
Convention on STCWS, declaration of principles of tolerance, psychological adaptation of sailors.
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ  
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
У представленому матеріалі статті розкрито значення професійного розвитку педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти (ЗДО) шляхом їх включення в методичну роботу закладу. 
Висвітлено трактування вітчизняними науковцями поняття «професійний розвиток педагога», 
підкреслено, що в усіх представлених визначеннях наголошується на важливості спрямованості 
активності особистості на досягнення високих результатів професійної діяльності. Подано та оха-
рактеризовано основні наукові підходи до проблеми професійного розвитку педагогічних працівників 
ЗДО у методичній роботі: системний, гуманістичний, аксіологічний, особистісний, акмеологічний. 
Підкреслено, що саме акмеологічний підхід орієнтує педагогічного працівника ЗДО на постійне самов-
досконалення, і тому його можна розглядати як один з основних у процесі організації методичної 
роботи. У статті подано принципи професійного розвитку педагогів, запропоновані В. Краєвським, 
які є актуальними і для педагогічних працівників ЗДО.

Аналіз понять «методична робота», «методична робота в ЗДО» засвідчив, що вона спрямо-
вана на професійний розвиток педагогічного працівника, набуття ним професійної майстерності. 
Висвітлено значення методичного кабінету в цьому процесі та розкрито роль і функції виховате-
ля-методиста ЗДО щодо професійного розвитку педагогічних працівників. Стаття містить резуль-
тати анкетування педагогічних працівників щодо з’ясування можливостей професійного розвитку 
в умовах ЗДО та ставлення до організації методичної роботи в закладі.

Визначено, що саме акмеологічний підхід має розглядатися як основний у професійному розвитку 
сучасного фахівця ЗДО. Необхідним є формування індивідуального освітнього маршруту, що про-
єктується на основі індивідуальних освітніх потреб самого педагога, а також конкретних освіт-
ніх потреб ЗДО. Вагоме значення у професійному розвитку педагогічних працівників ЗДО відіграє 
вихователь-методист, який виступає наставником і порадником педагогів, організовує методичну 
роботу на високому рівні.

Ключові слова: професійний розвиток педагогічних працівників ЗДО, акмеологічний підхід, мето-
дична робота в ЗДО, методичний кабінет, функції вихователя-методиста ЗДО щодо професійного 
розвитку педагогічних працівників.
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Постановка проблеми. Одним із ключових 
завдань сучасних освітніх реформ в Україні є ство-
рення умов для професійного розвитку та подаль-
шого самовдосконалення педагогічних праців-
ників закладів дошкільної освіти (далі – ЗДО). 
Необхідність урахування специфіки трансфор-
мації їхніх професійних функцій відповідно до 
сучасних запитів суспільства вимагає створення 
відповідних педагогічних умов для їхнього профе-
сійного зростання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Концептуальні засади дошкільної освіти є предме-
том наукових пошуків Т. Богданової, Т. Корнилової, 
С. Кулачківської, К. Стрюк та інших учених. 
Особливості управлінської діяльності адміністрації 
ЗДО розкриваються В. Андрєєвою, М. Артюховим, 
К. Білою, Л. Покроєвою, Є. Хриковим та іншими. 
Питанням професійного розвитку педагогічних 
працівників, зокрема і ЗДО, присвячені наукові 
роботи Е. Зєєр, Л. Мартинець, Л. Мітіної, В. Хрипун 

та інших. Методичні аспекти інноваційної діяльно-
сті ЗДО є предметом наукових досліджень К. Крутій 
та Н. Маковецької. Проблеми організації методич-
ної діяльності в ЗДО досліджували Ю. Васильєва, 
В. Звєрєва, О. Корнєєва, М. Поташнік, Т. Шамова 
та інші. Водночас є суперечність між необхідні-
стю постійного професійного розвитку сучасного 
фахівця дошкільної освіти та функціонуванням 
системи методичної роботи в ЗДО з недостатнім 
урахуванням індивідуальних потреб професійного 
розвитку кожного педагогічного працівника.

Мета статті – узагальнений аналіз сучасних 
можливостей методичної роботи ЗДО щодо про-
фесійного розвитку педагогічних працівників.

Виклад основного матеріалу. На думку 
В. Хрипун, професійний розвиток педагогічних 
працівників ЗДО – це свідомий, цілеспрямований 
процес набуття професійної компетентності й роз-
витку професійно значущих якостей відповідно 
до зовнішніх соціальних вимог, умов професійної 
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діяльності та власної мотиваційної спрямованості 
педагога ЗДО [8, с. 9].

У психології праці «професійний розвиток 
педагога» розглядається як активне якісне пере-
творення вчителем свого внутрішнього світу, вну-
трішня детермінація активності вчителя, яка при-
водить до принципово нового способу професійної 
життєдіяльності (Л. Мітіна). Професійний розвиток 
авторка розглядає як зростання, становлення, 
інтеграцію і реалізацію його особистісних якостей 
у професійній праці та активне якісне перетво-
рення ним свого внутрішнього світу, що приводить 
його до творчої реалізації в професії [5].

Під професійним розвитком особистості 
Е. Зеєр має на увазі розвиток особистості у про-
цесі вибору професії, професійної освіти та підго-
товки, а також продуктивного виконання професій-
ної діяльності завдяки формуванню професійної 
спрямованості, компетентності, соціально значу-
щих і професійно важливих якостей і їх інтеграцію, 
готовність до постійного професійного зростання, 
пошук оптимальних прийомів якісного і творчого 
виконання діяльності відповідно до індивідуаль-
но-психологічних особливостей людини [2].

Отже, в усіх представлених визначеннях 
поняття «професійний розвиток педагога» наголо-
шується на важливості спрямованості активності 
особистості на досягнення високих результатів 
професійної діяльності,

Умовами успішного управління професій-
ним розвитком педагогів у визначеному напрямі 
є забезпечення оптимального співвідношення 
між загальним, особливим та одиничним у цьому 
процесі, свідомого й ефективного функціонування 
педагога в глобалізованому світі, на загальносус-
пільному й індивідуальному рівнях, розуміння ним 
особистості дитини дошкільного віку як найвищої 
цінності, розширення бази знань фахівця, набуття 
умінь і навичок, необхідних для здійснення модер-
нізації системи дошкільної освіти.

Виділимо основні наукові підходи до проблеми 
професійного розвитку педагогічних працівників 
ЗДО у методичній роботі: системний, гуманістич-
ний, аксіологічний, особистісний, акмеологічний.

Системний підхід (В. Афанас’єв, В. Беспалько, 
І. Блауберг, О. Моїсеєв, В. Садовский, Е. Юдін та інші) 
дає змогу розглядати професійний розвиток педа-
гогічних працівників ЗДО як певну систему, вагоме 
місце в якій посідає методична робота. Наприклад, 
О. Моїсеєв уважав, що методична діяльність є ціліс-
ною системою, що має підґрунтям досягнення науки 
та передовий педагогічний досвід, необхідний для 
професійного розвитку педагогічних працівників 
ЗДО. Гуманістичний підхід дає змогу розглядати 
професійний розвиток із позиції гуманістичної спря-
мованості педагогічної професії. Аксіологічний підхід 
акцентує увагу на цінностях педагогічної професії 
фахівців дошкільної освіти, на які має бути спрямова-

ний професійний розвиток. Особистісний підхід дає 
змогу розкрити професійний розвиток вихователя 
як сукупність його особистісних утворень, професій-
них якостей, педагогічних здібностей. Застосування 
функціонального підходу дає змогу трактувати про-
фесійний розвиток вихователя ЗДО як процес твор-
чого вдосконалення його особистості під час вико-
нання професійних функцій.

Акмеологічний підхід полягає у вивченні особи-
стості як цілісного феномена в єдності її суттєвих 
сторін (індивід, особистість, індивідуальність); орі-
єнтації людини на постійний саморозвиток і самов-
досконалення, мотивації високих досягнень, 
прагненні високих результатів, життєвих успіхів; 
організації професійної діяльності особистості на 
всіх етапах її неперервної освіти, створенні необ-
хідних умов для самореалізації її творчого потенці-
алу. Спрямований на вдосконалення професійної 
діяльності, акмеологічний підхід орієнтує педа-
гогічного працівника на постійне самовдоскона-
лення – багатовимірний процес досягнення акме, 
тобто стану можливого максимально повного роз-
криття та використання внутрішнього потенціалу 
в навчальній і виховній діяльності, яке відбува-
ється в процесі розвитку і саморозвитку [4].

В. Краєвським було визначено принципи про-
фесійного розвитку педагогів [3, с. 57], які є акту-
альними і для педагогічних працівників ЗДО, проте 
їх трактування потребує доповнення відповідно 
до сучасних вимог:

– демократизму – передбачає гуманне став-
лення до педагогів, повагу до їхньої думки; 

– рівневості – педагогічні працівники є рів-
ними перед адміністрацією ЗДО незалежно від 
соціального стану, статі тощо; 

– багатовекторності – професійний розви-
ток повинен відбуватися за різними напрямами 
та не обмежуватися часовими, бюрократичними 
та іншими перепонами; 

– системного аналізу – передбачає дослі-
дження об’єкта, з одного боку, як єдиного цілого, 
а з іншого – як частини більшої системи, в якій 
об’єкт, що аналізується, перебуває з рештою сис-
тем у певних відносинах; 

– безперервності – трактує професійний роз-
виток педагога як багатогранний і багатофактор-
ний процес, що триває упродовж всієї професій-
ної діяльності фахівця; 

– гнучкості – означає можливість зміни 
напрямку свого професійного розвитку, його кори-
гування за мінливих умов діяльності та наявність 
певних резервів для цього;

– цілісності – потребує розглядати систему як 
об’єкт, як цілісне явище; дає змогу розв’язувати 
глобальні завдання; 

– адаптивності – передбачає діалогічну вза-
ємодію керівництва ЗДО та педагогічного праців-
ника з метою визначення керівником професійних 
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потреб педагога та ефективного використання 
його професійного потенціалу, та усвідомлення 
фахівцем актуальних освітніх цілей діяльності 
ЗДО для досягнення яких він має розвиватися; 

– створення освітнього середовища ЗДО 
визначається як фактор, необхідний для успіш-
ного процесу професійного розвитку педагогів. 

Розбудова української дошкільної освіти вима-
гає нової системи роботи педагогів, підвищення 
рівня їхнього професійного розвитку. Вирішення 
цього завдання безпосередньо пов’язано з орга-
нізацією методичної роботи ЗДО. 

Наприклад, М. Поташнік зазначає, що мето-
дична робота є діяльністю з організації педагогіч-
ного процесу з використанням планування, керів-
ництва, організації, контролю, що спрямовані на 
досягнення освітніх цілей, підвищення кваліфіка-
ції педагогів.

Методична робота ЗДО – це цілісна, засно-
вана на досягненнях науки, передовому досвіду 
і конкретному аналізі труднощів вихователя, 
система взаємопов’язаних заходів і дій, спрямо-
вана на всебічне підвищення професійної май-
стерності кожного вихователя, на узагальнення 
і розвиток творчого потенціалу педагогічного 
колективу загалом, а в підсумку – на досягнення 
оптимальних результатів навчання, виховання 
і розвитку дошкільників [4]. 

Методична робота – це систематична колек-
тивна та індивідуальна діяльність педагогічних 
працівників, спрямована на вдосконалення їхньої 
кваліфікації та професійної майстерності. Вона 
вимагає постійної уваги й кропіткої, безперервної 
роботи педагогів, бо саме її результати можуть 
значно підвищити рівень освіти [6, с. 10]. 

Методична робота в ЗДО будується на основі 
державних директивних документів, науково-пе-
дагогічних досліджень, інформації про педаго-
гічний досвід, технології навчання і виховання, 
навчальних планів, програм, посібників, методич-
них рекомендацій, новинок психолого-педагогічної 
літератури, інструктивно-методичних матеріалів 
із проблем організації методичної роботи. Така 
діяльність проводиться відповідно до чинного зако-
нодавства України в галузі освіти (Закони України 
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Базовий 
компонент дошкільної освіти в Україні» та інші).

Основні завдання й зміст управління методич-
ною роботою в ЗДО охоплюють такі напрями: від-
бір і методичне опрацювання наукових, практич-
них досягнень у галузі дошкільної освіти, надання 
рекомендацій щодо їх впровадження в практику 
роботи ЗДО; розроблення методичних рекомен-
дацій із різних видів роботи з дітьми тощо; сис-
тематичне вивчення стану освітнього процесу, 
динаміки змін у розвитку дітей дошкільного віку; 
моделювання змісту, форм і методів підвищення 
фахової кваліфікації, майстерності педагогів ЗДО; 

виявлення, вивчення, узагальнення та поширення 
перспективного педагогічного досвіду; узгодження 
діяльності методичного кабінету з роботою пси-
хологічної служби, методичних кабінетів (цен-
трів) міста (району) та інших структур; створення 
позитивного психологічного клімату, запобігання 
виникненню конфліктних ситуацій у педагогічному 
колективі ЗДО, їх вивчення і розв’язання; орга-
нізація взаємодії із закладами загальної серед-
ньої освіти щодо забезпечення наступності між 
дошкільною та початковою ланкою освіти [1]. 

Підвищенню рівня професійного розвитку 
педагогічних працівників ЗДО сприяє вдало 
налагоджена робота методичного кабінету, який 
є центром методичної допомоги педагогічним 
працівникам ЗДО та поширення серед батьків 
психолого-педагогічних знань щодо забезпечення 
цілісного розвитку дитини, її фізичних, інтелекту-
альних і творчих здібностей шляхом виховання, 
навчання, соціалізації та формування необхідних 
життєвих навичок [7]. 

Одним із завдань діяльності методичного кабі-
нету ЗДО є створення рефлексивно-інноваційного 
середовища, організація системи роботи щодо вдо-
сконалення професійної майстерності та психоло-
го-педагогічної культури педагогічних працівників 
закладу, підвищення їхньої кваліфікації, активізація 
творчого потенціалу та збагачення досвіду.

Також методичний кабінет ЗДО надає прак-
тичну допомогу молодим спеціалістам та іншим 
педагогічним працівникам, зокрема, у періоди під-
готовки їх до атестації, курсової перепідготовки, 
сприяє забезпеченню підвищенню кваліфікації 
педагогічних працівників за різними видами (ста-
жування, участь у сертифікаційних програмах, 
тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, 
семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебіна-
рах, майстер-класах тощо) та у різних формах 
(інституційна, дуальна, на робочому місці тощо).

Вихователь – методист ЗДО здійснює методич-
ний супровід вихователів, а саме: аналізує мож-
ливості, потреби вихователів щодо можливостей 
професійної самореалізації; вивчає діяльність 
вихователя безпосередньо в освітньому процесі 
ЗДО; проєктує та допомагає реалізовувати осо-
бисту траєкторію професійної діяльності кожного 
вихователя; організовує роботу з ресурсами мето-
дичного кабінету, заохочує до самоосвіти та само-
розвитку. Діяльність методиста ЗДО має зна-
чний вплив на професійний розвиток педагогів. 
Виділимо його основні функції в цьому напрямі:

1. Спонукальна функція передбачає актуа-
лізацію потреби педагога ЗДО у професійному 
саморозвитку та подальшій професійній саморе-
алізації. 

2. Корегуюча – виявлення проблем у профе-
сійній діяльності та надання рекомендацій щодо 
їх усунення. 
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3. Стимулююча функція виражається в заохо-
ченні педагогічного працівника ЗДО щодо реа-
лізації індивідуальної траєкторії професійного 
розвитку. 

4. Стабілізаційна – своєчасна підтримка впев-
неності педагога в можливості досягнення цілей 
і завдань професійного саморозвитку й адекватна 
оцінка позитивних змін у професійній діяльності 
педагогічного працівника. 

5. Розвивальна – створення умов для непе-
рервного професійного розвитку.

6. Прогностична – надання орієнтирів щодо 
проєктування, моделювання оптимальних умов 
професійного розвитку. 

7. Евристично-емпірична – науково-мето-
дичне забезпечення умов для практичної апроба-
ції та реалізації творчих здобутків педагогічного 
працівника ЗДО. 

З метою з’ясування можливостей професій-
ного розвитку в умовах ЗДО було проведено опи-
тування педагогічних працівників. Аналіз резуль-
татів показав, що 23 % педагогів беруть активну 
участь у методичній роботі ЗДО, 35 % виховате-
лів із задоволенням поширюють власний педаго-
гічний досвід роботи у виступах на педагогічних 
радах, семінарах і конференціях. 64 % педагогів 
усвідомлюють необхідність підвищення квалі-
фікації та використовують базу ЗДО. Більшість 
педагогічних працівників відчуває свою значи-
мість в освітній діяльності ЗДО. 53,3 % задоволені 
організацією методичної роботи у своєму ЗДО, 
частково задоволені – 16,7 %. Проте 22 % опита-
них висловили своє незадоволення організацією 
методичної роботи в закладі. 62 % педагогічних 
працівників висловили задоволення щодо оцінки 
їхньої професійної діяльності, що виступає пози-
тивним стимулом для їхнього подальшого профе-
сійного вдосконалення. Однак 25 % працівників не 
задоволені оцінкою керівництва закладу результа-
тів їхньої діяльності, що свідчить про необхідність 
удосконалення міжособистісних стосунків у колек-
тиві та врахування керівництвом ЗДО в організації 
методичної роботи позицій акмеології.

Висновки і пропозиції. Визначено, що 
саме акмеологічний підхід має розглядатися як 
основний у професійному розвитку сучасного 
фахівця ЗДО. Необхідним є формування індиві-
дуального освітнього маршруту, що проєктується 
на основі індивідуальних освітніх потреб самого 
педагога, а також конкретних освітніх потреб ЗДО. 
Індивідуальні освітні маршрути припускають не 

тільки варіативність вибору курсів підвищення 
кваліфікації, а й самоосвіту, розкриття потенцій-
них професійних можливостей завдяки участі 
в професійних конкурсах, діяльність у педагогіч-
ному співтоваристві ЗДО та районному методич-
ному об’єднанні.

Вагоме значення у професійному розвитку 
педагогічних працівників ЗДО відіграє вихо-
ватель-методист, який виступає наставником 
і порадником педагогів, організовує методичну 
роботу на високому рівні.
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Shanskova T. Professional development of pedagogical staff of the preschool educational 
establishments in the process of methodical work

The material presented in this article reveals the importance of professional development of pedagogical 
staff of preschool educational establishments (PEE) through its inclusion in the methodological work 
of the institution. The interpretation of the concept of “professional development of the teacher” is highlighted by 
domestic scientists and it is stressed that in all presented definitions is emphasized the importance of focusing 
individual’s activism on achieving high results in professional activities. There are presented and characterized 
the basic scientific approaches to the problem of professional development of pedagogical staff of PEE in 
the methogical work: systematic, humanistic, axiological, personal, acmeological. 

It is stressed that it is the acmeological approach that focuses the pedagogical worker of PEE on continuous 
self-improvement and therefore it can be considered as one of the main ones in the process of organization 
of methodical work. In the article are given the principles of professional development of pedagogue, proposed 
by V. Kraevsky, which are relevant for pedagogical workers of PEE.

The analysis of the concepts of “methodical work”, “methodical work in PEE” showed that it is oriented 
at the professional development of a pedagogical worker, the acquisition of professional skills. There is 
highlighted the significance of the methodical cabinet in this process and are revealed the role and functions 
of the educator-methodist of the PEE in the professional development of pedagogical staff. The article contains 
the results of a survey of pedagogical staff to find out the opportunities for professional development in 
the context of PEE and the attitude to the organization of methodical work in the institution.

It is defined that it is the acmeological approach that should be considered as the main one in the professional 
development of the modern specialist of PEE. It is necessary to form an individual educational route, which 
is designed on the basis of the individual educational needs of the teacher himself, as well as the specific 
educational needs of PEE. An important role in the professional development of pedagogical staff of PEE is 
played by an educator-methodist, who acts as a mentor and advisor to educators and organizes methodical 
work of a high standard.

Key words: professional development of pedagogical workers of PEE, acmeological approach, methodical 
work in PEE, methodical cabinet, functions of the educator-methodist of the PEE in relation to the professional 
development of pedagogical workers.



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

50

УДК 37.013.32
DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.70-4.9

В. М. Швидун
кандидат педагогічних наук, доцент,

директор Навчально-наукового інституту педагогіки
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»

Дніпропетровської обласної ради»

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ
У статті здійснено аналіз сучасного стану української системи освіти та на підставі цього визна-

чено необхідність трансформації роботи вчителя відповідно до реалій сьогодення. Акцентується 
увага на необхідності формування у майбутніх педагогів готовності до широкого використання 
педагогічних технологій у педагогічній діяльності з метою виховання творчої особистості, здатної 
використовувати теоретичні знання у практичних, можливо, нестандартних ситуаціях для конку-
рентноспроможної діяльності, інноваційного розвитку суспільства. 

На підставі аналізу пріоритетних напрямів модернізації системи освіти України визначено 
нові ролі вчителя – фасилітатора, готового до безперервного навчання, який реалізує принципи 
«суб’єкт-суб’єктного» навчання з використанням інформаційних технологій навчання тощо.

Поліаспектний аналіз поняття «педагогічна технологія» дав змогу зробити висновок про наяв-
ність спільного бачення науковців щодо необхідності проєкту (мети) обґрунтованої, логічної, послі-
довної педагогічної системи, що реалізується у практичній діяльності вчителів.

Акцентується увага на тому, що використання педагогічних технологій не може бути виокрем-
лено як окремий напрям оптимізації та ефективності навчального процесу. Їх успішне використання 
передбачає комплексне використання всіх складників модернізації освітнього процесу – від теоре-
тичних напрацювань науковців до практичних доробків учителів-практиків.

Зазначається обов’язковість наявності у вчителів, що реалізуватимуть педагогічні технології, 
таких факторів: компетентності (їх теоретична підготовка й практична здатність до викори-
стання педагогічних технологій) та здатності здійснювати систематичний моніторинг результа-
тів навчально-виховного процесу.

Окремо зазначається доцільність ознайомлення майбутніх учителів з основами адаптивного 
управління, зокрема, рекомендується використовувати такі принципи: відкритості взаємодії, гнуч-
кості, кооперації, багатомірності ієрархії управління навчальним процесом, самоуправління.

Також звертається увага на можливість застосування функцій адаптивного управління, спрямо-
ваних на спільну діяльність суб’єктів навчально-виховного процесу – цілевстановлення, планування, 
організацію, координацію, регулювання та корекцію.

Ключові слова: педагогічні технології, адаптивне управління, модернізація освіти.

© Швидун В. М., 2020

Постановка проблеми. Початок ХХІ століття 
характеризується стрімкими змінами в усіх сфе-
рах життя – економічній, політичній, соціальній, 
культурній. Це вимагає критичного переосмис-
лення завдань і функцій систем освіти, оскільки 
сучасна освіта повинна насамперед давати не 
певну суму знань, а готувати людей до конку-
рентоспроможної діяльності. Тому проблема 
модернізації системи освіти набуває все більшого 
значення в контексті запровадження стратегіч-
ного мислення та системи управління знаннями. 
Необхідно змінити традиційні підходи до управ-
ління освітньою галуззю з метою трансформації 
системи підготовки фахівців відповідно до викли-
ків сучасності, забезпечення соціальної інтеграції, 
розвитку особистості.

Зважаючи на той факт, що якість та ефектив-
ність системи освіти безпосередньо пов’язана 

з якісною та ефективною роботою педагога, у всіх 
країнах на перше місце виходить проблема тран-
сформації роботи викладача, вчителя відповідно 
до реалій сьогодення. Йдеться про формування 
«нового професійного обрису вчителя», тобто про 
диверсифікацію його функцій у контексті реалій 
інформаційного суспільства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження питань класифікації та використання 
педагогічних технологій у системі освіти розпо-
чинається з моменту виникнення цього поняття. 
Зокрема, виділимо праці В. Безпалька, М. Кларіна, 
А. Нісімчука, Г. Селевка, Ф. Янушкевича та інших. 
Питання прогнозування розвитку педагогічних тех-
нологій розглядають С. Бондар, Г. Васильківська, 
І. Єрмаков, В. Кремень, В. Паламарчук та інші. На 
підвищенні якості навчального процесу за умови 
використання педагогічних технологій акцентують 
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увагу Н. Захарчук, С. Косянчук, О. Кравчук та інші. 
Ефективність педагогічних технологій у процесі 
формування компетентностей учнів старшої школи 
розглядається, зокрема, у колективній монографії 
«Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі 
в умовах профільного навчання» [12].

Зазначаючи значний доробок науковців, ува-
жаємо доцільним продовжити розгляд питань, 
пов’язаних із підготовкою майбутніх учителів до 
використання педагогічних технологій у контексті 
модернізації системи освіти України.

Мета статті. Головною метою роботи є дове-
дення тези про доцільність ознайомлення май-
бутніх учителів із позитивними напрацюваннями 
педагогів у сфері застосування педагогічних тех-
нологій та акцентування уваги на формуванні 
у них готовності до їх широкого використання 
в педагогічній діяльності.

Виклад основного матеріалу. Процеси 
реформування системи освіти України, пов’язані 
зі світовими тенденціями, зокрема з інтеграцією 
європейської й української освітньої галузі, вима-
гають комплексного аналізу соціальних і когнітив-
них процесів, детермінованих глобалізаційними 
процесами. Все більш тісний зв’язок і взаємоза-
лежність держав приводять до виходу конкурент-
ності, суперництва націй і держав на якісно новий 
рівень, який охоплює всі сфери життя, зокрема 
й систему освіти. 

Актуальним є завдання конституювання освіти 
та пошук найбільш ефективних освітніх моделей 
для досягнення випереджального руху. В інфор-
маційному суспільстві система освіти має бути 
генератором суспільного розвитку, базою для 
формування нової культури та смисложиттєвої 
орієнтації. 

Як зазначається в документі «Нова україн-
ська школа. Концептуальні засади реформування 
середньої школи», «за експертними оцінками, 
найбільш успішними на ринку праці в найближчій 
перспективі будуть фахівці, які вміють навчатися 
впродовж життя, критично мислити, ставити цілі 
та досягати їх, працювати в команді, спілкува-
тися в багатокультурному середовищі та воло-
діти іншими сучасними вміннями. Але українська 
школа не готує до цього». І далі: «Учні спроможні 
лише відтворювати фрагменти несистематизова-
них знань, проте часто не вміють застосовувати 
їх для вирішення життєвих проблем. Спосіб нав-
чання в сучасній українській школі не мотивує 
дітей до навчання. Матеріал підручників затеоре-
тизований, переобтяжений другорядним фактоло-
гічним матеріалом» [8].

Констатуємо, що пріоритетним завданням 
системи освіти сьогодні є не формування носія 
знань, а виховання творчої особистості, здатної 
використовувати теоретичні знання у практичних, 
можливо, нестандартних ситуаціях для конкурен-

тоспроможної діяльності, інноваційного розвитку 
суспільства. 

Основні напрями модернізації освітньої сфери 
України визначено відповідними нормативними 
документами. Зокрема, пріоритетними напря-
мами діяльності визначено такі:

– особистісну орієнтацію освіти;
– формування національних і загальнолюд-

ських цінностей;
– постійне підвищення якості освіти, онов-

лення її змісту та форм організації навчально-ви-
ховного процесу;

– розвиток системи безперервної освіти 
та навчання протягом усього життя;

– органічне поєднання освіти і науки, розви-
ток дистанційної освіти;

– інтеграцію вітчизняної освіти до європей-
ського та світового освітніх просторів.

Реалізація визначених завдань потребує кар-
динальних змін у системі навчання та виховання. 
На нашу думку, продовжуючи реформування сис-
теми освіти України, необхідно звернути серйозну 
увагу на підготовку майбутніх педагогів, оскільки 
їхня роль у навчально-виховному процесі сьогодні 
потребує кардинальних змін.

По-перше, вчитель має бути фасилітато-
ром, консультантом, а не передавачем готової  
інформації. 

По-друге, людство поступово переходить 
від індустріального суспільства до суспільства, 
де пріоритетними стають знання. Вчитель сам 
має бути готовим до безперервного навчання 
й акцентувати увагу учнів на необхідності нав-
чання впродовж всього життя, поповнюючи 
та оновлюючи знання.

По-третє, вчитель повинен реалізовувати 
на практиці особистісно зорієнтований підхід 
у навчально-виховному процесі, відмовившись 
від традиційної моделі «суб’єкт-об’єктного» нав-
чання на користь «суб’єкт-суб’єктної». 

По-четверте, вчитель сьогодні повинен бути 
готовим до впровадження нових технологій 
навчальної діяльності – успішно використовувати 
інформатизацію та комп’ютеризацію, не проти-
ставляючи традиційні методи навчання та інфор-
маційні технології, а креативно їх пов’язуючи. 

По-п’яте, не перший рік в Україні запрова-
джується профільне навчання у старшій школі, 
і в зв’язку з цим перед учителем постають нові 
завдання. Він повинен мати високий фаховий 
рівень як предметник; володіти методикою орга-
нізації особистісно зорієнтованого та індивідуаль-
ного навчання; не просто передавати суму певних 
знань, а формувати компетенції учнів.

По-шосте, вчитель повинен широко використо-
вувати інноваційні методи й апробовані педаго-
гічні технології навчання, стимулюючи учнів до 
самостійної роботи, самоорганізації.
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Серед науковців до сьогодні немає єдиного 
підходу до визначення поняття «педагогічна тех-
нологія». Проте, аналізуючи погляди дослідни-
ків, зокрема В. Башаріна [2], В. Безпалька [3], 
М. Кларіна [4], Б. Лихачова [5], А. Нісімчука [7], 
Г. Селевко [10], Л. Столяренко [11], робимо висно-
вок про наявність певного спільного бачення – 
зміст педагогічної технології повинен мати про-
єкт (модель) обґрунтованої, логічної, послідовної 
педагогічної системи, що реалізується у практич-
ній діяльності педагогів. При цьому необхідно вра-
ховувати той факт, що використання педагогічних 
технологій не може бути виокремлено як окремий 
напрям оптимізації та ефективності навчального 
процесу. Їх успішне використання передбачає 
комплексне використання всіх складників модер-
нізації освітнього процесу – від теоретичних 
напрацювань науковців до практичних доробків 
учителів-практиків.

Майбутні вчителі мають розуміти, що підви-
щення ефективності навчального процесу від-
бувається завдяки організованій, цілеспрямова-
ній діяльності суб’єктів навчального процесу на 
основі чіткого та умотивованого визначення освіт-
ніх цілей, відповідного формування змісту освіти 
із конкретизації вибору адекватних форм органі-
зації навчального процесу, методів і засобів його 
реалізації, з використанням принципів: цілісності, 
діагностичної цілеспрямованості, завершеності, 
інтенсивності побудови освітнього процесу, відпо-
відності, природовідповідності, професійно-етич-
ної відповідності, сучасності, оптимізації навчаль-
ного процесу [12].

При цьому, на нашу думку, слід обов’язково 
врахувати такі фактори: компетентність учите-
лів, їхню теоретичну підготовку й практичну здат-
ність до використання педагогічних технологій 
і моніторинг результатів навчально-виховного 
процесу. Другий фактор уважаємо доцільним 
зазначити особливо, оскільки, як уже зазнача-
лося вище, відбувається трансформація бачення 
особистості випускника закладу освіти – від носія 
теоретичної інформації до особистості, яка має 
відповідні компетенції, необхідні для успішного, 
свідомого життя.

Саме тому ми вважаємо доцільним, продовжу-
ючи реформування системи освіти України, акцен-
тувати увагу під час навчання майбутніх педагогів 
на їхній готовності у практичній діяльності вико-
ристовувати психологічні аспекти управління, 
орієнтуючись на індивідуальні особливості учнів, 
урахувати умови нестабільності зовнішнього 
та внутрішнього середовища на основі процесів 
мотивації, стимулювання, соціальної адаптації, 
взаємодії, самоорганізації та зворотного зв’язку 
на рефлексивній основі.

Процес ефективного застосування педагогіч-
них технологій передбачає необхідність засто-

сування відкритої взаємодії суб’єктів навчаль-
но-виховного процесу на основі взаємовпливу, 
що викликає взаємопристосування їхньої пове-
дінки на діа(полі)логічній основі, яка забезпечу-
ється спільним визначенням реалістичної мети 
з наступним поєднанням зусиль і самоспрямуван-
ням дій на її досягнення.

Доцільним також уважаємо ознайомлення май-
бутніх учителів з основами адаптивного управління. 
В його основі – ситуативний підхід, який здійснив 
значний внесок у теорію управління завдяки реко-
мендаціям щодо практичного застосування тео-
ретичних напрацювань у конкретних ситуаціях. 
Зокрема, розглядається конкретний набір обста-
вин, що мають вирішальний вплив на навчаль-
ний процес у конкретному шкільному колективі 
та в конкретний час, що дає змогу враховувати 
змінні та нестабільні процеси шкільного життя.

Зокрема, пропонуємо використовувати такі 
елементи адаптивного управління:

– відкритість взаємодії, яка надзвичайно 
важлива під час використання педагогічних тех-
нологій, оскільки дає змогу або мінімізувати, або 
й зовсім уникнути стресових ситуацій, взаємозба-
гачує суб’єктів навчального процесу, сприяє виро-
бленню природовідповідної лінії поведінки;

– гнучкість, що сприяє саморозвитку суб’єктів 
навчального процесу, спрямовує на самоуправ-
ління, пристосовуючи функціонування педагогічної 
системи до внутрішніх потреб і зовнішніх вимог;

– кооперація та взаємодія вчителів та учнів на 
всіх етапах навчально-виховного процесу з ураху-
ванням поточних ситуацій;

– багатомірність ієрархії управління навчаль-
ним процесом з боку його учасників (з обов’яз-
ковим залученням учнів), дидактичним аспектом 
педагогічної системи, процесуально-функціональ-
ною структурою;

– специфічність механізму реалізації адап-
тивного управління й самоуправління навчальним 
процесом шляхом здійснення освітнього моніто-
рингу на основі факторно-критеріального моде-
лювання [1].

Особливість функцій адаптивного управління 
навчальним процесом полягає в спрямуванні його 
учасників на спільну діяльність, а саме: 

– цілевстановлення – визначається як спільне 
вироблення реалістичної мети;

– планування – критеріальне моделювання очі-
куваного результату навчання суб’єктами цього про-
цесу з поетапним визначенням кроків їх реалізації;

– організація – кооперація та самоспряму-
вання дій суб’єктів навчального процесу;

– координація – узгодженість дій за попе-
редньо виробленим планом для досягнення кін-
цевої мети;

– контроль – самоконтроль як учнів, так і вчите-
лів, моніторинг результатів навчального процесу;
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– регулювання та корекція – саморегулювання 
та самокорекція діяльності суб’єктів навчального 
процесу [1].

Висновки і пропозиції. Отже, здійснивши ана-
ліз підготовки майбутніх учителів до використання 
педагогічних технологій у контексті нової української 
школи, ми дійшли певних висновків. Доцільність 
акцентування уваги на навчанні майбутніх учителів 
ефективного використання педагогічних технологій 
зумовлена необхідністю зміни традиційних підходів 
до організації навчально-виховного процесу з метою 
формування компетентностей учнів для конкуренто-
спроможної життєдіяльності. Під час застосування 
педагогічних технологій доцільно креативно вико-
ристовувати позитивні напрацювання попередників 
та окремі елементи адаптивного управління.

Подальші дослідження будуть спрямовані на 
аналіз зарубіжного досвіду застосування педаго-
гічних технологій у навчальному процесі з адап-
тацією його до реалій української системи освіти.
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Shvydun V. Preparation of future teachers for applying pedagogical technologies in the context 
of the new Ukrainian school

The article reveals the analysis of the current status of the Ukrainian education system and regarding 
the facts it identifies the need to transform the teachers’ work in accordance with the present-day developments. 
It emphasizes on the relevancy to form future teachers’ abilities to widely use pedagogical technologies in 
educational process to develop creative people who can apply theoretical knowledge in practical and perhaps 
nontypical situations to perform competitive activities and provide innovative development of society.

Having analyzed the priority areas for modernization of education system in Ukraine, we have defined new 
functions of a teacher-facilitator who is ready for lifelong learning, implementing the principles of “subject-
subject” teaching with applying information technology training, etc. 

Multifaceted analysis of the concept of “pedagogical technology” has allowed us to conclude that there 
is a shared vision among the scientists on the need for providing a project (goal) of a well-grounded, logical, 
consistent pedagogical system implemented in the teachers’ practice.

Attention is paid to the fact that applying pedagogical technologies cannot be distinguished as a separate area 
of improvement and efficiency of the educational process. Their successful application includes the integrated 
use of all components of updating educational process – from the scientists’ theoretical achievements to 
the teacher-practitioners’ experience.

It is obligatory for teachers who will implement pedagogical technologies to have the following 
factors – competence (their theoretical training and practical ability to use pedagogical technologies) and ability 
to systematically monitor the results of the educational process.

The expediency for future teachers of introducing basics of adaptive management is especially noted, 
in particular, it is recommended to follow such principles as open interaction, flexibility, cooperation, 
multidimensionality of the hierarchy of educational process management, self-management.

In the article we also focus on the possibility of applying the functions of adaptive management, aimed 
at the joint activity of the subjects of the educational process – goal setting, planning, organization, coordination, 
regulation and correction.

Key words: pedagogical technologies, adaptive management, modernization of education.
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ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
ТА СПОРТУ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Статтю присвячено актуальним питанням удосконалення системи фізичної підготовки Збройних 

Сил України (ЗСУ). Головною метою роботи є визначення проблемних питань наявної системи фізич-
ної підготовки та спорту військовослужбовців Збройних Сил України.

Військова реформа в державі зумовила певні радикальні зміни у структурі Збройних Сил України. 
Ці зміни трансформували штатну структуру родів військ та служб і певні органи управління ними, 
зокрема й Управління фізичної підготовки та спорту. Зазначене вище привело до створення децен-
тралізованого способу управління фізичною підготовкою та спортом за збереження застарілих меха-
нізмів управління фізичною підготовкою та організації її форм безпосередньо в бойових підрозділах. 

Аналіз чинного механізму управління та організації фізичної підготовки у ЗСУ свідчить про наяв-
ність низки недоліків, які пов’язані з розмежуванням функцій між управлінням фізичної підготовки ЗСУ 
та управлінням спорту Міністерства оборони України, диспропорцією організаційних і фінансових 
витрат окремо на спорт вищих досягнень і фізичну підготовку ЗСУ. Проблемним питанням управ-
ління фізичною підготовкою ЗСУ залишається розроблення сучасної концепції розвитку фізичної під-
готовки з урахуванням стандартів НАТО.

Відповідно до наявного досвіду країн – співучасниць блоку НАТО у напрямі подолання аналогічних 
проблем під час реформування системи фізичної підготовки в ЗСУ доцільним є врахування таких про-
позицій: створити науково-дослідну групу зі складу провідних учених, практиків – фахівців фізичної 
підготовки і спорту (теорії та методики фізичної підготовки, відомих дослідників у напрямі фізич-
ного виховання різних груп населення) з метою розроблення сучасної концепції та ефективної моделі 
системи фізичної підготовки та спорту військовослужбовців Збройних Сил України; централізу-
вати економічні засоби та кадрове забезпечення фізичної підготовки та спорту на рівні МО України 
з паралельним розширенням самостійності управлінь бойовою підготовкою з розроблення керівних 
документів із фізичної підготовки та спорту для родів військ і служб ЗСУ; оптимізувати штатну 
структуру системи фізичної підготовки ЗСУ; ввести та ліцензувати централізовану підготовку 
та перепідготовку військовослужбовців за контрактом за напрямом інструкторів із фізичної підго-
товки та спорту; систематично у плановому порядку здійснювати перепідготовку позаштатних 
начальників фізичної підготовки та спорту військових частин на базі навчально-наукового інсти-
туту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій НУОУ імені Івана Черняховського; 
посилити індивідуальну відповідальність військовослужбовців із фізичної підготовленості шляхом 
передбачення в контракті відповідних пунктів. 

Ключові слова: військовослужбовці, забезпечення, загальна фізична підготовка, компетентно-
сті, концепція, настанова, педагогічне моделювання, сектор безпеки, система фізичної підготовки, 
спеціальна фізична підготовка.
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Постановка проблеми. Сьогодні система 
фізичної підготовки в силових структурах і спеці-
альних службах України являє собою живу мате-
рію, яка перебуває в постійній трансформації 
відповідно до вимог сьогодення. На розвиток 
і функціонування системи фізичної підготовки 
у Збройних Силах України (далі – ЗСУ) вплива-
ють різноманітні чинники, такі як: бойовий дос-
від; гендерний аспект; сучасний стан озброєння 

та військової техніки; прогресивні наукові роз-
робки у напрямі теорії та методики фізичної підго-
товки військовослужбовців (фізичного виховання 
різних груп населення); технічні засоби навчання 
(інтерактивні технології); стрімкий розвиток фар-
макологічної галузі; модернізація та уніфікація вій-
ськового обмундировання (екіпіровки); розвиток 
мобільних технологій; можливості високоточної 
зброї та інші складники, які здійснюють позитивний 
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вплив на формування професійних компетентно-
стей військовослужбовців ЗСУ в системі їхньої 
бойової підготовки. Слід також зазначити, що 
фізична підготовка є основним предметом бойової 
підготовки військовослужбовців різних вікових груп 
і категорій, що забезпечує необхідний рівень готов-
ності особового складу ЗСУ до виконання завдань 
за призначенням.

Важливість фізичної підготовки військовос-
лужбовців ЗСУ зазначено низкою науковців: 
Д.С. Грищенком, Є.В. Денисенком, В.М. Кирпенком, 
С.В. Лещенею, О.Н. Мальцевим, В.О. Мельником, 
А.М. Одеровим, О.І. Поповичем, Г.І. Сухорадою, 
О.В. Хацаюком, І.Л. Шлямаром та іншими фахів-
цями. У наукових працях вищезазначених учених 
розглядаються важливі аспекти формування сис-
теми фізичної підготовки військовослужбовців. 
Однак аналізу стану системи управління та орга-
нізації фізичної підготовки у ЗСУ приділяється не 
досить уваги, що підкреслює актуальність обра-
ного напряму дослідження. 

Військова реформа в державі зумовила певні 
радикальні зміни у структурі Збройних Сил 
України. Ці зміни трансформували штатну струк-
туру родів військ та служб і певні органи управ-
ління ними, зокрема й Управління фізичної під-
готовки та спорту. Зазначене вище привело до 
створення децентралізованого способу управ-
ління фізичною підготовкою та спортом за збере-
ження застарілих механізмів управління фізичною 
підготовкою та організації її форм безпосередньо 
в бойових підрозділах, яка була властива для 
пострадянської системи. Інакше кажучи, струк-
тура та зміст фізичної підготовки у ЗСУ відобра-
жала систему, яка існувала у пострадянській армії 
без урахування вимог сьогодення. 

Зазначене вище потребує відповідних змін, які 
модернізують систему організації забезпечення 
фізичної підготовки та спорту в секторі безпеки 
й оборони України відповідно до вимог сьогодення.

Дослідження виконано відповідно до плану нау-
ково-дослідної роботи та дослідно-конструктор-
ських робіт науково-дослідного відділу розвитку 
фізичного виховання, спеціальної фізичної підго-
товки та спорту науково-дослідного центру про-
блем фізичного виховання, спеціальної фізичної 
підготовки і спорту Навчально-наукового інституту 
фізичної культури та спортивно-оздоровчих техно-
логій Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського (2019–2020 рр.).

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питанням функціонування систем фізич-
ної підготовки та спорту представників силових 
структур і спеціальних служб України (країн 
блоку НАТО) присвячено наукові праці таких 
учених: С.І. Глазунова [1], М.А. Ісакова [2],  
В.П. Леонтьева [3], О.В. Петрачкова [4], 
С.В. Романчука [5], Ю.С. Фіногенова [6],  

І.Л. Шлямара [7], М.Ю. Яковлєва [8], І.А. Куз- 
нєцова [9], В.В. Міронова [10], В.М. Утенка [11], 
В.А. Щеголева [12] та інших фахівців. 

Під час моніторингу науково-методичної літе-
ратури у напрямі використання методів педагогіч-
ного моделювання, спрямованих на забезпечення 
фізичної підготовки та спорту в секторі без-
пеки й оборони України нашу увагу привернули 
роботи С.У. Гончаренка [13], В.І. Загвязинського, 
Р.І. Атаханова [14], В.В. Краєвського [15], І.Г. Осад- 
чого [16], І.П. Підласого [17], С.О. Сисоєвої, 
Т.Б. Пояска [18], В.В. Ягупова [19] та інших уче-
них. Наукові напрацювання зазначених вище 
учених доводять те, що найбільш ефективним 
засобом досягнення позитивних результатів щодо 
розроблення та управління педагогічними систе-
мами є використання методу педагогічного моде-
лювання, що є прийнятним для досягнення мети 
нашого дослідження. Крім того, суть моделювання 
(С.У. Гончаренко) полягає у встановленні подібно-
сті явищ (аналогій), адекватності одного об’єкта 
іншому в певних відношеннях і на цій основі пере-
творення простішого за структурою і за змістом 
об’єкта у модель складнішого (оригінал).

У педагогіці моделювання визначають як про-
цес побудови, вивчення і застосування моделей, 
що ґрунтується на синтетичному підході, надає 
змогу дослідити структуру та функціонування 
цілісних систем (В.І. Загвязинський, А.Ф. Закірова, 
І.П. Подасий). Використання методів моделювання 
сприяє систематизації знань про об’єкт дослі-
дження чи процес. Особливо яскраво і наочно при 
цьому виявляються проблемні питання під час ана-
лізу зв’язків внутрішнього і зовнішнього характеру, 
а це веде до більш глибшого розкриття суті явища, 
яке досліджується (Ю.К. Бабанський). Як універ-
сальний метод наукового дослідження моделю-
вання дає змогу розв’язати низку завдань: умож-
ливлює вивчення процесу до його здійснення, при 
цьому виявляються можливі негативні наслідки, що 
надає можливість ліквідувати чи послабити їх до 
реального прояву; дає змогу більш цілісно вивчити 
процес, оскільки з’являється можливість виявити 
не тільки елементи, але й зв’язки між ними, дослі-
дити освітню ситуацію різнобічно; процес, пред-
ставлений моделлю, полегшує теоретичний аналіз, 
а також обґрунтування шляхів його вдосконалення; 
з огляду на те, що під час моделювання ситуації 
свідомо (з метою дослідження) спрощуються, стає 
можливим застосовування якісних методів аналізу 
та отримання на їхній основі науково обґрунтова-
них даних про процес (О.В. Секаєва).

Незважаючи на значну кількість робіт у обра-
ному нами напрямі дослідження, зазначені вище 
наукові праці частково висвітлюють шляхи визна-
чення проблемних питань системи фізичної підго-
товки та спорту військовослужбовців Збройних Сил 
України, що потребує додаткового дослідження.
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Мета статті. Головною метою роботи є визна-
чення проблемних питань наявної системи фізич-
ної підготовки та спорту військовослужбовців 
Збройних Сил України.

Для досягнення мети дослідження планува-
лося розв’язати такі завдання: 

– провести аналіз науково-методичної та спе-
ціальної літератури (інтернет-джерел) у напрямі 
функціонування систем фізичної підготовки 
та спорту представників силових структур і спеці-
альних служб України (країн блоку НАТО); 

– здійснити моніторинг науково-методичної 
літератури у напрямі використання методів педа-
гогічного моделювання, спрямованих на забезпе-
чення фізичної підготовки та спорту в секторі без-
пеки й оборони України; 

– визначити напрями та розробити пропозиції 
щодо вдосконалення системи управління й орга-
нізації фізичної підготовки та спорту у ЗСУ.

Виклад основного матеріалу. Аналіз чинного 
механізму управління та організації фізичної під-
готовки у ЗСУ свідчить про наявність низки недо-
ліків, які пов’язані з розмежуванням функцій між 
управлінням фізичної підготовки ЗСУ та управлін-
ням спорту Міністерства оборони України, дис-
пропорцією організаційних і фінансових витрат 
окремо на спорт вищих досягнень і фізичну під-
готовку ЗСУ. Не маючи власного досвіду у розро-
бленні керівних документів із фізичної підготовки 
(настанов, інструкцій, директив, стандартів), вій-
ськові органи управління фізичною підготовкою 
та спортом на початковому періоді формування 
ЗСУ прийняли на озброєння аналогічні норма-
тивні керівні документи колишнього СРСР. 

Надалі фахівцями фізичної підготовки та спорту 
було проведено низку наукових досліджень, 
що привело до створення нових і сучасних тоді 
керівних документів (Настанови з фізичної підго-
товки), які регламентували організацію фізичної 
підготовки у ЗСУ. Наступна редакція Настанови 
з фізичної підготовки (НФП-2009) була розроблена 
фахівцями кафедр фізичної підготовки та спорту 
вищих військових навчальних закладів ЗСУ 
сумісно із провідними вченими навчально-науко-
вого центру фізичної підготовки та спортивно-оз-
доровчих технологій Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського. 
Варто зазначити, що думка вчених була врахо-
вана частково, зміст фізичної підготовки, її норма-
тивну базу було змінено без попереднього обгово-
рення та апробації в бойових підрозділах і вищих 
військових навчальних закладах ЗСУ. Зважаючи 
на вищезазначене, вважаємо, що командно- 
адміністративний вплив на вирішення проблем-
них питань, які стосуються змісту, нормативної 
бази, не можуть сприяти творчій і плідній співпраці 
фахівців фізичної підготовки ЗСУ, які повинні мати 
єдиний орієнтир і рухатися в одному напрямі сто-

совно вдосконалення системи фізичної підготовки 
та відпрацювання важливих керівних документів.

Важливим сьогодні є те, що професійні ком-
петентності військовослужбовця ЗСУ включають 
у себе такі компоненти: когнітивно-операційний 
(військово-теоретичні знання, практичні уміння 
та навички); професійно-особистісний (профе-
сійна самосвідомість, індивідуальний стиль діяль-
ності та спілкування, творчий потенціал). Для ана-
лізу перш за все необхідно акцентувати увагу на 
тому, що важливе місце в житті військовослужбов-
ців посідають систематичні заняття фізичною під-
готовкою і спортом, які спрямовані на дотримання 
здорового способу життя та формування фізичних 
і духовних цінностей особистості.

У контексті нашого дослідження доцільно роз-
глянути сутність основних наукових категорій 
«загальна фізична підготовка військовослужбов-
ців» і «спеціальна фізична підготовка військовос-
лужбовців». У Настанові з фізичної підготовки ЗСУ 
задекларовано, що підтримання постійної фізич-
ної готовності військовослужбовців до повсякден-
ної та бойової діяльності досягається безперерв-
ним функціонуванням чинної системи фізичної 
підготовки ЗСУ.

Система фізичної підготовки ЗСУ – це сукуп-
ність концептуальних основ, які визначено 
в завданнях загальної та спеціальної фізичної 
підготовки управління фізичною підготовкою 
та процес фізичної підготовки військовослужбов-
ців. Отже, саме система фізичної підготовки ЗСУ 
забезпечує: високу рухову активність військовос-
лужбовців; формування свідомого позитивного 
ставлення військовослужбовців до фізичної під-
готовки та дотримання ними здорового способу 
життя; оволодіння знаннями та методикою фізич-
ного вдосконалення; створення та утримання 
необхідної навчально-матеріальної бази; підго-
товку та перепідготовку кадрів; наукове обґрунту-
вання системи фізичної підготовки ЗСУ та пошук 
шляхів її удосконалення з урахуванням стандар-
тів НАТО.

Загальна фізична підготовка спрямована на 
досягнення оптимального рівня розвитку загаль-
них фізичних якостей із наступним успішним 
опануванням ними спеціальними фізичними 
якостями та військово-прикладними навичками, 
покращення фізичного розвитку, зміцнення здо-
ров’я шляхом систематичного виконання фізич-
них вправ із різних розділів фізичної підготовки 
(гімнастика, легка атлетика, плавання, лижна під-
готовка та спортивні ігри, рукопашний бій та інші). 

Відповідно до аналізу професійної діяльно-
сті військовослужбовця ЗСУ, ми дійшли розу-
міння того факту, що загальна фізична підготовка 
сприяє: підвищенню військово-спеціальної підго-
товленості військовослужбовців; дотриманню здо-
рового способу життя; профілактиці захворювань 
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і фізичній реабілітації; прискоренню адаптації 
військовослужбовців до умов військової служби; 
організації активного та змістовного відпочинку.

Завданнями загальної фізичної підготовки 
є такі: розвиток і вдосконалення фізичних яко-
стей (сили, витривалості, швидкості, спритності); 
покращення фізичного розвитку; зміцнення здо-
ров’я, підвищення працездатності та службової 
активності; забезпечення професійного довголіття 
та стійкості організму до несприятливих факторів 
зовнішнього середовища та військово-професій-
ної діяльності; зменшення працевтрат, пов’язаних 
із хворобами.

У свою чергу, спеціальна фізична підготовка 
військовослужбовців спрямована на: розви-
ток спеціальних фізичних якостей; оволодіння 
військово-прикладними навичками; виховання 
морально-вольових якостей; досягнення бойо-
вої злагодженості військових підрозділів шляхом 
систематичного комплексного виконання спеці-
альних фізичних і прикладних вправ з атлетичної 
підготовки, прискореного пересування, подолання 
перешкод, застосування заходів фізичного впливу 
(рукопашної підготовки), військово-прикладного 
плавання. Крім того, спеціальна фізична підго-
товка спрямована на зміцнення органів і систем, 
підвищення їхніх функціональних можливостей, 
розвиток рухових якостей, необхідних для якіс-
ного виконання службово-бойових завдань. 

Варто зазначити, що спеціальна фізична підго-
товка передбачає також розвиток сили, швидко-
сті, витривалості, спритності, гнучкості та коорди-
нації. Вважаємо, що для того, щоб вище зазначені 
фізичні якості формувалися на відповідному висо-
кому рівні, доцільним є ведення військовослуж-
бовцями щоденника самоконтролю, у якому необ-
хідно активно відстежувати свій прогрес у напрямі 
фізичного розвитку. З цією метою доцільно вико-
ристовувати різноманітні прикладні програми чи 
сучасні мобільні додатки.

Загалом, варто акцентувати увагу на тому, 
що завдання спеціальної фізичної підготовки 
визначаються специфікою військово-професійної 
діяльності видів, родів військ і служб ЗСУ. Однак 
варто виділити також і загальні завдання, до яких 
належать: розвиток і вдосконалення спеціальних 
фізичних якостей; удосконалення військово-при-
кладних рухових навичок; виховання мораль-
но-вольових якостей; згуртування військових під-
розділів. Крім того, спеціальна фізична підготовка 
військовослужбовців повинна базуватися на кон-
цептуальних складниках, в основу яких повинно 
бути покладено інтеграцію фізичного виховання 
з урахуванням відповідного характеру військо-
во-професійної діяльності. 

Отже, до найбільш вагомих концептуальних 
принципів системи спеціальної фізичної підго-
товки військовослужбовців належать: 

1) організація навчальних занять у вищих вій-
ськових навчальних закладах ЗСУ з використан-
ням сучасних досягнень спортивної науки (тео-
рії та методики фізичного виховання різних груп 
населення);

2) орієнтація спеціальної фізичної підготовки 
на завдання, які буде виконувати військовослуж-
бовець, відпрацювання дій у змодельованих екс-
тремальних умовах;

3) розвиток мотивації у військовослужбовців 
до систематичних занять фізичною підготовкою 
та спортом;

4) організація та проведення відомчих спор-
тивних змагань із різних військово-прикладних 
(олімпійських) видів спорту, створення умов для 
військовослужбовців-спортсменів (необхідної 
навчально-матеріальної бази);

5) співробітництво вищих військових навчаль-
них закладів ЗСУ зі спортивними федераціями, 
спортивними товариствами (клубами) за місцем 
дислокації, спільне використання наявних спор-
тивних баз та інших.

Проблемним питанням управління фізичною 
підготовкою ЗСУ, інших силових структур і спеці-
альних служб України залишається розроблення 
сучасної концепції розвитку фізичної підготовки 
з урахуванням стандартів НАТО. Нова сучасна 
концепція фізичної підготовки військовослужбов-
ців ЗСУ повинна стати фундаментальним керів-
ним документом, який визначає напрям розвитку 
фізичної підготовки, спортивно-масової роботи 
та спорту вищих досягнень у ЗСУ. Крім того, кон-
цепція фізичної підготовки повинна враховувати 
проблеми, які виникли в управлінні та організації 
фізичної підготовки ЗСУ за роки незалежності, 
шляхи їхньої оптимізації, удосконалення фінан-
сово-економічного та матеріального забезпе-
чення, проблемні питання та перспективи кадро-
вого й методичного забезпечення, пріоритетні 
напрями у розвитку наукового та інформаційного 
забезпечення.

Актуальність і складність завдань, які виника-
ють під час реформування системи фізичної під-
готовки, зумовлює необхідність створення робо-
чого органу у вигляді науково-дослідної групи, до 
складу якої необхідно залучити провідних учених 
і практиків (військових експертів) у напрямі фізич-
ної підготовки військовослужбовців ЗСУ з метою 
збору, аналізу та розроблення пропозицій сто-
совно вдосконалення системи фізичної підготовки 
ЗСУ. Послідовні та поетапні результати роботи 
науково-дослідної групи необхідно висвітлювати 
в засобах масової інформації, науково-теоретич-
них (методичних) виданнях і публікаціях, під час 
навчально-методичних зборів (семінарів) фахівців 
фізичної підготовки силових структур і спеціаль-
них служб України. Саме такий шлях було обрано 
під час розроблення аналогічного документа 
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та розроблення напрямів реорганізації системи 
фізичної підготовки у зв’язку із проведенням вій-
ськової реформи в силових структурах іноземних 
держав, країн блоку НАТО [19; 20].

Відповідно до вимог чинної Настанови з фізич-
ної підготовки – фізичну підготовку у військовій 
частині організовує начальник фізичної підготовки 
і спорту, а у разі його відсутності обов’язки вико-
нує позаштатний спеціаліст із відповідним досві-
дом. Відповідальність за стан фізичної підготовки 
підлеглого особового складу покладається на 
командирів підрозділів. 

Аналіз світового досвіду свідчить про те, що 
на одну тисячу військовослужбовців відводиться 
три фахівці фізичної підготовки та спорту. На 
сучасному етапі реформування ЗСУ організовує 
фізичну підготовку один фахівець (на 15 000 вій-
ськовослужбовців). Відповідно до наявної прак-
тики, позаштатні начальники фізичної підготовки 
та спорту не мають відповідних теоретичних 
знань, методичних умінь і практичних навичок 
та потребують обов’язкової перепідготовки. 

Досвід функціонування системи фізичної підго-
товки у схожих силових структурах країн – співу-
часниць блоку НАТО, а також необхідність ство-
рення сучасних Збройних Сил України не можуть 
залишити без уваги моніторинг наступних питань 
і заходів, спрямованих на реформування системи 
управління та організації фізичної підготовки:

1) враховуючи економічний стан держави, 
доцільним є централізація економічних засобів 
і кадрового забезпечення фізичної підготовки 
та спорту із збереженням централізованого 
управління з боку МО України та розширенням 
самостійності Управлінь бойової підготовки видів 
ЗСУ з розроблення керівних документів із фізич-
ної підготовки для видів ЗСУ;

2) передбачити штатні посади військових 
фахівців фізичної підготовки та спорту в кож-
ній військовій частині (закладі) із розрахунку – 
1 особа на 1 000 військовослужбовців та інструк-
торів з фізичної підготовки в підрозділах ланки 
«рота – батальйон». Під час організації фізичної 
підготовки на рівнях: взвод, рота, батальйон – 
необхідно залучати до виконання функціональ-
них обов’язків позаштатних інструкторів із фізич-
ної підготовки та спорту (кандидатів на зазначені 
посади), враховуючи особливості бойового засто-
сування військових частин (підрозділів);

3) організовувати централізовану підготовку 
інструкторів із фізичної підготовки та спорту (тер-
мін підготовки не менше 3-х місяців).

Крім того, у зв’язку з переходом ЗСУ на 
контрактний спосіб комплектування нагальною 
необхідністю є розроблення відповідних змін 
і доповнень до умов контракту громадянина (який 
на добровільній основі призивається на військову 
службу) із зазначенням його обов’язків із забез-

печення необхідного рівня фізичної готовності до 
службово-бойової діяльності впродовж терміну дії 
контракту. 

Доцільним також із нашого погляду є розро-
блення картки обліку індивідуальної фізичної 
підготовленості відповідно до вимог сьогодення 
(для підвищення особистої відповідальності 
військовослужбовця за індивідуальний рівень 
фізичної підготовленості), зокрема й електро-
нної бази. Вважаємо, що обов’язковим під час 
відпрацювання проєкту нової Настанови з фізич-
ної підготовки у ЗСУ є врахування морального 
та матеріального стимулювання (заохочення) 
військовослужбовців за належний (високий) 
рівень фізичної готовності до виконання завдань 
за призначенням.

Слід також зауважити, що реформування 
систем фізичної підготовки військовослужбовців 
збройних сил різних країн світу: США, Франції, 
Німеччини, Великобританії та інших країн – співу-
часниць блоку НАТО свідчить про те, що більшість 
із вищезазначених заходів, які було використано 
під час вирішення зазначеного кола проблем, 
пов’язаних із управлінням та організацією фізич-
ної підготовки відповідних силових структур, – 
були ефективними [20; 21].

Висновки і пропозиції. Під час дослідження 
ми дійшли розуміння необхідності формування 
у військовослужбовців ЗСУ належного рівня про-
фесійних компетентностей. Використовуючи 
метод педагогічного моделювання, встановлено, 
що вагомими складниками професійних компе-
тентностей військовослужбовців ЗСУ є загальна 
фізична підготовка. Загальна фізична підготовка 
військовослужбовців ЗСУ сприяє: підвищенню вій-
ськово-спеціальної підготовленості; веденню здо-
рового способу життя; профілактиці захворювань 
і фізичній реабілітації; прискоренню адаптації 
військовослужбовців до умов військової служби; 
організації змістового та активного відпочинку.

Також встановлено, що спеціальна фізична 
підготовка передбачає розвиток сили, швидкості, 
витривалості, спритності, координації, гнучкості. 
Визначено, що спеціальна фізична підготовка 
кандидатів на військову службу серед цивільних 
осіб буде успішною під час дотримання необхід-
них і важливих концептуальних основ та аспектів. 
Загалом, спеціальна фізична підготовка військо-
вослужбовців ЗСУ повинна забезпечувати розв’я-
зання таких завдань: 

– розвивати та вдосконалювати у військовос-
лужбовців військово-прикладні навички, необхідні 
для якісного та ефективного виконання завдань 
за призначенням у різних умовах службово-бойо-
вої діяльності; 

– формувати у військовослужбовців високі 
морально-психологічні (вольові) якості; здійсню-
вати згуртування військових колективів.
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Аналіз стану системи управління та організації 
фізичної підготовки та спорту у ЗСУ виявив низку 
проблем, які пов’язані безпосередньо з децен-
тралізацією управління фізичною підготовкою 
та спортом, відсутністю ефективної та дієвої кон-
цепції розвитку фізичної підготовки у ЗСУ з ура-
хуванням вимог сьогодення, наявного бойового 
досвіду та стандартів НАТО, а також несформова-
ністю напрямів удосконалення системи фізичної 
підготовки відповідно до військової реформи. 

Відповідно до наявного досвіду країн – співу-
часниць блоку НАТО у напрямі подолання ана-
логічних проблем під час реформування системи 
фізичної підготовки у ЗСУ доцільним є врахування 
таких пропозицій: створити науково-дослідну 
групу (робочу групу) зі складу провідних учених, 
практиків – фахівців фізичної підготовки та спорту 
(теорії та методики фізичної підготовки, відомих 
дослідників у напрямі фізичного виховання різних 
груп населення) з метою розроблення сучасної 
концепції та ефективної моделі системи фізич-
ної підготовки та спорту військовослужбовців 
Збройних Сил України; централізувати економічні 
засоби та кадрове забезпечення фізичної підго-
товки та спорту на рівні МО України з паралельним 
розширенням самостійності управлінь бойовою 
підготовкою з розроблення керівних документів 
із фізичної підготовки та спорту для родів військ 
і служб ЗСУ; оптимізувати штатну структуру сис-
теми фізичної підготовки ЗСУ; ввести та ліцензу-
вати централізовану підготовку та перепідготовку 
військовослужбовців за контрактом за напрямом 
інструкторів із фізичної підготовки та спорту; 
систематично у плановому порядку здійсню-
вати перепідготовку позаштатних начальників 
фізичної підготовки та спорту військових частин 
на базі навчально-наукового інституту фізич-
ної культури та спортивно-оздоровчих техноло-
гій Національного університету оборони України 
імені Івана Черняховського; проводити селек-
ційну роботу серед військовослужбовців – фахів-
ців фізичної підготовки та спорту інших силових 
структур і спеціальних служб України на предмет 
переводу їх до військових частин ЗСУ; посилити 
індивідуальну відповідальність військовослуж-
бовців із фізичної підготовленості шляхом перед-
бачення в контракті відповідних пунктів. 
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training and sports in the security and defense sector of Ukraine

The article is devoted to topical issues of improving the system of physical training of the Armed Forces 
of Ukraine (AFU). The main purpose of this work is to identify the problematic issues of the existing system 
of physical training and sport of the military of the Armed Forces of Ukraine. The military reform in the country 
has caused some radical changes in the structure of the Armed Forces of Ukraine. These changes have 
transformed the staffing structure of troops and services and certain management bodies, including the “Training 
and Sports Management”. The above has led to the creation of a decentralized way of managing physical 
training and sports while maintaining outdated mechanisms of managing physical training and organizing 
its forms directly in combat units. The analysis of the existing mechanism of management and organization 
of physical training in the AFU indicates that there are a number of shortcomings related to the separation 
of functions between the Armed Forces, Armed Forces Management and the Department of Sports 
of the Ministry of Defense of Ukraine, the disproportion of organizational and financial costs separately for 
higher-achieving sports and physical training of the AFU. A problematic issue in the management of the AFU 
remains the development of a modern concept for the development of physical training in line with NATO 
standards. In the light of the experience of countries participating in the NATO bloc in addressing similar 
challenges in reforming the fitness system in the AFU, it is advisable to consider the following suggestions: 
to create a research group consisting of leading scientists, practitioners – specialists in physical training 
and sports (theories and methods of physical training, well-known researchers in the field of physical education 
of different population groups) with a view to developing a modern concept and effective model of the system 
of physical training and sport of the military of the Armed Forces of Ukraine; to centralize the economic means 
and staffing of physical training and sports at the level of the Ministry of Defense of Ukraine with the parallel 
expansion of the independence of the combat training departments on the development of guidance 
documents on physical training and sports for the military units and services of the AFU; optimize the regular 
structure of the AFU physical training system; to introduce and license centralized training and retraining 
of contracted military personnel for the direction of physical training and sports instructors; systematically plan 
retraining of freelance chiefs of physical training and sports of military units on the basis of educational institute 
of physical culture and sports-improving technologies of Ivan Chernyakhovsky National University of Defense 
of Ukraine; to strengthen the individual responsibility of the military personnel for physical fitness by providing 
in the contract appropriate points. 

Key words: servicemen, security, general physical training, competence, concept, instruction, pedagogical 
modeling, security sector, physical training system, special physical training.
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ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ 
ОСВІТОЮ ЯК ОСНОВНОГО НАПРЯМУ ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ 
ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ
У статті розглянуто принципи державно-громадського управління освітою як основного напряму 

демократизації освітньої політики. Вітчизняні науковці розрізняють три групи принципів держав-
ного управління. Функціонування державно-громадської системи управління освітою неможливе без 
добровільної активної участі в управлінні представників широкої громадськості. На сучасному етапі 
в Україні при органах влади створено громадські ради, колегії, представників громадськості введено 
до складу колегій.

Громадсько-державне управління освітою – це поєднання діяльності громадських і державних 
суб’єктів управління, що впроваджують узгоджену освітню політику в інтересах людини, громади 
й держави на основі демократичних процедур самоуправління та співуправління. Cьогодні в освітян-
ській сфері є три рівні державного управління: національний, регіональний і районний рівень. Вчені 
вивчають принципи громадсько-державного управління освітою. Принципами формування держав-
но-громадських відносин в освіті є законність прийнятих рішень, демократія, відповідність змісту 
управлінської діяльності та форм суспільного управління, стимулювання громадської активності, 
перспективність цілей громадського управління, колективне прийняття рішень та індивідуальна 
відповідальність, ротація учасників громадського управління, особиста зацікавленість учасників, 
взаємодія дорослих і дітей, поєднання традицій та інновацій. До основних принципів демократиза-
ції освіти можна віднести такі: рівні можливості, співробітництво, різноманітність, відкритість, 
регіоналізацію, громадсько-державне чи державно-громадське управління, самоорганізацію та інше. 
Перспективи подальших розвідок щодо державно-громадського управління освітою ми вбачаємо 
в питанні спрямування діяльності державних установ на залучення потенціалу неурядових інститу-
цій громадянського суспільства.

Ключові слова: освіта, управління, принципи, принципи державно-громадського управління.
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Постановка проблеми. Зусилля органів 
управління освітою та організацій громадянського 
суспільства в галузі реформування освіти спрямо-
вані на: підвищення якості української освіти від-
повідно до європейських стандартів; створення 
сприятливих умов для ефективної роботи закладів 
освіти й посилення суспільного контролю за вико-
нанням чинного законодавства в системі сучасної 
освіти; внесення нових пропозицій щодо реформу-
вання підходів і методів у роботі її структур.

Головним завданням державно-громадського 
управління є забезпечення діалогу структур дер-
жавного управління з органами громадського 
самоврядування, установлення рівноваги між 
державним регулюванням і процесами самоорга-
нізації, що відбуваються в соціально-педагогічних 
системах. Крім того, завданнями такого управ-
ління є реалізація законодавчо визначених прав 
педагогів, учнів та їхніх батьків на участь в управ-
лінні навчальним закладом; демократизація дер-
жавного управління освітою; задоволення потреб 
та інтересів учасників освітнього процесу; розви-
ток узгоджувальних механізмів розв’язання супе-
речностей і конфліктів між усіма суб’єктами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвиток державно-громадського управління 
освітою висвітлюється у працях В. Авер’янова, 
В. Бакуменко, М. Князєва, В. Лугового, В. Майбо- 
роди, Н. Нижника та інших. Питання досліджува-
лися Л. Карамушкою, Б. Ніловим, А. Остапенко, 
Н. Островерховою, В. Пікельною та іншими. 
Наукові основи державно-громадського управління 
освітою розглядали В. Афанасьєв, Є. Березняк, 
Д. Гвішіані, М. Дарманський, Д. Дейкун, О. Зайченко, 
С. Калашнікова, Л. Калініна, Ю. Конаржевський, 
Ф. Штикало та інші вчені. Питання державно-гро-
мадського управління досліджували В. Бочкарьов, 
А. Гошко, В. Грабовський, Г. Єльникова, О. Зайченко, 
М. Комарницький, В. Князев, Т. Шамова та інші  
науковці. 

Мета статті – проаналізувати принципи дер-
жавно-громадського управління освітою як основ-
ного напряму демократизації освітньої політики.

Виклад основного матеріалу. Під держав-
но-громадським управлінням освітою найчастіше 
розуміється процес поєднання різноспрямова-
ної діяльності державних і суспільних суб’єктів 
управління в інтересах людини, соціуму, влади. 
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Головною перевагою цього типу управління 
вважається оптимальне задоволення потреб 
та інтересів учасників освітнього процесу в про-
цесі зваженої взаємодії громадськості та владних 
структур. Важливо наголосити саме на гармоній-
ному поєднанні в державно-громадському управ-
лінні загальнодержавних регулювань та індивіду-
альних суспільних ініціатив і визначальній ролі 
останніх як фактора, що сприяє децентралізації 
управління освітою й автономізації діяльності 
навчальних закладів [10].

Державно-громадське управління освітою 
визначається як інтеграція трьох напрямів роботи: 
демократизації діяльності органів державної 
влади й управління освітою; розвитку самовряд-
них асоціацій учасників освітньої діяльності (про-
фесійних асоціацій педагогів, органів учнівського 
й батьківського самоврядування всіх рівнів); орга-
нізації громадських органів управління освітою, де 
представлено всі верстви населення [9]. 

Сьогодні в освітянській сфері є три рівні держав-
ного управління: національний (Міністерство освіти 
і науки України (далі – МОН), міністерства та відом-
ства України, Вища атестаційна комісія (далі – 
ВАК)); регіональний (управління освіти областей 
України); районний (органи місцевих державних 
адміністрацій, районні відділи освіти, відділи освіти 
об’єднаних територіальних громад) рівні. 

Успішними стають ті навчальні заклади, керів-
ництво яких розуміє, що батьки як частина колек-
тиву найбільше зацікавлені в ефективній роботі 
закладу. Сучасний заклад освіти повинен не лише 
надавати освітні послуги учням, але й залучати 
громаду до розв’язання соціальних та інших про-
блем, які виникають перед освітою [6].

Як стверджує О. Пастовенський, громад-
сько-державне управління освітою – це поєднання 
діяльності громадських і державних суб’єктів 
управління, що впроваджують узгоджену освітню 
політику в інтересах людини, громади й держави 
на основі демократичних процедур самоуправ-
ління та співуправління із забезпеченням пріори-
тету прав громадськості [12]. 

Я. Гречка зазначає, що державно-громадське 
управління освітою – це процес управління із залу-
ченням громадськості, спрямований на децен-
тралізацію управління, самоврядування в освіті, 
усуспільнення навчальних закладів і надання їм 
автономії [3].

Ознаками державно-громадського управління 
освітою, на думку В. Бочкарьова, є: наявність дер-
жавної структури управління освітою, в якій кожен 
суб’єкт управління наділений конкретними повно-
важеннями та відповідальністю; наявність громад-
ської структури управління освітою, всі суб’єкти 
якої наділені реальними повноваженнями та від-
повідальністю; узгоджений розподіл повноважень 
і відповідальності між державними та громадськими 

суб’єктами управління освітою на всіх його рівнях; 
погоджена органами державного і громадського 
управління освітою система розв’язання суперечно-
стей і конфліктів, що можуть виникати між ними [1]. 

Державно-громадське управління загальною 
середньою освітою, за Г. Тодосовою, є видом 
соціального управління на основі взаємодії орга-
нів державної влади та інститутів громадянського 
суспільства через систему взаємоузгоджених полі-
тичних, економічних, соціальних, організаційних 
і правових процесів, засобів, методів, зв’язків [16]. 

Якщо розглядати заклад освіти як відкриту 
соціально-педагогічну систему з притаманними 
їй зовнішніми і внутрішніми соціальними утворен-
нями, то їхня взаємодія в контексті управління 
реалізується в державно-громадське управління. 
К. Переславцева сформулювала такі принципи 
формування державно-громадських відносин 
в освіті: законність прийнятих рішень, демокра-
тія, відповідність змісту управлінської діяльності 
та форм суспільного управління, стимулювання 
громадської активності, перспективність цілей 
громадського управління, колективне прийняття 
рішень та індивідуальна відповідальність, ротація 
учасників громадського управління, особиста заці-
кавленість учасників, взаємодія дорослих і дітей; 
поєднання традицій та інновацій [13].

Проаналізувавши теоретичні аспекти держав-
но-громадського управління закладом освіти, 
можна зробити висновок, що його реалізація 
ґрунтується на засадах законності, гласності, 
колегіальності та відкритості прийняття рішень, 
прозорості виконання ухвалених рішень, добро-
вільності, рівноправності, демократії, публічності.

Л. Гаєвська виділяє такі принципи: незалеж-
ності й паритетності органів державного та гро-
мадського управління освітою; комплексного вико-
ристання економічних та інших ресурсів держави 
й суспільства суб’єктами державно-громадського 
управління освітою; цільової спрямованості діяль-
ності суб’єктів державно-громадського управління 
освітою на реалізацію потреб та інтересів учас-
ників освітнього процесу, суспільства, держави; 
правової обґрунтованості домагань учасників 
освітньої діяльності на участь у державно-громад-
ському управлінні загальною середньою освітою 
як на рівні загальноосвітнього закладу, так і на міс-
цевому, регіональному та центральному рівнях; 
відкритості й гласності, згідно з яким діяльність 
суб’єктів державно-громадського управління осві-
тою відкрита для всіх учасників освітнього про-
цесу та забезпечується одержанням інформації; 
свободи й самодіяльності, що означає можливість 
кожного суб’єкта державно-громадського управ-
ління освітою вільно обирати методи й засоби 
здійснення управлінської діяльності та виявляти 
при цьому активність і самодіяльність; узгодженого 
розподілу повноважень і сфер відповідальності 
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між державними й громадськими органами управ-
ління освітою на кожному її рівні й етапі функціону-
вання та розвитку; надання повноважень органам 
управління освітою в державній вертикалі згори 
донизу, у громадській навпаки – знизу догори; 
цивілізованого розв’язання конфліктів і супереч-
ностей між державними і громадськими органами 
управління на кожному рівні управління шляхом 
застосування загальноприйнятих узгоджувальних 
механізмів і процедур [2].

Вітчизняні науковці розрізняють три групи прин-
ципів державного управління: загальносистемні, 
структурні та спеціалізовані [4]. До загальносистем-
них принципів належать такі: принцип об’єктивності 
управління; демократизму; правової впорядковано-
сті; законності; розподілу влади; публічності; поєд-
нання централізації та децентралізації. Принцип 
об’єктивності державного управління є відправним 
і зумовлює необхідність врахування у всіх управ-
лінських процесах вимог об’єктивних закономір-
ностей і реальних можливостей суспільних сил. 
Принцип демократизму відтворює народовладдя 
в державному управлінні й передбачає встанов-
лення глибоких і постійних взаємозалежностей між 
суспільством і державою. Принцип правової впо-
рядкованості державного управління об’єктивно 
зумовлює необхідність, головним чином, законо-
давчого визначення основних аспектів цілей, функ-
цій, структур, процесу, самих принципів державного 
управління. Доповнюється цей принцип принципом 
законності державного управління, який передба-
чає встановлення чіткого в розумінні й послідов-
ного в реалізації режиму повсюдного та повного 
виконання законів і нормативно-правових актів. 
Принцип поділу влади в державному управлінні 
служить створенню демократичної, правової орга-
нізації державної влади. 

Серед загальносистемних принципів слід виді-
лити принцип публічності державного управління, 
який передбачає доступність державного управ-
ління для громадян [8].

Принцип поєднання централізації й децентра-
лізації означає, що державне управління має бути 
побудоване на засадах розумного співвідношення 
концентрації влади та децентралізації.

У групі структурних принципів виділяють такі: 
структурно-цільові; структурно-функціональні; 
структурно-організаційні; структурно-процесуальні 
принципи. Структурно-цільові принципи включа-
ють: узгодженість цілей державного управління між 
собою; взаємодоповнюваність цілей, коли одна 
ціль сприяє іншій і підсилює її; підлеглість част-
кових, локальних цілей загальним (стратегічним); 
послідовність у досягненні всієї сукупності цілей 
державного управління. До структурно-функціо-
нальних принципів належать такі: диференціація 
та фіксування функцій шляхом видання правових 
норм; сумісність функцій у межах компетентно-

сті одного органу, декількох органів, підсистеми 
і загалом організаційної структури державного 
управління; концентрація, що зумовлює надання 
одному органу сукупності управлінських функцій 
і відповідних ресурсів для забезпечення потужної 
управлінської дії на керовані об’єкти.

До структурно-організаційних принципів нале-
жать такі: єдність системи державної влади; тери-
торіально-галузевий, який зумовлює залежність 
організаційних структур від території, галузі вироб-
ництва та обслуговування; різноманітності організа-
ційних зв’язків органів державної влади та місцевого 
самоврядування в системі державного управління; 
поєднання колегіальності й одноосібності в окремих 
органах влади та місцевого самоврядування; ліній-
но-функціональний принцип, який розкриває зміст 
і обсяг підлеглості та управлінської взаємодії в орга-
нізаційній структурі державного управління. [17].

До структурно-процесуальних, які організують 
державно-управлінську діяльність і широко засто-
совуються, належать принципи: відповідності 
елементів (методів, форм і стадій) управлінської 
діяльності органів державного управління їхнім 
функціям і організації; конкретизації управлін-
ської діяльності й особистої відповідальності за її 
результати; стимулювання раціональної та ефек-
тивної управлінської діяльності.

Соціально-політичні принципи, по-перше, 
відображають політичну лінію держави з питань 
організації та діяльності органів виконавчої 
влади. По-друге, фіксуються як юридичні пра-
вила, дотримання яких необхідне для правиль-
ного й ефективного функціонування всіх ланок 
системи державного управління. По-третє, визна-
чають і закріплюють найбільш суттєві сторони 
організації та діяльності апарату управління, його 
взаємовідносини з різними об’єктами державного 
управління. По-четверте, вони є спільними для 
всіх галузей і сфер державного управління, для 
всіх його суб’єктів і об’єктів [7].

Систему соціально-політичних принципів ста-
новлять: широка участь громадян в управлінні 
справами держави й суспільства; централізм 
в управлінні; рівноправність націй; дотримання 
законності; позапартійність.

Участь громадськості в державному управ-
лінні підвищує його результативність, допомагає 
виявляти й усувати недоліки в діяльності вико-
навчо-розпорядчих органів, стимулює соціальну 
активність громадян, їхню зацікавленість в успіш-
ному вирішенні державних справ.

Велике значення в управлінні державними 
справами належить професійним спілкам і тру-
довим колективам, які переважно формують еко-
номічну політику держави на конкретних підпри-
ємствах. І, що основне, трудові колективи – це як 
барометр, який визначає ефективність діяльності 
органів виконавчої влади держави. 
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Суть принципу законності полягає в тому, що 
держава, її органи та посадові особи діють на 
основі дотримання законності, забезпечують охо-
рону правопорядку, інтересів суспільства, прав 
і свобод громадян. Державні органи та громад-
ські організації, їхні посадові особи зобов’язані 
дотримуватись Конституції і законів України. Отже, 
додержання принципу законності в державному 
управлінні передбачає: утворення управлінських 
органів на підставі суворого додержання чинного 
законодавства; функціонування державних орга-
нів і органів місцевого самоврядування виключно 
у межах правових приписів; високу свідомість і дис-
циплінованість службовців апарату управління.

Громадська думка відображає уявлення 
(оцінки, судження) найактивнішої частини насе-
лення щодо ефективності, корисності, правильно-
сті управлінських рішень. Вона є масивом інфор-
мації для суб’єктів державного управління.

Принцип поєднання державного управління 
та громадського самоврядування в освіті постає 
одним із найменш реалізованих на практиці 
та найбільш витребуваним нагальними потре-
бами реформування освіти, переходу до демокра-
тичних зразків освітніх систем.

Сучасна система управління сферою освіти 
за найкращими світовими зразками повинна роз-
виватися як державно-громадська чи навіть гро-
мадсько-державна. Філософія становлення гро-
мадянського суспільства обґрунтовує підвищення 
ролі громадських інституцій у визначенні змісту 
освіти, у моніторингу її якості, у різноманітних 
засобах і шляхах досягнення цих цілей.

Звернемо увагу, що вплив інституцій громадян-
ського суспільства на політику держави відповідає 
усталеним світовим стандартам, а підвищення 
цього впливу відповідає тенденціям становлення 
інформаційної цивілізації та сучасним науковим 
підходам, зокрема, синергетичному дискурсу. 
Висновки синергетики щодо важливості процесів 
саморегуляції складних відкритих динамічних сис-
тем репрезентовано у вітчизняних нормативно-
правових документах. 

Під соціальним управлінням розуміють вплив 
на суспільство з метою його упорядкування, 
збереження якостей, специфіки, удосконалення 
й розвитку; це цілеспрямований, планомірний 
і систематичний інформаційний вплив суб’єкта 
управління на його об’єкт із коригуючим врахуван-
ням змін, що відбуваються в останньому.

При цьому під громадськістю розуміються органі-
зовані структури, що відображають інтереси соціаль-
них груп у системі освіти й не підпорядковуються 
органам управління освітою, наприклад: безпосе-
редньо не пов’язані зі системою освіти (об’єднання 
роботодавців, творчі спілки, наукові установи); ті, що 
об’єднують працівників освіти (асоціації педагогів 
дослідників, асоціації керівників шкіл); що об’єдну-
ють учасників навчально-виховного процесу (бать-

ків, учнів); що забезпечують систему освіти певними 
ресурсами (шляхом позабюджетних коштів – проєк-
тні групи, дослідницькі лабораторії, тимчасові нау-
ково-дослідницькі колективи тощо). Ці структури 
можуть бути постійними (асоціації, об’єднання, 
ради, некомерційні партнерства) або тимчасовими 
(зібрання, наради, конференції).

Державно-громадське управління освітою роз-
вивається на основі принципів, що передбачають 
насамперед відкритість, демократичність, взаємодію, 
узгодженість, участь і спільне управління. Суттєвою 
ознакою, що характеризує перехід до державно-гро-
мадського управління освітою, є створення недер-
жавних структур, які розширюють можливості шкіл 
у виборі шляхів свого ресурсного забезпечення 
(центри освітніх технологій, ресурсні центри, фонди 
та інші структури з підтримки освітніх ініціатив тощо).

До основних принципів демократизації освіти 
можна віднести такі: рівних можливостей, спів-
робітництва, різноманітності, відкритості, регі-
оналізації, громадсько-державного чи держав-
но-громадського управління, самоорганізації. 
Виокремлюють їх на основі рівнів управління: 
учень або студент (самоорганізація), вчитель чи 
викладач як керівник учнів чи студентів (співробіт-
ництво), освітній заклад чи установа (відкритість), 
система загальноосвітніх шкіл, професійних учи-
лищ, ЗВО (різноманітність), регіон (регіоналіза-
ція), суспільство (принцип рівних можливостей) 
і держава (громадсько-державне управління).

Принцип рівних можливостей означає, що 
в демократичному суспільстві кожен громадянин 
повинен мати можливість одержання як загальної, 
так і професійної освіти на будь-якому доступному 
для нього рівні. 

Принцип різноманітності освітніх систем озна-
чає їхню багатоукладність, альтернативність, різ-
номанітність освітніх програм, змісту, форм і мето-
дів навчання, диференціацію та індивідуалізацію 
останнього. 

Принцип співробітництва передбачає вста-
новлення в закладі атмосфери взаєморозуміння, 
довіри та взаємної вимогливості педагога й учнів 
чи студентів. Керівники закладів освіти покликані 
створювати в них невимушену, творчу, демокра-
тичну атмосферу. Принцип відкритості означає 
подолання замкнутого (ідеологічного, економіч-
ного, педагогічного тощо), корпоративного, відом-
чого укладу та духу закладів освіти. Принцип 
регіоналізації освіти означає передусім доцільний 
добір змісту освіти, тобто відмову від повсюдно 
уніфікованих навчальних планів і програм. 
Передбачається перехід від відомчої орієнтації до 
регіональної. Принцип самоорганізації навчаль-
ної діяльності учнів чи студентів передбачає,  
що в нових соціально-економічних умовах по-но-
вому треба будувати освітній процес – у центрі 
уваги має бути самостійна робота учня чи сту-
дента, самоорганізація навчальної діяльності.
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Логічним продовженням попередніх настанов 
виступає принцип прямого спілкування, суть якого 
вбачаємо в інформаційно-комунікаційній взаємо-
дії, відкритих діалогах представників органів міс-
цевого самоврядування та громадськості. Одним 
із важливих принципів залучення громадян до 
розроблення, прийняття та контролю за виконан-
ням рішень є принцип координованості дій суб’єк-
тів. Інформація, яка подається громадськості 
управліннями (відділами) виконавчих комітетів 
міст обласного підпорядкування, структурними 
підрозділами освіти виконавчих органів об’єд-
наних територіальних громад, й оцінка діяльно-
сті відповідних органів, яка дається громадами, 
не повинні суперечити одна одній, бо від цього 
залежить взаємодовіра. І навпаки: якщо відсут-
ній принцип координованості дій, то знижується 
довіра громадян до будь-якої інформації, пропо-
зицій, аргументів і до джерела інформації та до 
органів місцевого самоврядування взагалі.

Логічним продовженням попередніх настанов 
виступає принцип прямого спілкування, суть якого 
вбачаємо в інформаційно-комунікаційній взаємодії, 
відкритих діалогах представників органів місцевого 
самоврядування та громадськості. Працівникам 
освіти потрібно максимально зменшити кількість 
бар’єрів у інформаційних потоках: від органів само-
врядування до громадськості. Дотримання назва-
них принципів, правильно організований зворотний 
зв’язок сприятимуть налагодженню ефективної 
роботи із залучення громадськості до управління 
загальною середньою освітою та спонукають до 
гнучкості, надають змогу своєчасно й швидко реа-
гувати на потреби кожної із соціальних груп, спіль-
ними зусиллями досягати поставленої мети. Однак 
взаємодія, діалог із громадськістю не можуть бути 
ефективними без чітко визначених соціально зна-
чущих цілей. Важливо, щоб запропонована пред-
ставниками місцевого самоврядування мета освіт-
ньої політики відповідала запитам та інтересам 
міської громади загалом, тобто тому, що запропо-
новано державою, для чого, які результати очіку-
ються та які прогнозуються наслідки. Громадськості 
треба надати інформацію, чому було розроблено 
таку освітню політику, на якій підставі і за яких умов 
її було обґрунтовано та в інтересах кого вона втілю-
ється на сучасному етапі і є важливою. Для громади 
й подальшої відкритої діалогової взаємодії важливо 
знати аксіологічні засади, тобто той спектр ціннос-
тей, які визначаються філософським, ідеологічним 
та етичним світоглядом реформаторів освіти та роз-
робників освітньої політики. Мета такого діалогу 
має чітко визначати перспективи їхньої взаємодії 
та, відповідно, реалізовуватися у формі конкретних 
завдань і зобов’язань – зрозумілих і здійсненних, 
виконання яких можна й треба оцінювати. 

Одним із важливих принципів є принцип довіри. 
Цей принцип визначають і вивчають представ-
ники найрізноманітніших галузей наук – психо-

логи, філософи, політологи, соціологи, юристи 
і значно рідше педагоги. Вагомий внесок у форму-
вання теорії довіри зробили Е. Еріксон, Е. Гідденс, 
К. Роджерс, Дж. Равен, А. Селігмен, Ф. Фукуяма, 
П. Штомпка та інші вчені [5; 14; 15; 18]. Зважаючи 
на суттєвий науковий здобуток, отриманий назва-
ними та іншими вченими, спробуємо педагогізувати 
поняття довіри як загальнонаукового феномена, 
взаємопов’язаного з названими вище принципами. 
Крім того, принцип довіри передбачає наявність 
у суб’єктів управління сформованості комуніка-
тивних умінь, дотримання доброзичливості в спіл-
куванні, відповідальності за спільну діяльність 
та її результати, взаємоповагу, чесність, відкритість 
і врахування думок і пропозицій членів громади.

До вищеокреслених принципів важливо долу-
чити й принцип діалогу. За державно-громад-
ського управління загальною середньою освітою 
у взаємодії з громадами малих міст він забезпечує 
безпосереднє особистісне спілкування відповід-
них партнерів. Цей принцип діалогу змушує слу-
хати, чути, діяти, тобто діалог завжди передбачає 
бажання співрозмовників чути й розуміти один 
одного. Правильне використання діалогу ґрун-
тується на засадах сприяння спілкуванню, праг-
нення до взаєморозуміння, злагодженої взаємодії. 
Від культури спілкування учасників діалогу, умінь 
його вести залежить результат співпраці та досяг-
нення мети. Логічним є виокремлення принципу – 
права кожного на власну гідність і честь, суть якого 
полягає насамперед у недоторканності цінностей. 

Важливим є принцип адаптації, за якого система 
може саморегулюватися за зміни характеристик 
об’єкта керування, не залежатиме від зміни зовніш-
ніх умов. Варто звернути увагу на те, що принципи, 
які окреслили вітчизняні та зарубіжні вчені, спону-
кають керівників відділів освіти спрямувати діяль-
ність навчальних закладів у річище громадсько 
спрямованого управління ними, сутність якого поля-
гає в забезпеченні адаптації та узгодженні завдань 
щодо залучення батьків і жителів громади до вирі-
шення соціальних та інших проблем, які стоять як 
перед школою, так і перед громадою, що надасть 
можливість школі стати культурним, громадсько-ре-
сурсним центром мікрорайону або всього міста. 
Переконані, що реалізація при цьому школою (учнів-
ського, учительського та батьківського колективів) 
принципу ініціативності дасть поштовх до розвитку 
місцевої громади та викличе в неї довіру до школи. 
Саме педагогічний колектив, включаючи в процес 
управління батьків, учнів, громадськість, створить 
сприятливі умови для адаптації дітей до життєді-
яльності, виховуватиме в них соціальну активність 
як майбутніх громадян демократичної держави.

Цікавим є принцип компліментарності (додатко-
вості), суть якого полягає в тому, що знання потре-
бують доповнення, додатковості, інакше кажучи, 
найвища істина мудрості не являє собою щось 
вичерпне, абсолютне, а є тільки відносною [11]. 
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Висновки і пропозиції. Отже, розгляд принци-
пів управління освітою у взаємодії з громадськістю 
показав, що вони є цілісною сукупністю науково 
обґрунтованих і практично перевірених положень 
державно-громадського управління та розвитку 
місцевого самоврядування, які діють у тісному 
взаємозв’язку та мають змогу забезпечити відкри-
тість, динамічність, адаптивність системи.
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Shorobura I. The principles of state-public education management as the main direction 
of educational policy democratization

The article deals with the principles of state-public education management as the main direction 
of educational policy democratization. Domestic scientists distinguish three groups of public administration 
principles. Functioning of the state-public education administration system is impossible without voluntary 
active participation in the management of representatives of the general in large. At the present stage, public 
councils and colleges have been set up in the state bodies of Ukraine. They include members of the public. 

Public administration of the education system is a productive activity of the society, which contains an active 
manifestation of civic position, social initiative and social responsibility in the management of the education 
system. There are three levels of state administration in the educational sphere: the national level; regional 
level; district level. Scientists study the principles of education public administration. The formation principles 
of public relations in education are the legitimacy of the decisions, democracy, compliance with the content 
of management activities and forms of public administration, stimulation of public activity, prospects of public 
administration goals, collective decision-making and individual responsibility, rotation of public administration 
participants, adults and children personal participation; traditions and innovations combination. The basic 
principles of educational democratization are the following: equal opportunities, cooperation, diversity, 
openness, regionalization, public-state or state-public administration, self-organization, etc. 

We can see the prospects for further researches as for the state-public education administration in 
the issue of directing the activities of public organizations to attract the potential of non-governmental 
institutions of civil society.aa

Key words: education, administration, state-public administration of education.
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УМОВИ РОЗВИТКУ ОЦІНЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
У статті вивчається питання розвитку оцінювальної компетентності педагогів в умовах піс-

лядипломної педагогічної освіти. Автором проаналізовано суперечності, які негативно впливають 
на процес оцінювання як складник створення сучасного освітнього середовища. Здійснено аналіз 
Професійного стандарту вчителя початкових класів (як орієнтира) на предмет наявності в пере-
ліку трудових функцій складників оцінювальної компетентності. Аналіз змісту цього стандарту дав 
змогу виділити складники оцінювальної компетентності, наявні в більшості трудових функцій, які 
мають опанувати вчителі. Водночас виявилося, що більшість трудових функцій педагога можуть 
бути реалізовані лише за умови наявності певних складників оцінювальної компетентності. 

Уточнено структуру оцінювальної компетентності з урахуванням трудових функцій учителя 
й сучасних підходів до оцінювання. Подано визначення формувального оцінювання як інтерактивного 
оцінювання учнівського прогресу, в основі якого лежить зворотний зв’язок, що дає змогу вчителям 
визначати потреби учнів, адаптуючи до них освітній процес, а учневі – усвідомлювати цілі, процес 
і результат свого навчання для подальшого поступу. Запропоновано проспект програми спецкурсу, 
який містить очікувані результати, сформульовані за таксономією Л. Андерсона та Д. Кратвола, 
а також змістовий і процесуальний компоненти. Виокремлено умови ефективного розвитку оціню-
вальної компетентності педагогів у закладах післядипломної освіти: урахування під час реалізації 
програми спецкурсу особливостей навчання дорослих; забезпечення дистанціювання від конкретної 
педагогічної активності, включення педагогів у певні ситуації, їхній аналіз й екстраполяція на власний 
досвід; включення педагогів у перманентний процес зворотного зв’язку через різні види формуваль-
ного оцінювання з навчальною та розвивальною метою; демонстрування андрагогом різних технік 
оцінювання індивідуальної роботи учасників/учасниць, їхнього поступу (успіхи й труднощі, подолання 
перешкод, розуміння/нерозуміння), навичок роботи й результатів навчання учнів; варіювання зміс-
тового наповнення курсу залежно від потреб педагогічних працівників, коригування власних цілей 
відповідно до цілей педагогів, які навчаються. Розвиток оцінювальної компетентності педагога 
передбачає зміну цінностей педагога, переосмислення ролей суб’єктів освітнього процесу підви-
щення кваліфікації, що, у свою чергу, передбачає зміну способів діяльності, добір відповідних методів, 
прийомів, засобів навчання дорослих.

Ключові слова: оцінювальна компетентність, формувальне оцінювання, зворотний зв’язок, 
цілетворення.
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Постановка проблеми. Сучасні процеси 
реформування освіти визначають вектори підви-
щення кваліфікації педагога, який має здатність 
і готовність сформувати безпечне комфортне 
освітнє середовище для розвитку учня. Особливу 
увагу в державних освітніх документах зосере-
джено на діяльності вчителя у сфері оцінювання 
навчальних досягнень, проведення діагностики 
учня, зокрема навичок формувального оціню-
вання. Наприклад, у Законі України «Про повну 
загальну середню» освіту йдеться про те, що 
«кожен учень має право на справедливе, неупе-
реджене, об’єктивне, незалежне, недискримі-
наційне та доброчесне оцінювання результатів 
його навчання…» [1]. Показово, що формувальне 
оцінювання, за репрезентативними досліджен-

нями П. Блека та Д. Вільяма, тісно корелює 
з рівнем навчальних досягнень здобувачів освіти. 
Результати цього дослідження виявили, що учні, 
щодо яких було здійснено формувальне оціню-
вання, значно підвищили рівень своїх навчальних 
досягнень [2]. Водночас більшість дослідників ува-
жає, що саме формувальне оцінювання сприяє 
мотивації дітей до навчання, розвиткові вміння 
вчитися й налагодженню партнерських стосунків 
в освітньому процесі [2–7].

Необхідність дослідження визначається низ-
кою протиріч. По-перше, невідповідністю між век-
торами сучасного освітнього процесу, які спрямо-
вані на суб’єкт-суб’єктні стосунки, зміну освітніх 
цілей, дитиноцентризм, і традиційною систе-
мою оцінювання, яка домінує в сучасній школі  
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й переважно базується на традиційних підходах. 
На цьому наголошує М. Пінська, яка стверджує, 
що стара форма оцінювання йде врозріз із новою 
практикою навчання і не містить його змісту, який 
змінився [6, с. 13]. По-друге, бачимо протиріччя 
між націленістю вчителя на підготовку учнів до 
ЗНО, тобто концентрування його уваги на резуль-
татах перманентного тестування учнів, з одного 
боку, і необхідністю тримати в полі зору розвиток 
ключових компетентностей, оцінити які (зокрема 
сформовані ставлення і цінності) є викликом для 
сучасного педагога, – з іншого. По-третє, поміча-
ємо невідповідність між нормативною вимогою 
здійснення формувального оцінювання й браком 
у вчителів знань, досвіду, набутих поведінкових 
моделей, ціннісного ставлення до реалізації 
цього процесу. І, зрештою, між запитами педагогів 
щодо бажання оволодіти методикою формуваль-
ного оцінювання (що стимулюється вимогами 
інституційного аудиту, майбутньою сертифіка-
цією вчителя) і відсутністю методичних матеріа-
лів, фахових тренінгів із цього питання (більшість 
ресурсів для саморозвитку в цій царині мають 
учителі початкової школи).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відповіддю на такі суперечності стало пожвав-
лення наукових дискусій із зазначеного питання. 
Очевидно, що проблема оцінювання, яке здійс-
нюється для покращення навчання, відслідко-
вування поступу учнів, не є досягненням сього-
дення. Навпаки, 20-ті роки ХХ століття в Україні 
були періодом, коли масово практикувалося 
оцінювання без оцінки з фокусуванням на само-
оцінюванні, взаємооцінюванні (виховання через 
колектив, силами колективу і для колективу). 
Пізніше В. Сухомлинський відстоював думку 
про необхідність урахування під час оцінювання 
й зусиль, яких докладає дитина, з обов’язковою 
фіксацією як за допомогою оцінки, так і описово. 
Найбільшого розмаху досягла система стимулю-
вального оцінювання в період діяльності педаго-
гів-новаторів 80-х років ХХ століття. 

Сьогодні питання оцінювання є предметом нау-
кових досліджень як закордонних, так й україн-
ських учених. Науковці досліджують різні аспекти 
питання: розвиток у вчителів початкових класів 
навичок формувального оцінювання (О. Савченко, 
О. Полякова), дослідження світового досвіду фор-
мувального оцінювання (О. Локшина, М. Сачок), 
методичні підходи до формувального оцінювання 
(Л. Кабан, Н. Морзе, P. Black, D. Wiliam). Базуючись 
на закордонному та українському педагогічному 
досвіді та наукових дослідженнях, українські нау-
ковці розробили низку матеріалів для проведення 
тренінгів для управлінців і вчителів в умовах 
реформування освітньої системи (Н. Бендерець, 
Л. Кабан, І. Маніленко, О. Часнікова).

Однак не вирішеними залишаються питання 
шляхів розвитку навичок оцінювання педагогів 
в умовах післядипломної педагогічної освіти. 

Метою статті є пошук і наукове обґрунтування 
способів і умов розвитку оцінювальної компетент-
ності педагогів в умовах післядипломної педаго-
гічної освіти.

Виклад основного матеріалу. Аналіз нор-
мативної бази щодо організації освітнього сере-
довища виявив, що оцінювання навчальних 
досягнень учнів основної школи здійснюється за 
12-бальною шкалою, відповідно до Наказу МОН 
від 21 серпня 2013 р. № 1222. Водночас у Законі 
«Про повну загальну середню освіту», у Концепції 
Нової української школи, у проєкті Державного 
стандарту наголошується на необхідності здійс-
нювати поточне та формувальне оцінювання 
з метою відстеження особистісного розвитку 
учнів, їх навчального поступу, процесу здобуття 
навчального досвіду як основи компетентності 
для розроблення індивідуальної освітньої траєк-
торії учнів [1; 8; 9].

Наразі маємо чинний Професійний стандарт 
учителя лише початкових класів, але з огляду на 
продовження вектора реформ прогнозуємо, що 
професійні функції в частині оцінювання збере-
жуться й для педагогів, які викладають в основній 

Таблиця 1
Наявність складників оцінювальної компетентності в переліку трудових функцій педагога

Трудова функція Професійна компетентність
Трудова функція А.  
Планування і здійснення  
освітнього процесу

Здатність до організації та проведення педагогічної діагностики учня.  
Засоби контролю, перевірки й оцінювання (формувального і підсумкового),  
збір та узагальнення статистичних даних та їх аналіз

Трудова функція Б. Забезпечення  
і підтримка навчання, виховання, розвитку 
учнів в освітньому середовищі та родині

Здатність до проведення формувального та підсумкового оцінювання

Трудова функція Г.  
Рефлексія та професійний саморозвиток

Здатність до самооцінювання результатів застосування засобів педагогічного 
впливу із забезпечення якості навчання, виховання, розвитку учнів

Трудова функція Д.  
Проведення педагогічних досліджень

Здатність до оцінювання ефективності розробленої системи навчання,  
виховання, розвитку

Трудова функція З. Оцінювання  
результатів роботи вчителя Здатність оцінювати результати роботи колег-вчителів
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школі. Аналіз змісту цього стандарту дав змогу 
виділити складники оцінювальної компетентності, 
наявні в більшості трудових функцій, які мають 
опанувати вчителі [10] (табл. 1).

Як бачимо, більшість трудових функцій педа-
гога можуть бути реалізовані лише за умови наяв-
ності в нього певних складників оцінювальної 
компетентності. Цей перелік, хоч безпосередньо 
і не стосується вчителів 5–9 класів, може допо-
могти дібрати змістове наповнення програми 
підвищення кваліфікації в умовах ППО, отож ува-
жатимемо його орієнтиром, складаючи програму 
спецкурсу.

Дефініцією «оцінювальна компетентність 
педагога», як було з’ясовано в процесі аналізу, 
послуговуються нечасто, однак сутність, яку вона 
відображає, її складники є активно обговорюва-
ними в наукових працях. Узагальнивши дослі-
дження Л. Кабан, А. Кендюхової, С. Павлової, 
О. Полякової [5; 11; 12; 7], запропонуємо таке 
визначення: оцінювальна (оцінна) компетентність 
педагога – інтегральна професійна якість особи-
стості вчителя, що характеризується здатністю 
здійснювати справедливе, неупереджене, об’єк-
тивне, незалежне, недискримінаційне та добро-
чесне визначення рівня навчальних досягнень 
учнів відповідно до конкретних цілей і критеріїв, 
готовністю аналізувати наслідки свого педагогіч-
ного впливу й коригувати власну методику викла-
дання для забезпечення поступу учня.

Зрозуміло, що ця компетентність, як і будь-яка 
інша, має певну структуру, що містить у собі знання, 
досвід (здатність), ставлення, цінності (готовність). 
Незважаючи на те, що у Профстандарті вчителя 
йдеться лише про знання й уміння/навички (дії 
та операції), вважаємо визначальним (особливо 
під час перехідного періоду) акцентування на 

зміні ставлення вчителя до власної оцінюваль-
ної діяльності, оскільки саме ціннісне ставлення, 
мотивація буде систематично і послідовно втілю-
ватись у поведінкових реакціях педагога, а відтак 
впливати як на навчання учня, так і на форму-
вання у нього таких важливих для життя оцінних 
умінь. Представимо змістове наповнення кожного 
складника оцінювальної компетентності вчителя 
5–9 класів ЗСО (Таблиця 2).

Розвиток оцінювальної компетентності педаго-
гів в умовах ОІППО, на нашу думку, передбачає 
створення спецкурсу, змістове наповнення якого 
має лежати у площині науково перевірених і прак-
тично адаптованих підходів. Основним концептом 
оцінювальної компетентності вчителя, який варто 
опрацювати в межах такого спецкурсу, є оціню-
вання. «Академічний тлумачний словник україн-
ської мови» подає оцінювання як дію за значен-
ням оцінювати – визначати якості, цінність чого/
кого-небудь, складати уявлення, робити висно-
вки про чого/що-небудь. В українській дидактич-
ній літературі зазначено, що оцінювання – це 
процес визначення рівня навчальних досягнень 
учня в оволодінні змістом предмета порівняно 
з вимогами Державного стандарту та програми 
[13, с. 193]. Поділяємо думки дослідників, які 
визначають оцінювання як механізм, що забезпе-
чує вчителя інформацією, яка потрібна йому, щоб 
удосконалити викладання, знаходити найбільш 
ефективні методи, мотивувати учнів активніше 
включатися в процес власного навчання [2, с. 3; 
6, с. 14].

Оцінювання дослідники [14; 6] схильні поді-
ляти на дві групи: сумативне (підсумкове), що 
фіксує кінцевий результат навчання, стосується 
минулого, є констатувальним, та формувальне – 
таке, що надає інформацію вчителю та учневі про 

Таблиця 2
Компетентнісний зміст оцінювальної діяльності вчителя

Складник компетентності Змістове наповнення

Знання
Форми оцінювання, техніки підсумкового і формувального оцінювання, методи аналізу даних  
оцінювання, можливості ІКТ для оцінювання навчального поступу, навчальних досягнень, 
навчальних навичок учнів. 

Уміння/навички

Здатність планувати процес оцінювання на основі зрозумілих критеріїв оцінювання
Здатність формулювати цілі та реалізувати поле цілетворення на уроці.
Здатність ураховувати потреби суб’єктів освітнього процесу.
Здатність створювати ситуації підтримки, діалогу, зворотного зв’язку під час оцінювання
Здатність варіювати методи оцінювання, коригувати методи викладання відповідно  
до отриманих результатів.
Здатність оцінювати не лише результат, а й процес навчання учнів.
Здатність залучати батьків до процесу оцінювання учнів.
Здатність поєднувати різні форми оцінювання
Здатність оцінювати роботу колег і власних педагогічних досліджень

Ставлення, цінності

Готовність до обдуманого, систематичного, своєчасного, об’єктивного, варіативного оцінювання.
Розуміння важливості постановки SMART-цілей, ознайомлення з критеріями оцінювання всіх 
суб’єктів освітнього процесу.
Готовність змінювати методику викладання залежно від результатів оцінювання.
Готовність створювати ситуації підтримки, діалогу, зворотного зв’язку.
Усвідомлення ролі оцінювання в процесі формування особистості учня та підвищення якості 
навчального процесу
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те, як триває навчання, як опановуються знання, 
набувається досвід, які ставлення формуються, 
більше стосується теперішнього й майбутнього. 
У фінській системі освіти розрізняють діагносту-
вальне, формувальне, підсумкове й прогностичне 
оцінювання [15].

Основними видами оцінювання результатів 
навчання учнів, зазначеними в Законі України 
«Про повну загальну середню освіту», є форму-
вальне, поточне, підсумкове (тематичне, семе-
строве, річне) оцінювання, державна підсум-
кова атестація, зовнішнє незалежне оцінювання 
[1]. Детальніше зупинимося на формувальному 
оцінюванні як складнику системи оцінювання, 
спрямованої на створення компетентнісного, 
психологічно безпечного, комфортного освіт-
нього середовища для розвитку учня й учителя. 
В українських джерелах знаходимо такі терміни, 
які за змістом є подібними: «формуюче», «фор-
маційне», «нормативне», «розвивальне», «ана-
літичне», «оцінювання для навчання», «оціню-
вання для розвитку». Розуміємо це як труднощі 
перекладу і пошук найвідповіднішого терміна, 
тож послуговуватимемось у роботі зафіксованою 
в українському освітньому законодавстві дефіні-
цією «формувальне оцінювання». 

Найбільш релевантне до нашого дослідження 
є визначення формувального оцінювання, запро-
поноване О. Локшиною на основі узагальнення 
європейського досвіду: «… інтерактивне оціню-
вання учнівського прогресу, що дає змогу вчите-
лям визначати потреби учнів, адаптуючи до них 
процес навчання» [14]. Однак, зважаючи, що фор-
мувальне оцінювання передбачає включення учня 
в цей процес, модифікуємо визначення й подамо 
власне тлумачення. Формувальне оцінювання – 
інтерактивне оцінювання учнівського прогресу, 
в основі якого лежить зворотний зв’язок, що дає 
змогу вчителям визначати потреби учнів, адап-
туючи до них освітній процес, а учневі – усвідом-
лювати цілі, процес і результат свого навчання 
для подальшого поступу.

Узагальнюючи дослідження українських і зару-
біжних науковців [2; 5; 14; 6], виокремимо визна-
чальні характеристики формувального оціню-
вання, які складають основу змісту спецкурсу для 
підвищення культури оцінювання сучасного педа-
гога в умовах ОІППО:

– Ґрунтується на поставлених й обговорених 
(учителем/учнем/батьками, учителем/учнями) 
цілях.

– Орієнтується на перспективу, розвиток 
в учня необхідних інтегрованих якостей.

– Надає якісну, описову інформацію про 
поступ у навчанні, що надходить від учнів, батьків, 
учителя.

– Базується на принципі дитиноцентризму. 
Увага вчителя спрямовується не на викладанні, 

а на відслідковуванні покращення в навчанні 
(активній діяльності, поступі) учня. Це надає 
інформацію про те, як покращити цей процес для 
нього.

– Спрямовується вчителем. Цей процес 
передбачає автономію вчителя, професійну сво-
боду й професійність. Це має бути усвідомлений 
спланований, добре продуманий процес.

– Має бути інтегрована в значущі навчальні 
ситуації, оскільки формувальне оцінювання –  
це навичка як учителя, так і учнів, яка потребує 
систематичного вправляння.

– Потребує диференціації навчання та пев-
ною мірою цілей.

– Реалізується через використання вчителем 
розмаїття технік, які відповідають віковим особли-
востям учня та контексту (кількості учнів, змісту 
навчального матеріалу тощо).

– Базується на пошуку сильних сторін здо-
бувача освіти, а не концентрується на помилках 
і невдачах, відповідно, забезпечуючи підтримку 
учня в його розвитку.

– Стимулює прийняття й поцінування різно-
манітності (у стилі навчання, у здібностях, нахи-
лах), відходячи від стандартизації.

– Трактується як допомога і вчителям, і учням 
в удосконаленні якості навчальної діяльності.

– Потребує створення системи зворотного 
зв’язку.

На останньому пункті зупинимося детальніше. 
Для впровадження формувального оцінювання 
важливою є система зворотного зв’язку. Саме 
зворотний зв’язок є засадничою характеристикою 
формувального оцінювання. Саме він дає змогу 
вчителеві зрозуміти, як відбувається процес нав-
чання, що треба змінити у методиці викладання 
ще до того, як вивчення певної теми завершиться.

Важливо, щоб цей процес був не автоматич-
ним, не спонтанним, не хаотичним. На думку 
М. Пінської, якщо вчитель не шукає підтвердження 
своїх вражень, не порівнює їх із тим, як сприймає 
процес навчання сам учень, не виносить процес 
оцінювання назовні, то накопичена інформація 
про успіх учнів залишається неперевіреною і, 
зрештою, є не досить достовірною [6, с. 9].

Варто уточнити, що зворотний зв’язок має бути 
превентивним. Інформація про те, як вчаться учні, 
має надходити вчасно, щоб забезпечити можливість 
вплинути на процес ще до того, як він завершиться.

У більшості досліджень доводиться думка, що 
зворотний зв’язок має відбуватися між учителем 
і учнем (учнями), однак уважаємо, що ефектив-
ним є залучення також батьків до процесу фор-
мувального оцінювання: від етапу стратегічного 
планування, цілетворення, коригування цілей і до 
етапу рефлексії. Такий підхід пропонується фін-
ськими науковцями, педагогами як перевірений 
і результативний [15].
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Зворотний зв’язок має фокусуватися на кіль-
кох факторах: цілі учнів, учителів, батьків; поступ 
(успіхи і труднощі, подолання перешкод, розу-
міння/нерозуміння) учня; емоції та почуття учнів, 
учителів, батьків; результати навчання учня; нави-
чки роботи учня.

Описані характеристики формувального оціню-
вання є визначальними для розуміння цього явища 
й можуть стати складником змісту спецкурсу для вчи-
телів в умовах післядипломної освіти. З іншого боку, 
важливою є зміна ставлення вчителів і до видів під-
сумкового оцінювання, зокрема тестування, яке має 
свої переваги, а саме об’єктивність і достовірність. 

У книзі «Найкращий клас у світі: як створити 
освітню систему 21-го століття» керівник програми 
PISA Андреас Шлейхер, розмірковуючи про те, 
яким має бути оцінювання в сучасній школі, пише: 
«Якщо ми хочемо, щоб наші діти були розумніші 
за свої смартфони, тести повинні перевіряти не 
те, чи можуть учні відтворити інформацію, а те, чи 
можуть вони відштовхнутися від того, що знають, 
і творчо застосовувати свої знання в нових ситуа-
ціях. Оцінювання має також відображати соціальні 
та емоційні навички», а також наголошує, що 
виклик полягає в тому, як надійно і достовірно оці-
нити результати співпраці учнів, які, маючи доступ 

Таблиця 3
Профіль програми спецкурсу «Оцінювальна компетентність  

як базова навичка сучасного педагога»
Рівень за 

таксономією 
Андерсона-Кратвола

Очікувані результати
Після проходження спецкурсу слухачі зможуть:

1. Пам’ятаємо
2. Розуміємо

Називати цілі, переваги, форми формувального оцінювання.
Пояснювати сутність і характерні особливості формувального оцінювання, потреби суб’єктів 
освітнього процесу.
Навести приклади коректно сформульованих навчальних цілей, перефразувати критерії оцінювання 
на прозорі, зрозумілі учням і батькам.

3. Застосовуємо
4. Аналізуємо 

Організувати процес оцінювання на основі зрозумілих учням критеріїв.
Налагоджувати діалог із суб’єктами освітнього процесу під час планування, здійснення процесу оцінювання.
Застосувати різні техніки формувального оцінювання відповідно до контексту навчання.
Аналізувати результати формувального оцінювання і коригувати власну методику.
Ідентифікувати зони росту учня.
Виявляти можливості для створення ситуації формувального оцінювання на уроці.

5. Оцінюємо
6. Створюємо

Висловлювати готовність створювати систему оцінювання, засновану на балансі різних форм.
Аргументовано висловлюватись щодо залучення батьків до процесу планування і здійснення 
оцінювання.
Створювати навчальні цілі, залучати учнів до процесу цілетворення.
Створювати власну систему оцінювання.

Компоненти
Змістовий Процесуальний

1. Вивчення педагогами власної оцінювальної 
компетентності. 

Заповнення схеми «Спіраль розвитку компетентності». 
Обговорення.

2. Вивчення потреби вчителів стосовно теми спецкурсу. Тестування через за стосунок «Plickers». Обговорення.
3. Оцінювання – це навичка. Формувальне оцінювання – 
оцінювання для навчання (характеристики, сильні сторони, 
цілі, ресурси для учнів і вчителів, форми ФО)

Метод колективного навчання «Джигсо» (опрацювання 
теоретичного матеріалу, основних термінів). Зворотний зв’язок.

4. Цілі – стартова точка формувального оцінювання.

Групова робота з порівняння таксономій навчальних цілей 
Б. Блума і Андерсона-Кратвола.
Сортування очікуваних результатів і дієслів-маркерів.
Моделювання фрагмента уроку. Етап цілетворення.
Оцінювання групою своєї роботи за формою.

5. Презентація «Критерії оцінювання: для кого і навіщо?»

Гра «Оціни предмет».
Обговорення важливості чітких, прозорих, зрозумілих критеріїв 
(екстраполяція на освітній процес).
Вироблення критеріїв оцінювання усного виступу.
Оцінювання виступу тренера за формою.

6. Оцінювання – діалог зацікавлених сторін.
Мистецтво формулювати запитання і тримати паузу.

Дослідження «Коло зацікавлених».
Вправи на тренування уміння ставити запитання, активне 
слухання, «Я»-повідомлення. Моделювання педагогічних ситуацій. 
Самооцінювання + Оцінювання групою (Вправа « Хто я?»).

7. Техніки формувального оцінювання. Цифрові інструменти.
Самостійне опрацювання інформаційного дайджесту  
«20 технік формувального оцінювання для старшої школи».  
За методом INCERT (читання з позначками). Обговорення.

8. Підсумкове формувальне оцінювання: як знайти баланс? Складання плану оцінювання. (робота в групах). 
Взаємооцінювання груп.

9. Рефлексія. Сесія зворотного зв’язку. 
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до Інтернету, шукають там необхідну інформацію, 
виконуючи контрольне завдання. Дослідник ува-
жає, що саме такий підхід до перевірки знань і умінь 
уможливить зміну ставлення вчителя до тестування 
як до інструмента, що сприяє навчанню [3, с. 275]. 
Тобто річ не в тому, який метод використає вчитель, 
а як він це зробить і з якою метою. Тож важливо 
сформувати систему оцінювання, яка допомагає 
відстежувати прогрес учнів і на основі аналізу цих 
даних коригувати власну методику.

Вивчивши запити педагогів, які працюють 
у 5–9 класах ЗСО, урахувавши результати ана-
лізу сучасних наукових досліджень, було ство-
рено програму спецкурсу «Оцінювання як склад-
ник професійної компетентності вчителя», що 
є складником програми підвищення кваліфікації. 
Спецкурс побудований із дотриманням принципів 
навчання дорослих, з опорою на модель поетап-
ного формування розумових дій «Цикл Колба» 
(від особистого досвіду, його осмислення, осво-
єння теоретичних концепцій до застосування на 
практиці) [16, с. 21].

Очікувані результати спецкурсу сформульо-
вано за таксономією Л. Андерсон та Д. Кратвола, 
які на межі ХХ – ХХІ ст. перебудували таксономію 
Б. Блума, формулюючи рівні за допомогою дієслів 
і змінивши їх порядок і назву [17] (табл. 3).

Зрозуміло, що набуття вчителями нових знань, 
переосмислення власної діяльності, зміна став-
лення до ролі оцінювання в освітньому середо-
вищі – процес, який потребує певних сприятливих 
обставин, які ми визначимо як умови розвитку оці-
нювальної компетентності педагога. 

1. Урахування під час реалізації програми 
спецкурсу особливостей навчання дорослих.

2. Забезпечення дистанціювання від конкретної 
педагогічної активності, включення педагогів у певні 
ситуації, їх аналіз й екстраполяція на власний досвід.

3. Включення педагогів у перманентний про-
цес зворотного зв’язку через різні види форму-
вального оцінювання з навчальною та розвиваль-
ною метою.

4. Демонстрування андрагогом різних технік 
оцінювання індивідуальної роботи учасників/учас-
ниць, їхнього поступу (успіхи й труднощі, подо-
лання перешкод, розуміння/нерозуміння), навичок 
роботи й результатів навчання учнів.

5. Варіювання змістового наповнення курсу 
залежно від потреб педагогічних працівників, 
коригування власних освітніх цілей відповідно до 
цілей педагогів, які навчаються. 

Висновки і пропозиції. Насамкінець заува-
жимо, що питання пошуку способів розвитку оці-
нювальної компетентності педагога передбачає 
зміну цінностей педагога, переосмислення ролей 
суб’єктів освітнього процесу під час оцінювання.

Підвищення рівня оцінювальної компетентно-
сті вчителя залежать від збалансованості когні-

тивного, емоційно-ціннісного і соціального аспек-
тів навчання, а також від урахування визначених 
у процесі дослідження умов.

Сучасні підходи до оцінювання, описані 
у статті, можуть бути реалізовані не лише у фор-
маті спецкурсу, а й бути темою окремої програми 
підвищення кваліфікації. Це стане перспективою 
наступних досліджень.
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Shunevych О. Conditions of development of teachers’ evaluation competence in postgraduate 
pedagogical education institutions

The issue of development of evaluative competence of teachers in the conditions of postgraduate 
pedagogical education is studied in the article. The author analyzes the contradictions that negatively 
affect the evaluation process as a component of creating a modern educational environment. The analysis 
of the Professional Standard of Primary School Teachers (as a reference) was carried out. The presence 
of components of evaluative competence in the list of job functions was studied. The analysis of this standard 
content allowed to identify the components of assessment competence that are present in most job functions 
that teachers must master. At the same time, it turned out that most of the job functions of a teacher can be 
realized only if there are certain components of assessment competence. 

The structure of assessment competence is specified taking into account the job functions of the teacher 
and modern approaches to evaluation. Formative assessment is defined as an interactive assessment of student 
progress based on feedback, which allows teachers to determine students’ needs, adapting the educational 
process for them, and allows students to understand the goals, process and outcome of their learning for further 
progress. The prospectus of the special course program is proposed, which contains the expected results 
(formulated according to the taxonomy of L. Anderson and D. Kratvol), content and procedural components.

The conditions of effective development of assessment competence of teachers in postgraduate education 
institutions are singled out: taking into account the peculiarities of adult education during the implementation 
of the special course program; ensuring distancing from specific pedagogical activity, inclusion of teachers in 
certain situations, their analysis and extrapolation to their own experience; inclusion of teachers in the permanent 
feedback process through various types of formative assessment for educational and developmental purposes; 
demonstration by the andragogue of various techniques for assessing the individual work of the participants, 
their progress (successes and difficulties, overcoming obstacles, understanding / misunderstanding), work 
skills and learning outcomes of students; varying the content of the course depending on the needs of teachers, 
adjusting their own goals in accordance with the goals of teachers who study.

The development of the evaluative competence of the teacher involves a change in the teacher’s values, 
rethinking the roles of the subjects of the educational process, which, in turn, involves a change in methods 
of activity, selection of appropriate methods, techniques, tools for adult learning.

Key words: evaluation competence, formative evaluation, feedback, goal setting.
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THE REVIEW OF LEADING TENDENCIES  
IN THE DEVELOPMENT OF EUROPEAN EDUCATION
The article deals with the review of the European education tendencies. It is emphasized that despite some 

national differences in teacher training, there are some common cross-cutting tendencies in the development 
of teacher training in all groups of the European Union countries.

During the analysis of the scientific fund on the specified perspective it is established that among the leading 
tendencies in educational process of the European countries there can be found: globalization of education, 
informatization, integration, transformation, internationalization and transnationalization of higher education, 
providing quality of higher education, the development of academic mobility, improving the quality of doctoral 
training, the implementation of continuous training principles, the growing role of universities in the strengthening 
of democratic society and social unity, the development of the culture of academic autonomy and creativity 
of higher educational institutions as a guarantee of sustainable self-development, and others.

It is emphasized, that according to the pointed out tendencies, it is necessary to take into account 
the new requirements to the modern training of teachers, who must have the following characteristic features 
of “europeanness”, which are as follows: european identity, european knowledge, european multiculturalism, 
european language competence, european professionalism, european citizenship, european quality.

Based on the tendencies being reviewed the conclusions were made about the necessity of taking into 
consideration their impact on the educational process, which depends on both teacher training and professional 
activities. The teachers’ professional roles and functions in the XXI century are closely connected to the social 
order of society, which under the new conditions form the world and European educational area.

Key words: tendencies in education, teacher training, globalization of education, informatization, integration, 
internationalization, academic mobility, European educational area.
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Formulation of the problem in general and its 
relation to important scientific or practical tasks. 
Modern world development is characterized by 
the strengthening of connections and interaction 
between countries. The Bologna process is the most 
important step towards harmonizing academic 
and qualification issues, so the tendency towards 
unification arouses from the need of addressing 
the global challenges facing humanity, one of which 
is the growing interdependence of countries in 
the economic sphere. Therefore, taking into account 
that education is considered as a prerequisite 
for professional success, various changes in 
the modern education lead to the urgency of finding 
a new approach of satisfying the arousing necessity 
of enhancing the graduates’ competitiveness 
and readiness to the professional activities.

Analysis of the scientific foundation. Foreign 
education was investigated by enumerated authors, in 
particular: the problems of education were represented 
as the subject of research of such scholars as: 
K. Balabanov (the development of education 

and science in the European Union), T. Desyatov 
(problems and tendencies of continuous training 
in Eastern Europe), N. Postryhach (development 
of pedagogical education in the Hellenic Republic), 
G. Poberezskaya, P. Kryazhev (pecularities of higher 
education reforming in the Western Europe countries), 
A. Sbrueva (tendencies of reforming secondary 
education in English-speaking countries), T. Khomenko 
(reforming secondary education in Germany), 
O. Sulima (preschool teachers’ professional training in 
Germany), O. Lokshina (the content of school education 
in the European Union), O. Ogienko (reformation 
of pedagogical education in Norway), S. Kovalenko 
(the development of education of adults in England), 
T. Pyatakova (development of civic education in 
Switzerland), G. Ball, V. Madzhigon, I. Mikhaisyuk, 
V. Kudin, T. Levchenko, M. Vachevsky, A. Volynets 
(methodological and innovative approaches in 
educational process and the development of vocational 
education in European countries).

Considering the above mentioned, quality 
and efficiency are becoming the most important 
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categories of public policy around the world and the main 
focus of international policy in the field of vocational 
education and professional training [5, p. 28].

The purpose of the article is to review 
the tendencies of modern education in European area.

The statement of basic materials. The 
scientific works of the following foreign English-
speaking scholars are devoted to various aspects 
of the development of pedagogical education in 
the countries of the European Union: G. Neave 
(tendencies in teacher training in the European Union), 
F. Buchberger, A. Greaves, D. Kallos, P. Laderriere, 
T. Sander (perspectives of pedagogical education in 
Europe and the countries of the European Union), 
J. Le Metais (primary pedagogical education in 
the European Union), G. Weiner (gender issues in 
the field of teacher education in European countries), 
H. Judge (international perspectives of pedagogical 
education). The tendencies of pedagogical education 
development in the countries of the European Union 
(in particular, in the countries of Western Europe, 
the Central-Eastern European countries, the Baltic 
States and the Mediterranean) are investigated in 
domestic science.

Despite some national differences in teacher 
training, there are some common cross-cutting 
tendencies in the development of teacher education 
in all groups of EU countries. They are as follows: 
globalization of education, informatization, 
integration, internationalization, transformation, 
transnationalization [1, p. 54].

There are general tendencies specific to all 
the groups of European Union countries: the pursuit 
for providing a common European identity in 
pedagogical training, which is implemented through 
the development and establishment of common 
international European standards for the quality 
of teacher training, and the creation of a European 
educational space [1].

Based on the generalization of scientists’ views 
and the content of normative documents which 
regulate the educational processes in the European 
educational space, G. Tovkanets identifies 
the following tendencies in higher education, such 
as: internationalization and transnationalization 
of higher education, providing quality of higher 
education, actualization and improving the quality 
of doctoral training, the implementation of principles 
of continuous training, the growing role of universities 
in the strengthening of democratic society and social 
unity, the development of the culture of academic 
autonomy and creativity of higher educational 
institutions as a guarantee of sustainable self-
development, harmonious combination of research, 
business and practical training, creating of social 
responsibility system [7, p. 29].

The education in European countries, including 
Ukraine, underwent significant changes in the last 

decade. Thus, it was found out that rapid social 
transformations, diverse changes in the educational 
environment affect the pedagogical work, updating 
both new areas of activity and competence 
of the teacher as well. The basis for this is 
the study of the author’s team (N. Avshchenyuk, 
V. Kudin, O. Ogienko, and others [3]), which 
reveals the new aspects of the teacher’s activity 
in the conditions of integration processes. Those 
primarily include the following: civic education 
of students, which involves changing old stereotypes 
and mastering a qualitatively new educational 
platform; pedagogical support for the development 
of students’ key competencies; purposeful formation 
of students’ competencies in their organic unity 
and in the projection for monitoring of academic 
achievements; pedagogical and psychological 
support of the processes of innovative development 
of the holistic educational environment in 
the classroom; extracurricular activities and work 
with social partners: work on designing the teaching 
curriculum and concluding new curricula; integration 
of ICT both into the students’ educational activities 
and teachers’ professional practice; increasing 
the level of pedagogical professionalism. It is, 
therefore, reasonable to assume that the changes 
in the professional roles and functions of teachers in 
the XXI century are closely related to the social order 
of society, which in the new conditions forms the world 
and European educational area [3, p. 34–36].

The task of the education system of each country, 
given to the tendency of becoming more similar in 
the context of the European Union openness, is to 
preserve the linguistic and cultural diversity, as well 
as the importance of the historical development 
of each country. The modern education priority 
is not to eliminate national differences in favor 
of the European identity, but to strive for unity 
in variability. Dynamism and internationality are 
the leading essential components of the education 
development of the national system in each country.

Thus, another general tendency in the   
development of pedagogical education in Europe 
is the development of academic mobility implying 
exchange projects, the efficiency of which demands 
a special effort to improve students’ language skills. 
Such exchanges are an important component 
of education policy, implemented by the European 
government, taking place at all levels: from primary 
school to higher education and professional training 
[1, p. 55]. Increasing comparability and transparency 
in qualifications and diplomas will help removing 
barriers to teacher’s mobility.

To attract talented people from all over 
the world, European Universities implement 
a number of measures, such as: adaptation 
of programs, titles and degrees that are understood 
both in Europe and abroad; compelling measures 
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for providing quality of education, programs with 
the world’s major languages, sufficient information 
and marketing, attractive conditions for international 
students and investigators, and long-term 
partnership – which require action at the institutional, 
national and European levels [7, p. 165].

In the European Union countries the only type 
of teacher professional training is higher education. 
Teacher training is carried out mainly at universities, 
while the system of higher pedagogical education 
is complemented by other types of higher 
educational institutions, such as: four-year institutes 
and colleges of higher education, one-year institutes 
of pedagogy at universities, higher pedagogical 
schools (pedagogical academies), two-year faculties 
of pedagogy at polytechnics, higher professional 
schools, four-year performing arts schools; 
polytechnics, economic academies, agricultural, 
medical, as well as one mining and metallurgical 
academy train teachers for secondary professional 
schools at all levels, teachers’ colleges (Poland); 
polytechnic institutes (Portugal); specialized colleges, 
qualification centers (Bulgaria) [1, p. 57].

The development of higher education system in 
European countries is carried out under the influence 
of those technological, economic and social 
transformations, taking place in the world educational 
area. Therefore, one of the leading modern tendencies 
in professional education is integration, the priority 
of which is to promote the overall socio-economic 
progress, to strengthen mutual understanding 
between peoples by deepening the cooperation in 
the sphere of education, as well as improving its 
quality [7, p. 163].

While studying the stages of European 
education development, L. Pukhovska [3] came 
to the conclusion that the characteristic features 
of “Europeanness” of teachers, according to 
the scientists’ investigations, include such features as: 
european identity, which considers that the teacher is 
not only a national teacher, but also the professional 
who works on the national curriculum, perceives 
the national roots of his/her country, and at the same 
time belongs to the whole Europe; the next feature is 
teachers’ European knowledge, which includes some 
knowledge of education systems and education 
policies in different European countries. A European 
teacher appreciates the education system of the native 
country and realizes its connection with other 
European countries, has knowledge of the affairs 
of Europe and of the world as well. Teacher’ European 
multiculturalism is caused by the multicultural nature 
of European society. The European teacher is 
the bearer of his own culture, and, at the same time, 
he/she is open to other cultures, knows how to express 
himself/herself in other cultures without dominating 
in them; while working with heterogeneous groups, 
the European teacher takes into account the diversity 

as the value and the manifestation of difference. 
Teacher’ European language competence is revealed 
in his/her ability to speak more than one European 
language, as well as to use a foreign language in 
mastering the profession of teacher and in further 
pedagogical development. European professionalism 
is connected with such teacher’ education which 
allows him (her) to work in any country in Europe. The 
European teacher masters a “European approach” in 
the area of his subject, considering the core topics 
of the curriculum in the European perspective, shares 
the content and methods of teaching his subject 
with colleagues from other European countries 
and at the same time pays attention to studying 
traditions of education in different countries; uses 
the results of research of teachers from different 
countries in order to understand and explain current 
professional problems and to adjust their practical 
activities in time. Teacher’s European citizenship is 
revealed in his/her acting like a citizen. The European 
teacher shows solidarity with the citizens of other 
European countries and shares with them the values 
of democracy, freedom and respect for human 
rights; focuses his/her work on the development 
of autonomy, responsibility and active citizenship in 
the future of Europe. European quality presupposes 
the existence of certain ways of comparing the systems 
of pedagogical education in different European 
countries; it is suggested to derogate from the formal 
assessments of teacher education systems and to 
expand the scope of informal exchanges and cross-
cultural visits [3, p. 154].

The above mentioned allows to emphasize 
the need of educating a teacher of a new formation, 
who is ready for pedagogical activities within 
the European educational space.

Based on the tendencies being reviewed, 
the conclusions can be made about the necessity 
of taking into consideration their impact on 
the educational process, which depends on 
both teacher training and professional activities. 
According to the purpose of the research the leading 
tendencies in the development of the education 
in the European countries were pointed out; 
among them we can find: integration, globalization 
of education, informatization, transformation, 
internationalization and transnationalization of higher 
education, the development of academic mobility, 
the growing role of universities in the strengthening 
of democratic society and social unity, creating 
of social responsibility system, providing quality 
of higher education, improving the quality of doctoral 
training, implementation of continuous training 
principles, harmonious combination of research, 
business and practical training, the development 
of the culture of academic autonomy and creativity 
of higher educational institutions as a guarantee 
of sustainable self-development, and others.
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We consider the prospectives for further 
research in the development of the concept 
of training future teachers, taking into account 
the best achievements of European countries.
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Яцій О. М., Гурін Р. С. Огляд провідних тенденцій розвитку європейської освіти
Стаття присвячена огляду провідних тенденцій розвитку Європейської освіти. Підкреслюється, 

що, незважаючи на національні відмінності у підготовці вчителів, існують деякі загальні наскрізні 
тенденції розвитку підготовки вчителів у всіх групах країн Європейського Союзу.

У ході аналізу наукового фонду з означеної проблематики встановлено, що серед провідних тен-
денцій у навчальному процесі європейських країн можна виявити: глобалізацію освіти, інформатиза-
цію, інтеграцію, трансформацію, інтернаціоналізацію та транснаціоналізацію вищої освіти, забез-
печення якості вищої освіти, розвиток академічної мобільності, актуалізацію та підвищення рівня 
докторської підготовки, впровадження принципів неперервної освіти, зростання ролі університетів 
у зміцненні демократичних суспільств і посиленні суспільної єдності, гармонійне поєднання наукових 
досліджень, бізнесу та практичної підготовки, створення системи соціальної відповідальності, роз-
виток культури академічної автономії і творчості вищих навчальних закладів як запоруки стійкого 
саморозвитку та ін.

Підкреслюється, що, відповідно до зазначених тенденцій, необхідно враховувати нові вимоги до 
сучасної підготовки вчителів, які повинні мати такі характерні риси «європейськості», як: європей-
ська ідентичність, європейські знання, європейський мультикультуралізм, європейська мовна компе-
тентність, європейський професіоналізм, європейське громадянство, європейська якість.

На основі оглянутих тенденцій зроблено висновки про необхідність врахування їх впливу на навчаль-
ний процес, що залежить як від підготовки вчителів, так і від професійної діяльності. Професійні 
ролі та функції вчителів у XXI столітті тісно пов’язані із соціальним замовленням суспільства, яке 
в нових умовах формує світовий та Європейський освітній простір.

Ключові слова: тенденції в освіті, підготовка вчителів, глобалізація освіти, інформатизація, 
інтеграція, інтернаціоналізація, академічна мобільність, Європейський освітній простір.
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ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОСТІ УЧНІВ  
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  
ЯК МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА
Стаття присвячена питанню визначення сутності та ключових рис громадянськості як інтегра-

тивної якості особистості й аналізу можливостей застосування освітніх технологій у формуванні 
громадянськості учнів закладів середньої освіти. Матеріал викладено на основі досвіду вчителів 
Запорізької гімназії № 25 гуманітарного профілю Запорізької міської ради Запорізької області.

Актуальність теми статті обґрунтовано результатами аналізу нормативно-правових докумен-
тів різного рівня та соціологічного дослідження, проведеного у 2017 році, щодо цінностей та орієн-
тирів у житті української молоді віком 14–29 років.

Сутність поняття «громадянськість» представлено як інтегративну якість особистості, яка 
дає можливість індивіду відчувати себе юридично, соціально, морально й політично дієздатним. 
Показано, що до структури громадянськості входять три складові частини: когнітивна (опанування 
учнями необхідної громадянознавчої інформації), мотиваційна (інтеріоризація громадянських ціннос-
тей суспільства в особистісні) та операційна (опанування необхідних прийомів пізнавальної спільної 
діяльності), а також розкрито вміст кожної складової частини. 

За основу аналізу можливостей застосування освітніх технологій у формуванні громадянськості 
учнів взято класифікацію за типом організації та управління пізнавальною діяльністю: структур-
но-логічні, інтеграційні, ігрові, тренінгові, інформаційно-комп’ютерні, діалогові. Продемонстровано 
можливості застосування освітніх технологій у формуванні певних складників громадянськості 
учнів. Представлено перелік заходів, надана їх загальна характеристика. 

Зроблено висновок про широкий спектр можливостей застосування освітніх технологій як засобу 
формування громадянськості учнів закладів загальної середньої освіти за умови організації їх вихо-
вання на засадах діяльністного підходу та глибинного навчання з урахуванням принципів систем-
ності, систематичності, проблемності, суб’єкт-суб’єктності відносин. 

Ключові слова: громадянськість, риси громадянськості, освітні технології, учні закладів загаль-
ної середньої освіти.
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Постановка проблеми. Нині українському 
суспільству притаманні стрімкі трансформаційні 
процеси, спрямовані на становлення його як грома-
дянського. Цьому має сприяти формування в людей 
громадянськості як ключового вміння ХХІ ст., що 
визнається як на міжнародному, так і на національ-
ному рівнях. Віктор Пащенко зазначає, що грома-
дянськість є ланкою, що пов’язує «дух» і «матерію» 
громадянського суспільства: «Саме окремі грома-
дяни втілюють у «матерії» правила, що становлять 
«дух» громадянського суспільства, адже це вони 
організовують та беруть участь у мітингах, неуря-

дових організаціях, працюють на загальне благо 
тощо». Дослідник доходить висновку, що рівень, на 
якому перебуває громадянське суспільство, зістав-
ний із рівнем громадянськості, який притаманний 
сукупності індивідів цього суспільства [14, с. 124].

Уміння громадянського характеру віднесено 
в Рекомендаціях Європейського парламенту 
та Ради Європейського Союзу до основних ком-
петенцій, які здобуваються у процесі навчання 
протягом усього життя. У документі зазначено, що 
такі вміння допомагають повою мірою бути учас-
ником громадського життя, заснованого на знанні 
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соціальних та політичних концепцій і структур, що 
зобов’язує брати активну участь у демократич-
ному процесі [15].

Формування готовності молодого покоління до 
громадянської активності є однією із складових 
частин мети загальної середньої освіти в Україні. 
Досягнення цієї мети забезпечується шляхом фор-
мування ключових компетентностей, до переліку 
яких віднесено і громадянську. «Держава створює 
умови для здобуття громадянської освіти, спрямо-
ваної на формування компетентностей, пов’яза-
них з реалізацією особою своїх прав і обов’язків як 
члена суспільства, усвідомленням цінностей гро-
мадянського (вільного демократичного) суспіль-
ства, верховенства права, прав і свобод людини 
і громадянина» – зазначено у п. 5 ст. 5 Закону 
України «Про освіту» [9].

На жаль, на практиці ми бачимо, що реалізація 
цієї мети натепер є дуже проблематичною. Серед 
науковців та педагогів-практиків відбувається диску-
сія як щодо сутності поняття «громадянськість», так 
і щодо освітніх технологій, методів і прийомів нав-
чання та виховання, застосування яких дають кращі 
результати в досягненні вищезазначеної мети.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню громадянського виховання присвячено 
багато праць відомих громадських діячів і педагогів, 
Г. Сковороди, М. Драгоманова, М. Грушевського, 
П. Ігнатенка, В. Поплужного, інших. Особливо 
актуальний досвід В. Сухомлинського, який звер-
тався до творів Я. Коменського, К. Ушинського, 
М. Добролюбова, А. Макаренка. З метою дослі-
дження громадянськості було створено наукові 
колективи під керівництвом М. Боришевського, 
О. Сухомлиської. Методичним питанням фор-
мування громадянськості (громадянської ком-
петентності) присвячені роботи О. Пометун, 
Н. Макогончука, С. Якубоської, Н. Богомолової 
й ін. До обговорення методичного аспекту фор-
мування громадянськості учнів закладів загальної 
середньої освіти долучаємося і ми.

Мета статті полягає у визначенні сутності 
та ключових рис громадянськості як інтегративної 
якості особистості й аналізі можливостей застосу-
вання структурно-логічних, інтеграційних, ігрових, 
тренінгових, інформаційно-комп’ютерних та діало-
гових освітніх технологій у формуванні громадян-
ськості учнів закладів середньої освіти. Матеріал 
викладено на основі досвіду вчителів Запорізької 
гімназії № 25 гуманітарного профілю Запорізької 
міської ради Запорізької області.

Виклад основного матеріалу. У липні – серпні 
2017 р. соціологічною компанією “GfK Ukraine” 
на замовлення Центру «Нова Європа» було 
проведено опитування української молоді віком 
14–29 років щодо їхніх цінностей і орієнтирів 
у житті (вибірка у 2 000 осіб була репрезента-
тивною населенню України цієї вікової групи за 

статтю, віком, регіоном проживання та розміром 
населеного пункту, а теоретична похибка не пере-
вищувала 2,2%) [16]. 58% опитаних цілковито або 
радше погоджуються з тим, що демократія зага-
лом є хорошою формою правління, а 49% – з тим, 
що політична опозиція необхідна для здорової 
демократії. Однак водночас 51% підтримують тезу 
щодо необхідності «сильної руки», яка б керувала 
Україною для суспільного блага (тут респонденти 
могли мати на увазі як диктатуру, так і сильного 
демократичного лідера на кшталт Маргарет 
Тетчер чи Конрада Аденауера). Представлені 
результати з певних позицій є досить цікавими. 
Українська молодь здебільшого не цікавиться 
політикою. Найцікавішими для неї є питання полі-
тики України на загальнонаціональному рівні: тих, 
кому дуже цікаво та скоріше цікаво, – 13%, а бути 
політично активним важливо лише для кожного 
п’ятого українця [16, с. 7]. Опитування виявило, 
що локальна та регіональна ідентичності україн-
ської молоді є сильнішими за національну: 73% 
опитаних повною мірою бачать себе як мешканці 
свого міста, 69% – як жителі свого регіону, тільки 
66% – як громадяни України. Абсолютна біль-
шість молодих людей (65%) цілком погоджуються 
або скоріше погоджуються з тим, що молодь має 
отримати більше можливостей, щоб її голос зву-
чав у політиці, однак самі вони йти в політику не 
готові (лише 4% респондентів висловили бажання 
займатися політичною діяльністю) [16, с. 19].

Як бачимо з наведених даних, завдання фор-
мування громадянськості молодого покоління 
є не просто актуальним, а першочерговим. Однак 
перш ніж говорити про можливості застосування 
різних освітніх технологій, методів та прийомів 
навчання й виховання у вирішенні зазначеного 
завдання, необхідно визначити, у чому полягає 
сутність поняття «громадянськість». Такі науковці, 
як Н. Богомолова [2], М. Серік [17], Ю. Нікіфоров 
[12], О. Лукашевич [11] та інші, приділили увагу 
вивченню питання розуміння сутності поняття 
«громадянськість» у наукових колах. Вони дохо-
дять висновку, що натепер немає єдності думки. 

У науковому полі громадянськість розгля-
дається як готовність і здатність до участі 
у справах суспільства та держави (В. Горбенко), 
реалізувати свої права й обов’язки перед суспіль-
ством і державою (О. Пометун); як активність 
громадян, спрямована на вдосконалення суспіль-
ства шляхом економічної діяльності, соціального 
обслуговування, волонтерської роботи; відда-
ність і лояльність до демократичного суспільства 
та держави; конструктивна критика умов полі-
тичного і громадського життя з метою його поліп-
шення (у системі громадянської освіти Канади) 
[3, с. 6]; як якісна ознака особистості (В. Цвих, 
М. Рудь, О. Кошолап) [19, с. 104.], як «абсолютні 
якості, риси індивіда» (Н. Дерев’янко та В. Костів); 
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як результат громадянського виховання особи-
стості, який приводить до сформованості право-
вої, моральної і політичної культури в особи, яка 
ідентифікує себе з певною державою (О. Внукова, 
О. Лукашевич) [4; 11].

У своїй роботі ми підтримуємо думку 
Ю. Нікіфорова та розглядаємо громадянськість як 
інтегративну якість особистості, яка дає можли-
вість індивіду відчувати себе юридично, соціально, 
морально й політично дієздатним [12, с. 190]. 
Водночас до структури громадянськості входять 
три складові частини: когнітивна (опанування 
учнями необхідної громадянознавчої інформа-
ції), мотиваційна (інтеріоризація громадянських 
цінностей суспільства в особистісні) і операційна 
(опанування необхідних прийомів пізнавальної 
спільної аксіологічної діяльності), на чому наголо-
шують Ю. Олексін та С. Якубовська [13, с. 93].

Аналіз наукових праць приводить до висновку 
щодо змісту складових частин громадянськості [1; 8; 
10]. До когнітивної складової частини ми відносимо 
засвоєння на рівні переконань понять, ідей, правил, 
оцінок, норм, цінностей – самоідентифікація себе 
з державою, нацією, етносом, культурою, знання 
принципів демократії та здатність застосовувати їх 
у повсякденному житті, усвідомлення власного сус-
пільного обов’язку та відповідальності (громадян-
ська свідомість), усвідомлення своїх прав і обов’язків 
щодо держави, їх реалізація та захист (правосвідо-
мість), знання механізмів участі в суспільному, сус-
пільно-політичному та державному житті, уміння 
їх застосовувати разом з ухваленням рішень на 
місцевому, регіональному і національному рівнях, 
громадянська активність, розуміння значення націо-
нальної пам’яті, особливостей її розвитку, впливу на 
суспільно-політичні процеси, розуміння та сприй-
няття принципів рівності та недискримінації, толе-
рантності, соціальної справедливості, доброчес-
ності, уміння втілювати їх, сформованість системи 
духовно-моральних цінностей тощо); до мотивацій-
ної складової частини відносимо такі: особистісне 
емоційне ставлення людини до подій, фактів, явищ 
навколишньої дійсності, пов’язаних із відповідними 
сферами життя суспільства, до самої себе як гро-
мадянина – почуття громадянської гідності, почуття 
громадянського обов’язку, почуття громадянської 
відповідальності, громадянська мужність, прихиль-
ність до державних інтересів, готовність захищати 
Батьківщину, повага до національних традицій, дер-
жавний оптимізм тощо; до операційної складовой 
частини – розвиненість в особи сукупності узагаль-
нених і спеціальних прийомів навчальної діяльності, 
які є основою формування громадянських настанов, 
цінностей і відповідної спрямованості особистості, 
здатність формувати й аргументовано обстоювати 
власну позицію, поважати відмінні думки/позиції, 
якщо вони не порушують прав та гідності інших 
осіб, критично аналізувати інформацію, розглядати 

питання з різних позицій, ухвалювати обґрунтовані 
рішення, здатність до соціальної комунікації, солі-
дарних дій і вміння співпрацювати. Якісний рівень 
розвитку цих складових частин може виступати 
і критеріями сформованості рис громадянськості 
у структурі особистості.

Процес формування громадянськості як інте-
гративної якості особистості, яка дає можливість 
людині відчувати себе юридично, соціально, 
морально й політично дієздатною, у педагогіч-
ному словнику (автор С. Гончаренко) названо гро-
мадянським вихованням [6, с. 75].

Очевидно, що громадянським вихованням має 
займатися не лише школа і не лише у шкільному 
віці. Але на школу та вчителів покладається значна 
відповідальність. Саме у школі необхідно залучати 
учнів до активного громадського життя через участь 
у шкільному самоврядуванні, підготовку та прове-
дення різноманітних заходів, виховних годин, конкур-
сів тощо. І виняткове значення має те, чи опанували 
вчителі сучасні форми й методи громадянського 
виховання, чи є вони патріотами, якою мовою вони 
спілкуються, наскільки вони відповідальні у своїй 
роботі, який приклад показують своїм вихованцям.

Сучасні вчителі мають бути готовими до сучас-
них викликів як в освіті, так і у глобалізованому 
світі взагалі. На Всесвітньому економічному 
форумі у Давосі в 2019 р. було визначено шість 
ключових питань, які потрібно вирішити, щоб гло-
балізація працювала на всіх. Перелік такий: як 
ми можемо врятувати планету, не вбиваючи еко-
номічного зростання; чи можете ви бути патріотом 
і громадянином світу; як має виглядати робота 
в майбутньому; як переконатися, що технологи 
роблять життя кращим, а не навпаки; як створити 
справедливішу економіку; як ми можемо краще 
співпрацювати із країнами? [5].

У доповіді Всесвітнього економічного форуму 
було визначено ТОП-10 навичок, що будуть най-
більше цінуватися серед роботодавців у 2020 р., 
як-от: уміння вирішувати складні завдання, критичне 
мислення, творчість, управління людьми, коор-
динація з іншими, емоційний інтелект, судження 
й ухвалення рішень, орієнтація на обслуговування, 
переговори, пізнавальна гнучкість. Очевидно, що 
проблеми формування зазначених навичок пов’я-
зані із проблемами виховання громадянськості.

За основу аналізу можливостей застосування 
освітніх технологій у формуванні громадянськості 
учнів ми взяли їх класифікацію за типом організації 
й управління пізнавальною діяльністю: структур-
но-логічні, інтеграційні, ігрові, тренінгові, інформа-
ційно-комп’ютерні, діалогові [20, с. 116–117].

Визначимо можливості їх застосування та зро-
бимо відповідний опис:

1. Структурно-логічні технології, які мають 
на меті розвиток логічного та критичного мислення 
учнів (поетапне формулювання дидактичних 
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завдань, вибор способу їх розв’язання, діагностики 
й оцінювання одержаних результатів), застосову-
ються на принципах зв’язку навчання та виховання 
із життям, природовідповідності, цілеспрямова-
ність, єдності вимог школи, сім’ї та громадськості, 
культуровідповідності, автентичності.

Розглянемо можливість застосування структур-
но-логічних освітніх технологій через різні форми 
та методи навчання й виховання на прикладі сис-
теми заходів до вшанування роковин Голодомору 
1932–1933 рр. (з урахуванням вікових та інди-
відуальних особливостей учнів різних класів): 
підготовка спецвипуску шкільної газети «Запали 
свічку пам’яті», яка має містити статті й інфор-
маційні матеріали, підготовлені учнями 6–11 кла-
сів у межах виконання освітнього проєкту через 
організацію пошуково-дослідної роботи; оформ-
лення стендів «Голодомор – помста за свободу» 
та «Люди правди» (за матеріалами Українського 
інституту національної пам’яті); організація 
усного журналу «Історія квітки-незабудки як сим-
волу Голодомору» (його є сенс підготувати учням 
початкової школи та провести для учнів середньої 
школи та старшокласників); підготовка та прове-
дення заходу для старшокласників і вчителів гім-
назії «Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид україн-
ського народу». 

Як показала практика, запропонована система 
заходів дозволила створити умови для форму-
вання ключових та предметних компетентностей 
учнів, отже, сприяла формуванню громадян-
ськості як інтегративної якості особистості. Так, 
реалізація системи заходів сприяла розвитку 
критичного мислення учнів (здійснення пошуко-
во-дослідної діяльності, аналіз історичних джерел 
та розгляд різних аспектів матеріалів усної істо-
рії, оцінка свідчень, розуміння глибинних структур 
процесів та явищ), уміння комунікації та співпраці, 
творчості й уяви (поєднання зусиль учнів різ-
них класів та паралелей для реалізації проєктів, 
наприклад: учень одинадцятого класу заспівав 
«Думу про Голодомор», яку самостійно адаптував 
до виконання під гітару замість бандури, водночас 
самостійно ініціював спільне виконання з учени-
цею восьмого класу). 

Застосування структурно-логічних технологій: 
проєктної технології, технології розвитку критич-
ного мислення, технології дебатів тощо, з метою 
підвищення ефективності громадянського вихо-
вання дозволяє використовувати наративний 
(рольовий) метод та історико-порівняльний (ком-
паративний аналіз) метод. 

За розгляду наративу як оповіді, яка описує 
(інтерпретує) певні події з певної позиції, можна 
запропонувати учням виконати ролі інтерв’юера, 
який бере інтерв’ю, та респондента – людини, що 
була свідком тих чи інших подій. Найчастіше рес-
пондентами є представники родин школярів.

Історико-порівняльний метод дає можливість 
застосовувати архівні матеріали, відеодокументи, 
відеоматеріали, карикатури, листівки, плакати, 
художню літературу тощо, формувати вміння визна-
чення ключових рис (характеристик), проведення 
історичних паралелей, прогнозування розвитку 
ситуації та визначення позитивних і негативних 
наслідків, розуміння значення національної пам’яті,

Застосування зазначених методів додатково 
надає можливості створення відповідної емоцій-
ної атмосфери, що підсилює виховний ефект: 
особистісне емоційне ставлення людини до подій, 
фактів, явищ навколишньої дійсності, пов’язаних 
із відповідними сферами життя суспільства, до 
самої себе як громадянина).

2. Інтеграційні технології (дидактичні сис-
теми, які забезпечують інтеграцію різнопредмет-
них знань і вмінь, різних видів діяльності на рівні 
інтегрованих курсів, навчальних тем, навчальних 
проблем та інших форм організації навчання).

Ураховуючи багатонаціональність населення 
України, почуття патріотизму у школярів можна 
та важливо виховувати на основі вивчення зв’язків 
із культурами різних народів. Це надає можливості 
сприяти процесу самоідентифікації учнів із держа-
вою, нацією, етносом, культурою, розуміння куль-
турного різноманіття, формування поваги до наці-
ональних традицій, урахування національних норм 
поведінки у спілкуванні із представниками інших 
націй, розуміння та сприйняття принципів рівно-
сті та недискримінації, толерантності, соціальної 
справедливості, доброчесності, уміння втілювати 
їх, формувати систему духовно-моральних ціннос-
тей. Більш детально до питання інтеграції змісту 
суспільно-гуманітарних дисциплін як засобу фор-
мування мультилінгвізму учнів (що є складовою 
частиною зазначених вище рис громадянськості) 
ми вже зверталися у своїх роботах [18].

Наприклад, можна провести виховну годину 
«Єдність у розмаїтті», у межах якої важливо 
визначити й охарактеризувати досягнення пред-
ставників різних етносів, які проживають на тере-
нах України, показати учням, як відомі іноземці 
захоплюються українською культурою (із заходу 
до Дня козацтва учні дізнались, що козацьке мис-
тецтво не залишило байдужими таких відомих 
композиторів, як М. Мусоргський, П. Чайковський, 
М. Римський-Корсаков, Л. ван Бетховен, А. Моцарт, 
Ф. Ліст та інші, а під час заходу до дня народ-
ження Кобзаря учні слухали вірші Т. Шевченка, 
перекладені італійською, англійською, китайською 
та іншими мовами).

3. У формуванні громадянськості широко засто-
совуються ігрові технології, суть яких полягає 
в застосуванні ігрової форми взаємодії педагога 
і дітей, що сприяє формуванню вміння розв’язувати 
завдання на основі компетентного вибору альтерна-
тивних варіантів через реалізацію певного сюжету. 
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Гра – це вид діяльності в ситуаціях, спрямо-
ваних на відтворення та засвоєння суспільного 
досвіду. В освітньому процесі використовують 
театралізовані, ділові, рольові, комп’ютерні ігри, 
імітаційні вправи, ігрове проєктування тощо. 
Водночас гра може бути розвагою, навчанням 
і творчістю. Під час гри учні вдосконалюють 
уміння самокерування поведінкою, а вчитель 
може перевірити сформованість більшості компе-
тентностей в учнів. У питанні формування грома-
дянськості застосування ігрових технологій дозво-
ляють розширити знання учнів своїх прав, свобод 
та механізмів їх захисту, принципів демократії, 
сформувати здатність застосовувати їх у повсяк-
денному житті, розуміння та сприйняття обов’яз-
ків щодо держави та їх реалізації, надати знання 
механізмів участі в суспільному, суспільно-полі-
тичному та державному житті, уміння їх застосо-
вувати разом з ухваленням рішень на місцевому, 
регіональному і національному рівнях, сформу-
вати уміння ухвалювати обґрунтовані рішення, 
здатність до соціальної комунікації, солідарних 
дій та вміння співпрацювати тощо. Прикладами 
застосування ігрових технологій можуть бути 
такі заходи, як гра «Знавці права» (сприяє фор-
муванню навичок правомірної поведінки в різних 
життєвих ситуаціях, стимулює творчу й соціальну 
активність), гра «Що? Де? Коли?» (містить мате-
ріали з історії, географії, народознавства, правоз-
навства), квест «Веселі розваги нащадків козаць-
кої слави», вибори шкільного самоврядування 
(парламент, президент), проведення шкільного 
референдуму, участь у розробці партиципатор-
ного (громадськой) бюджету, флеш-моби до річ-
ниць подій тощо.

4. Тренінгові (вправи для відпрацювання 
набутих знань) та діалогові технології (пов’я-
зані зі створенням комунікативного середо-
вища, розширенням простору співробітництва 
на суб’єкт-суб’єктному рівні: «учень – учитель», 
«учитель – автор», «учень – автор» та ін.). 

Виховання патріотичної самосвідомості учнів 
на основі раніше набутих знань можливе через 
різноманітні конкурси (наприклад, конкурси есе 
на патріотичну тематику), тести, психологічні тре-
нінги інтелектуального розвитку, розв’язання задач, 
заходи, приурочені до відзначення історичних дат, 
вшанування особистостей. Ці технології дозволя-
ють сформувати вміння ухвалювати обґрунтовані 
рішення, розвинути здатність до соціальної комуні-
кації, солідарних дій та вміння співпрацювати. 

Діти краще сприймають будь-яку інформа-
цію, якщо в ній наявний творчий складник. Саме 
у творчому середовищі відбувається саморозви-
ток вільних і активних особистостей. Наведемо 
декілька прикладів: конкурс «Таланти гімна-
зії» (який, до речі, був ініційований учнівською 
командою президента гімназії), патріотичні мис-

тецькі заходи «Голодомор 1932–1933», «Пісенні 
крила української соборності та державності», 
«Козацька пісня й слава нас єднає», «Краса 
Шевченкової поезії в пісні». Необхідно зауважити, 
що втілити в життя ці заходи дозволила співп-
раця двох педагогічних колективів (колективи 
Запорізької гімназії № 25 та Запорізької дитячої 
школи мистецтв № 3). Коли в підготовці та прове-
денні заходу бере участь велика кількість людей 
(від першокласника до дорослого), зростає від-
повідальність кожного з учасників. Кожен розу-
міє свою значущість, розуміє те, що загальний 
результат залежить від ставлення та роботи кож-
ного. А ще кожен розуміє, що для спільної справи 
має пожертвувати власним часом. 

Проблема психологізації процесу навчання 
та виховання заслуговує на особливу увагу. 
Очевидно, що сьогодні величезне значення має 
рівень сформованості емпатичних здібностей 
учнів, наявність у них позитивних настанов, уміння 
будувати гарні взаємини з іншими людьми. Саме 
тому має бути приділена увага розробці та прове-
денню тренінгів із формування емпатії, що базу-
ються на використанні когнітивних компонентів [7].

До діалогових технологій, які можуть бути вико-
ристані з метою формування громадянськості учнів, 
належать проблемне навчання, технологія дебатів. 
Вони стимулюють спільну діяльність учителя й учнів. 
Учитель, коли ставить проблемне питання, є актив-
ним учасником діалогу, формує вміння висловлю-
вати власну аргументовану думку. У виховній роботі 
вчитель може застосовувати диспути, евристичні 
бесіди, аналіз конкретних ситуацій. Серед цілей 
проведення дискусії можуть бути стимулювання 
творчості в учнів, зміна їхніх настанов, інше. 

5. Інформаційно-комп’ютерні технології. Під 
час підготовки всіх виховних заходів без винятку 
використовується Інтернет. Не має значення, 
хто готує захід (учні чи вчитель), потрібно знайти 
інформацію, проаналізувати, на основі дослідже-
ного створити власний інформаційно-творчий 
продукт і представити його. Сьогодні без вико-
ристання інформаційно-комп’ютерних технологій 
неможливо підготувати та провести жоден ціка-
вий захід, виховну годину тощо. До переліку при-
кладів тематики виховних годин, метою яких буде 
формування громадянськості та медіаграмотності 
учнів, можуть входити такі: «Герої не вмирають» 
(вшанування Небесної Сотні), «Шлях додому» (до 
Дня пам’яті жертв депортації кримських татар), 
«Чому і як забороняли українську мову?», «Уроки 
Голокосту», «Мій світ, у якому я живу <…> Чи 
можу щось змінити?», «Потрібно шукати мож-
ливості, а не скаржитись» (на прикладі історій 
Ніка Вуйчіча, Кайла Мейнарда, Сема Бернса), 
«Як протидіяти фейкам», «Інтернет-загрози, на 
які наражаються діти», «Як навчитися безпеці  
у віртуальному світі», «Мова ворожнечі та її 
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наслідки», «Візуальна медіакультура, розвиток кри-
тичного мислення і творчого сприймання» тощо.

Висновки і пропозиції. До ключових умінь 
ХХІ ст., яке характеризується процесами станов-
лення інформаційного суспільства, глобалізації 
та контрверсійного процесу – регіоналізму, належить 
громадянськість. Питання її формування актуальне 
і з погляду державотворчих процесів в Україні.

Громадянськість є результатом громадян-
ського виховання, являє собою інтегративну 
якість особистості, яка дає можливість індивіду 
відчувати себе юридично, соціально, морально 
й політично дієздатним. До структури громадян-
ськості входять три складові частини: когнітивна 
(опанування учнями необхідної громадянознав-
чої інформації), мотиваційна (інтеріоризація гро-
мадянських цінностей суспільства в особистісні) 
та операційна (опанування необхідних прийомів 
пізнавальної спільної діяльності), а також роз-
крито вміст кожної складової частини. 

Широкі можливості формування громадян-
ськості учнів закладів загальної середньої освіти 
полягають у застосуванні у виховному процесі 
сучасних освітніх технологій, за умови його 
організації на засадах діяльністного підходу 
та глибинного навчання з урахуванням принци-
пів системності, систематичності, проблемності, 
суб’єкт-суб’єктності відносин.

Під час підготовки та проведення заходів учи-
телі мають ураховувати індивідуально-особи-
стісні характеристики школярів, їхні когнітивні 
стилі та стратегії. Добираючи методи та форми 
громадянського виховання, потрібно керуватися 
метою та результатами діяльності, створювати 
такі умови, які сприятимуть розвитку творчого мис-
лення школярів, співробітництва й активної твор-
чості. Особливе значення вчитель має приділяти 
рівню сформованості емпатичних здібностей учнів, 
пошуку методів формування емоційного відгуку на 
потреби, переживання, почуття інших людей.
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Syrtsova O., Dashko M. Formation of students’ of general secondary educational institutions 
citizenship as a methodical problem

The article deals with the issue of defining the essence and key features of citizenship as an integrative 
quality of personality and analyzing the possibilities of using educational technologies in shaping the citizenship 
of secondary school students. The material is based on the experience of teachers of Zaporizhzhya Gymnasium 
№ 25 of the humanitarian profile of the Zaporizhzhya City Council of Zaporizhzhia region.

The relevance of the topic of the article is substantiated by the results of the analysis of normative legal 
documents of different levels and sociological research, conducted in 2017 on the values and guidelines in 
the life of Ukrainian youth aged 14–29 years.

The essence of the concept of “citizenship” is represented as an integrative quality of personality that 
enables an individual to feel legally, socially, morally and politically capable. It has been shown that the structure 
of citizenship consists of three components: cognitive (mastering the students’ necessary civic information), 
motivational (internalizing the civic values of society into personal) and operational (mastering the necessary 
techniques of cognitive joint activity) and the interpretation of every component has been provided as well. 

The analysis of the possibilities of using educational technologies in forming citizenship of students is 
based on the classification by the type of organization and management of cognitive activity: structural-
logical, integration, game, training, information-computer, interactive. Possibilities of application of educational 
technologies in formation of certain components of citizenship of pupils are demonstrated. A list of activities 
with their general description is provided. 

The conclusion is made about a wide range of possibilities of using educational technologies as a means 
of forming citizenship of students of general secondary educational institutions as long as their education is 
based on the activity approach and deep learning, taking into account the principles of systematic, problematic, 
subject-subjective relations.

Key words: citizenship, citizenship traits, educational technologies, students of general secondary 
educational institutions.
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ФОРМУВАННЯ В ПІДЛІТКІВ ПОНЯТТЯ  
ПРО РЕАЛІСТИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНУ ПРОЗУ  
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Стаття присвячена розгляду проблеми формування літературознавчої компетентності учнів 

5–9-х класів, які перебувають у підлітковому віці. Зокрема, увага зосереджена на потребі вдосконалення 
змісту програми з української літератури. Відзначено, що українська реалістично-психологічна проза 
недостатньо повно досліджена літературознавцями. Водночас потребує детального розгляду процес 
формування в учнів підліткового віку поняття про художні прийоми, які використовуються в реалістич-
ній прозі. Визначено, що у структурі сучасної шкільної програми з української літератури для 5–9-х кла-
сів часто порушується історико-літературний принцип. Виявлено, що, попри важливі морально-етичні 
теми, порушені у пропонованих програмою творах, поза увагою юних читачів залишаються знакові 
тексти різних періодів розвитку українського реалізму. Представлено власну концепцію їх вивчення. 
Вона враховує історію розвитку української реалістично-психологічної прози для дітей та юнацтва 
і літератури реалізму загалом. Виділено основні етапи в історії розвитку реалістичної прози для дітей 
і юнацтва. У процесі дослідження були розроблені моделі тематичних блоків, що включають художню 
реалістичну прозу, яка відповідає віковим особливостям сучасних підлітків, їхнім інтересам та есте-
тичному принципу художності в організації формально-змістової єдності. Відібрані й проаналізовані 
художні твори, зокрема й сучасних українських письменників, для вивчення тестуально і на уроках поза-
класного читання в межах цих тем. Запропоновано відвести окремий блок програми з української літе-
ратури для вивчення шкільної теми. Доведено, що в колі читання сучасних підлітків не можна залишити 
поза увагою й реалістичну прозу на воєнну тематику, яка певний час була вилучена зі шкільного курсу 
української літератури, лише побіжно розглядалась у визначених програмою творах. Запропоновано 
для вивчення низку творів про війну. Обґрунтовано необхідність звернутися на уроках української літе-
ратури до творів сучасних письменників, у яких реалістично змальована психологія підлітків. Наскрізне 
поєднання цих тематичних блоків у кожному з 5 по 9 класи сприятиме формуванню цілісного уявлення 
підлітків про особливості вияву реалістичного письма в художньому тексті. Вони будуть підготовлені 
до вивчення в 10-му класі реалістичної прози.

Ключові слова: підлітковий вік, реалістично-психологічна проза, література для дітей та юна-
цтва, теоретико-літературне поняття, сприйняття, аналіз літературного твору, інтерпретація.
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Постановка проблеми. Реалістична проза 
повсякчас була й залишається основною складо-
вою частиною кола читання підлітків. Це зумов-
лено її відповідністю їхнім віковим особливостям, 
коли більшість із них співвідносять події, які від-
буваються в художньому творі, з реальною дійсні-
стю. Реалізм як художній напрям має свої кано-
нічні ознаки, які впливають на формально-змістові, 
проблемно-тематичні, жанрово-стильові особли-
вості художніх творів. Крім того, реалістична літе-
ратура, адресована юним читачам, особливо та, 
що з’явилася з початку ХХ ст. й нині активно роз-
вивається, має свої риси, які активізують увагу до 
неї дітей та підлітків. У шкільних курсах літератур, 
і української, й зарубіжної, поняття про літературні 
напрями й стильові течії формується в 9–11 класах. 
До цього, у 5–8 класах, інтерпретуючи реалістич-
но-психологічні твори, не акцентують на мистець-
ких прийомах письма в них, що спрощує сприй-
няття учнів та зводить аналіз елементів художнього 

тексту до переказування епізодів та порівняння їх 
із реальною дійсністю. Формування ще в основній 
школі, коли діти перебувають у підлітковому віці, 
поняття про літературно-психологічну прозу, її осо-
бливості й еволюцію, розгляд у діахронії може бути 
сприятливим для їхнього літературного розвитку 
й читацької грамотності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Історія розвитку реалізму як художнього напряму 
в українській літературі започаткована у творчості 
письменників ХІХ ст. й ґрунтовно досліджена нау-
ковцями (С. Жигун, Н. Ксьондзик, І. Лімборський, 
Д. Наливайко, С. Переломова, Д. Чижевський 
та ін.). Водночас залишається малодослідже-
ним масив української реалістично-психологіч-
ної прози для дітей та юнацтва. Художні твори, 
що належать до нього, частково аналізува-
лися в монографіях та підручниках Л. Кіліченко, 
В. Костюченка, В. Кизилової. Окремо зверта-
ється до аналізу сучасної реалістичної прози  
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для підлітків, а також характеризує типологію її 
образів Т. Качак, але не розглядає їх у діахронії. 

У методиці викладання літератури окремо 
розглядаються питання аналізу художніх тво-
рів у середніх і старших класах (Ю. Бондаренко, 
Н. Волошина, А. Ситченко й ін.). Є й дослідження 
процесу формування теоретико-літературних 
понять (Т. Головіна, О. Мхитарян, Л. Нежива, 
Г. Токмань та ін.), а також формування компетент-
ного читача (О. Ісаєва, С. Паламар, В. Уліщенко, 
Т. Яценко й ін.). Але потребує детального розгляду 
процес формування в підлітків (учні 5–9-х класів) 
поняття про художні прийоми різних літературних 
напрямів і стильових течій, серед них – і реаліс-
тичної прози.

Мета статті – охарактеризувати основні етапи 
розвитку української реалістично-психологічної 
прози для підлітків, виділити художні твори для 
вивчення в основній школі. 

Виклад основного матеріалу. Сучасна 
шкільна програма з української літератури для 
5–9-х класів побудована за тематичним прин-
ципом та враховує віднесеність до літературних 
родів. Водночас часто спостерігаємо в ній пору-
шення історико-літературного принципу. Зокрема, 
знайомство з реалістичною прозою відбувається 
в 5-му класі в межах теми «Рідна Україна. Світ 
природи», у якій вивчається поезія Т. Шевченка, 
П. Тичини, М. Рильського та проза Є. Гуцала, 
Григора Тютюнника й М. Вінграновського. Хоча 
тематичний принцип у цьому разі не зовсім виправ-
даний, бо внаслідок цього неможливо сформу-
вати первісне уявлення підлітків про розвиток 
української реалістично-психологічної прози. Так, 
Д. Чижевський наголошує: «Річ не в тім, відкіля 
беруть реалісти свій матеріал, а в тім, як вони 
його зображують, якими засобами мови та стилю 
вони користуються при цьому» [10, с. 18].

Уважаємо, що, попри важливі морально-етичні 
теми, порушені у пропонованих програмою творах, 
поза увагою юних читачів залишаються знакові тек-
сти різних періодів розвитку українського реалізму. 
А вивчення протягом 5 годин у 10-му класі теми 
«Українська реалістична проза» (повість І. Нечуя-
Левицького «Кайдашева сім’я» та роман Панаса 
Мирного й Івана Білика «Хіба ревуть воли як ясла 
повні») не може дати повного уявлення про реалізм 
як літературний напрям та його особливості в укра-
їнському письменстві. Можливість поступового 
формування цих складових частин літературознав-
чої компетентності, як і введення творів сучасних 
письменників, написаних для підлітків, є очевидною 
й неодмінною умовою реформування структури 
курсу української літератури в основній школі. 

Спробуємо представити власну концепцію, 
пов’язану з історією розвитку української реаліс-
тично-психологічної прози для дітей та юнацтва 
та літератури реалізму загалом.

В історії її розвитку можна виділити кілька етапів:
– зародження української реалістичної прози 

для підліткового читання (друга половина ХІХ ст.);
– неореалістична проза для дітей та юнацтва;
– соцреалістична проза для підліткового 

читання;
– проза шістдесятників для підлітків;
– новітня проза для дітей та юнацтва  

(70–80-ті рр. ХХ ст.);
– сучасна реалістично-психологічна проза 

для підлітків. 
Реалістична проза для дітей та юнацтва як 

напрям українського художнього письменства 
започаткована в середині ХІХ ст. у творчості 
І. Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Бориса 
Грінченка, Івана Франка. Хоча більшість дослідни-
ків дитячої літератури вважають, що їхні твори не 
призначалися спеціально для дитячого читання, 
а в них подані реалістичні картини про життя дітей 
у ХІХ ст., але використані художні прийоми письма 
стали основою для розвитку цього напряму 
в літературі для дітей та юнацтва. С. Переломова 
зазначає: «Українська реалістична література, 
представлена іменами І. Нечуя-Левицького, 
А. Свидницького, Марка Вовчка, Панаса Мирного, 
О. Кониського, пізніше Б. Грінченка, наближена до 
тих форм реалізму, які склалися в європейських 
літературах, зокрема до французького натура-
лізму і російського реалізму» [9, с. 113]. Що ж до 
реалістичних творів про дітей, у яких розкрива-
ються світ дитинства, думки й мрії особистості, 
що перебуває у стані дорослішання, то можемо 
стверджувати, що в центрі розповіді – психоло-
гічне становлення протагоніста, яке розкрива-
ється через вчинки або взаємини з іншими пер-
сонажами, дорослими чи дітьми. Увага до думок 
і почуттів юних героїв, прийоми психологізму в їх 
змалюванні – визначальна риса української реа-
лістичної прози для юних читачів, яка виразно 
проглядається на всіх етапах її формування.

Уважаємо, що вивчення реалістично-психоло-
гічної літератури має розпочинатися у 5-му класі зі 
«знайомства» з юними героями-бешкетниками, які 
через особистий досвід, часто гіркий і навіть трагіч-
ний, передчасно дорослішають, змінюють поведінку 
або роблять для себе важливі моральні висновки. 
Можемо запропонувати для вивчення оповідання 
українських письменників, творчість яких відно-
ситься до різних етапів розвитку реалізму.

Галерею «бешкетників» по праву відкриває 
Василько – головний герой і наратор оповідання 
І. Нечуя-Левицького «Вітрогон». Це образ допит-
ливої дитини, яка, долаючи заборони дорос-
лих і власний страх, понад усе поспішає пізнати 
світ, часто водночас ризикує життям і потрапляє 
в неприємності, які автор змальовує із тонким 
гумором і співчуттям до маленького, але хоро-
брого героя.
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Продовжує традицію «вітрогонів» Федько-
халамидник з однойменного оповідання 
В. Винниченка. Звертаємо увагу учнів на засоби 
психологізму, які поглиблюються у творчості цього 
письменника. Образ Федька розкривається через 
його взаємини з іншими дітьми й увиразнюється 
майстерно виписаними художніми деталями, що 
свідчить про творчу еволюцію реалізму, яка вияв-
ляється не тільки в «дорослій» літературі, але 
й у підлітковій.

У творчості шістдесятників з’являється образ 
«дивної» дитини. Один із них – Олесь з оповідання 
Григора Тютюнника «Дивак». Дитяча допитливість 
у нього поєднується з любов’ю до всього живого, 
особливою чутливістю і співчуттям.

Пропонуємо звернутися і до оповідань сучас-
них письменників, у яких реалістично змальо-
вана психологія підлітків. Новаторством сучасної 
реалістично-психологічної прози є змалювання 
образу самотньої дитини. Т. Качак зауважує: 
«Психологічний ракурс дитячих образів поси-
люється у творах, які висвітлюють проблему 
дитячої самотності, покинутості. Це ілюструють 
оповідання із збірки «Мама по скайпу». Вадя 
(«Ягоди» М. Кіяновської), Миколка Мороз («Гроші 
не пахнуть» С. Гридіна), Софія («Невидимка» 
Н. Гузєєвої) – образи самотніх дітей, яким бракує 
спілкування з матерями, їхньо\ ласки, любові, тур-
боти» [3, с. 330]. Пропонуємо завершити розгляд 
галереї образів підлітків у 5-му класі уроком поза-
класного читання за цією збіркою, що дозволить 
виявити традиційні й новаторські прийоми психо-
логізму в малій прозі сучасних письменників.

У шкільній програмі з української літератури 
для 6-го класу майже не представлена реаліс-
тична проза для підлітків (за винятком «Федька-
халамидника» В. Винниченка). Пропонуємо 
вивчення низки автобіографічних творів для під-
літків, які дозволять ґрунтовно ознайомити шести-
класників з автобіографічною та біографічною 
прозою як різновидами реалістичної літератури. 

Почати знайомство з ними можна з оповідань 
І. Франка для дітей. Особливо заслуговує на увагу 
«Під оборогом» – про дорослішання малого шко-
ляра Мирона, у якому уважний читач може роз-
гледіти риси самого Каменяра в дитинстві. Образ 
головного героя поєднує риси допитливої дитини 
та має свої «дивацтва», які вирізняють його з-по-
між інших персонажів і свідчать про неординар-
ність натури й здатність до глибоких роздумів про 
довкілля. Школярі познайомляться ще з одним 
типом ровесника-героя – «маленький дорослий».

Шестикласники можуть ознайомитися із жан-
ром автобіографічної повісті. Яскравими зраз-
ками її є твори О. Довженка «Зачарована Десна» 
та М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», «Щедрий 
вечір». Можна запропонувати вивчення однієї 
з них на вибір учителя. «Зачарована Десна» 

О. Довженка – це світлі спогади вже зрілого пись-
менника про свої дитячі роки, про родину і зви-
чаї, замилування природою землі, де народився. 
Поряд із філософськими роздумами про сенс люд-
ського існування в повісті майстерно виписаний 
образ підлітка Сашка, який дорослішає й пізнає 
світ шляхом різних дитячих забавок і пригод.

Дилогія М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», 
«Щедрий вечір» – це розповідь про зростання 
майбутнього письменника. Головний герой, 
Михайлик, прагне до книг, до знань, знаходить 
усілякі способи для цього. Його дорослішання від-
бувається на тлі початку ХХ ст. – буремного часу 
боротьби. Як і будь-який український письменник 
доби соцреалізму, М. Стельмах у повістях не оми-
нає увагою образи революціонерів. Це дядько 
Себастіан, з яким приятелює Михайлик, але він 
поданий лише епізодично, а справжньою шко-
лою життя для Михайлика є звичаї і традиції його 
родини, які проглядаються вже в назвах повістей.

Дорослішання майбутнього письменника – 
у центрі повісті сучасного митця В. Рутківського 
«Потерчата». Цей твір – про покоління «дітей 
війни», їхнє поневіряння під час воєнного лихо-
ліття. Він є пересторогою для дорослих, «які так 
нічого й не навчились». Письменник уводить юного 
читача у світ, збурений війною, де зруйновані всі 
дитячі мрії й сподівання, а щодень маленький 
герой бореться за власне виживання. Реалістично 
змальовані картини зруйнованих сіл, покопаного 
вибухами степу, зради односельців і радості, що 
рідні повернулися живими.

Завершити вивчення реалістичної прози в 6-му 
класі пропонуємо уроком позакласного читання 
за книгами серії «Життя видатних дітей», запо-
чаткованою видавництвом «Грані-Т» у 2006 р. 
Основне її призначення – виявити таланти дітей 
уже в юному віці та спрямувати їх до розвитку, 
виховувати наполегливість у досягненні мети. 
Шестикласники можуть самостійно обрати книгу, 
про яку розповідатимуть. Учитель також може 
запропонувати учням виконання групового про-
єкту за книгами серії на тему «Дитинство видат-
них українських письменників», адже в серії є роз-
повіді про Івана Котляревського, Миколу Гоголя, 
Григорія Квітку-Основ’яненка, Тараса Шевченка 
й ін., творчість яких вивчатиметься в наступних 
класах. Підлітки не тільки узагальнять поняття про 
біографічну й автобіографічну прозу, але й змо-
жуть використати знання про дитинство письмен-
ників як передумову вивчення їхньої творчості.

Значне місце в реалістичній прозі для підлітків 
належить «шкільній темі». Пропонуємо відвести 
окремий блок програми з української літератури 
для її вивчення у 7-му класі. Зачинателем шкільної 
прози в українській літературі для дітей та юнацтва 
вважають Бориса Грінченка. Для вивчення у школі 
пропонуємо оповідання «Дзвоник», у якому автор 



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

88

тонко передає почуття й переживання школярки 
Наталочки, зумовлені суворими шкільними поряд-
ками ХІХ ст., їх бездушністю та схоластикою.

Інший майстер шкільної прози – Степан 
Васильченко. Доцільно розглянути із семиклас-
никами його повість «Циганка» про шкільне 
життя їхніх однолітків-підлітків – учнів п’ятої групи 
народної школи. У центрі твору «вічні шкільні 
проблеми» – взаємини з учителями й одноклас-
никами, перша закоханість. Характери персона-
жів розкриваються через діалоги, художні деталі 
побуту й одягу, інтертекст. 

На уроці позакласного читання семиклас-
ники можуть обговорити повість Бориса Комара 
«Диваки» про заняття сільських підлітків ХХ ст. на 
канікулах та їхні шкільні будні. Автор використо-
вує традиційні для підліткової літератури засоби 
характеротворення – діалоги, описи кумедних 
ситуацій, міркування про житейські проблеми.

Шкільній темі присвячена й повість Ніни Бічуї 
«Шпага Славка Беркути», яка має всі ознаки реа-
лістично-психологічної прози. У ній майстерно 
виписані різні психологічні типи підлітків: Юлько 
Ващук (самотній відмінник, який зважується на 
підлість), Славко Беркута (сильний і хоробрий, 
справжній лицар), Стефко Вус (неоднозначний 
характер, який, хоч і схиляється до негідних вчин-
ків, але ще може перейти на бік доброти й людя-
ності) і Ліля Теслюк (розумна, талановита й вод-
ночас проста). Авторка в повісті порушує вічні 
проблеми дружби, самотності, милосердя, які тур-
бують сучасних підлітків.

Ще один урок позакласного читання – за кни-
гою Марини Павленко «Миколчині історії», яка 
продовжує й поглиблює морально-етичну про-
блематику. Свого часу ці оповідання Марини 
Павленко навіть зазнали критики за нібито  
«надмірне моралізаторство». Але згодом книга 
викликала інтерес у юних читачів, які співпере-
живали Миколці, захоплювались його дитячими 
пригодами. Маємо можливість зосередитись 
якраз на актуальній проблематиці книги – 
соціальному сирітстві й відповідальності батьків 
за виховання та здоров’я дітей.

Уважаємо, що в колі читання сучасних під-
літків не можна залишити поза увагою й реаліс-
тичну прозу на воєнну тематику, яка певний час 
була «табуйованою» (Т. Качак) у шкільному курсі 
літератури, лише побіжно розглядалась у творах 
письменників. На нашу думку, молоде покоління 
має знати про страхітливі наслідки війни, щоб 
не повторити її страхіть. Тому пропонуємо для 
вивчення у 8-му класі низку творів про війну.

У циклі Н. Кобринської «Воєнні новели» опи-
сано, як дитяче щасливе життя затьмарилось 
воєнним лихоліттям, а чорна хмара війни пере-
творила щасливий світ дитинства на страшні 

муки, поневіряння й сирітство. Жахіття війни 
описані в оповіданні «Каліка» із цього циклу. 
Не мали спокою і притулку ні дорослі, ні діти. 
Головна героїня оповідання Маланка, чоловіка 
якої забрали на війну, разом із дітьми потер-
пає від холоду, голоду, грабунків, змушена 
покидати рідну оселю й ночувати в полі. Після 
смерті мами, яку вбило снарядом із літака, діти 
лишились сиротами, їх забрала до себе тітка. 
Страшне лихоліття зруйнувало вмить дитячий 
світ, змусило зазнати поневірянь, горя й непо-
правної втрати. Без матері немає й дитинства – 
така думка наскрізно простежується в кінцівці 
оповідання.

Найбільше творів воєнної тематики в україн- 
ській літературі – про Другу світову війну  
1939–1945 рр. Серед найбільш відомих для дитя-
чого читання – твори Ю. Яновського «Школяр», 
В. Близнеця «Мовчун», Григора Тютюнника 
«Климко», М. Вінграновського «Первінка», Олеся 
Гончара «Ілонка» та ін. Текстуально, за шкіль-
ною програмою, вивчається «Климко» Григора 
Тютюнника. Інші твори (на вибір) можна запропо-
нувати для уроку позакласного читання.

Твори сучасних українських письменників 
також можуть бути рекомендовані для читання 
восьмикласників. Це повість Галини Пагутяк 
«Діти», книга Романи Романишин і Андрія Лесіва 
«Війна, що змінила Рондо» та ін. На нашу думку, 
вони також мають вивчатися у шкільному курсі 
української літератури.

У 9-му класі на зміну тематичному принци-
пові у структуруванні матеріалу програми з укра-
їнської літератури приходить історико-хроноло-
гічний. Тому пропонуємо провести кілька уроків 
позакласного читання за реалістично-психо-
логічними творами для підлітків на історичну 
тематику. Доповнить вивчення творчості Тараса 
Шевченка роман Оксани Іваненко «Тарасові 
шляхи», дозволить зануритися в козацькі часи 
повість Марії Пригари «Михайлик – джура 
козацький». Але все ж більшість художніх тво-
рів на історичну тематику можна віднести до 
пригодницьких, реалістично-фантастичних, що 
здебільшого продовжують романтичні традиції 
української літератури та потребують окремого 
ґрунтовного дослідження.

Висновки і пропозиції. Отже, увялення про 
реалістично-психологічну прозу, її особливості 
й етапи розвитку має формуватися у шкільному 
курсі української літератури 5–9 класів поступово, 
на основі принципів системності й науковості.  
Для цього можливим видається введення в кож-
ному із класів різних тематичних блоків прози 
для юних читачів, які сприятимуть систематизації 
знань підлітків та формуванню їхньої літературоз-
навчої компетентності.
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Slyzhuk O. Formation of the concept of realistic-psychological prose in adolescents in the process 
of studying Ukrainian literature

The article devoted the problem of literary competence formation of 5–9 grades students who are in 
Teenagers. In particular, attention focused on the need to improve the content of the program on Ukrainian 
literature. It noted that Ukrainian realistic-psychological prose not fully studied by literary critics. At the same 
time, the process of forming the idea of artistic techniques by Teenagers used in realistic prose requires detailed 
consideration. It determined that the historical-literary principle often violated in the structure of the modern 
school curriculum in Ukrainian literature for grades 5–9. It revealed that, despite the important moral and ethical 
themes raised in the works offered by the program, the symbolic texts of different periods of development 
of Ukrainian realism remain out of the attention of young readers. The own concept of their studying presented. 
It takes into account the history of the development of Ukrainian realistic psychological prose for children 
and youth and the literature of realism in general. Main stages in the development history of realistic prose for 
children and youth highlighted. Research models of thematic blocks in the course developed. They include 
artistic realistic prose, which corresponds to the age characteristics of modern teenagers, their interests 
and the aesthetic principle of art in the organization of formal and semantic unity. The Artworks, including by 
modern Ukrainian writers, selected and analysed for study textually and in extracurricular reading lessons 
within these topics. It proposed to set aside a separate block of the program on Ukrainian literature to study 
the school theme. It proved that in the circle of reading of modern teenagers it is impossible to ignore realistic 
prose on military subjects. Especially the necessity to turn to the works of modern writers substantiated. For 
some time it was removed from the school course of Ukrainian literature, only briefly considered in the works 
defined by the program. A works about the war offered for study in the 8th grade. The end-to-end combination 
of these thematic blocks in each of grades 5 to 9 will contribute to the formation of a holistic view of teenagers 
about the peculiarities of the expression of realistic writing in literary text. They will be prepared to study 
Ukrainian realistic prose in the 10th grade.

Key words: teenagers, realistic-psychological prose, literature for children and youth, theoretical-literary 
concept, perception, analysis of literary work, interpretation.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ  
НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
Статтю присвячено зростанню уваги до індивідуальної форми навчання, яка спрямована на орга-

нізацію навчального процесу з урахуванням індивідуальних відмінностей та особливостей кожного 
учня, для його становлення як особистості.

Значення індивідуального навчання полягає не лише в досягненні високих результатів у засвоєнні 
знань учнями, а й у покращенні якості навчання, кращому засвоєнні знань, формуванні вмінь і навичок. 

Зміна національної освіти України, перебудова початкової, середньої та вищої школи спрямовані 
на забезпечення можливостей, підвищення загальнокультурного та професійного рівнів самоосвіти, 
відтворення і зміцнення інтелектуального потенціалу нації, вимагають суттєвого піднесення яко-
сті навчання молоді, підготовки її до самостійного професійного життя. Одним із першочергових 
завдань є підготовка сучасної високоосвіченої, конкурентоздатної людини, здатної до творчості. 
Щоб реалізувати завдання, потрібно докорінно змінити зміст, методи і форми навчально-пізнаваль-
ної діяльності учнів, щоб ця діяльність якнайкраще розвивала і формувала творчі здібності.

Нині проблема індивідуалізації є не досить розробленою й обґрунтованою. Низка важливих аспектів цієї 
проблеми залишається не висвітленою. Не розроблено інтегрованої теорії розвитку індивідуальності, 
яка б поєднувала теорію індивідуального та особистісного розвитку; не чітко пояснюються сутність 
і відмінність понять «індивідуалізація освіти», «індивідуальний підхід», «індивідуалізація особистості».

У статті висвітлюються сутність поняття індивідуалізації позакласної роботи, її функцій і видів; 
диференційовані особливості використання технічних і наочних засобів у процесі навчання природо-
знавства. У статті охарактеризовано особливості використання природного наочного матеріалу 
на уроках природознавства та проведення індивідуалізаційних екскурсій, проаналізовано реалізацію 
принципу індивідуальності на різних типах уроків із природознавства.

Перед учителем стоїть завдання створення умов для розкриття індивідуальних можливостей 
кожної дитини, мобілізації її творчого потенціалу, формування впевненості у своїх силах, що зумо-
вить інтенсивне засвоєння матеріалу, викличе до вивчення навчальної дисципліни великий інтерес. 
Коли учні працюють індивідуально, то вони можуть якісніше виконати окремі завдання, виразити 
свою індивідуальність.

Ключові слові: індивідуалізація, індивідуальний, індивідуальне навчання, індивідуальна робота, урок.
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Постановка проблеми. Зважаючи на акту-
альність проблеми індивідуального розвитку 
особистості, об’єктом нашого дослідження став 
процес індивідуалізації школярів початкових кла-
сів на уроках природознавства; предметом дослі-
дження – особливості використання різних дифе-
ренційованих дослідів на уроках природознавства 
в початковій колі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проаналізувавши останні дослідження та публі-
кації стосовно визначеної проблеми, ми дійшли 
висновку про необхідність змін щодо підходів 
до навчання, виховання та розвитку особистості 
школяра, про що і говорить узгоджений Новий 
Державний стандарт початкової загальної освіти.

Мета статті – розкриття суті основних особ-
ливостей проведення різних уроків і позаклас-
ної роботи, реалізації принципу індивідуалізації 
у навчанні молодших школярів природознав-
ства.

Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі розвитку освіти метою початкової школи 
є гармонійний розвиток дитини відповідно до 
вікових та індивідуальних особливостей і потреб, 
виховання загальнолюдських цінностей, під-
тримка життєвого оптимізму, розвиток самостій-
ності, творчості, допитливості.

Індивідуалізація навчально-виховного процесу 
як складник особистісно орієнтованого навчання 
привертала увагу видатних педагогів.
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Уже в педагогічній системі Я.А. Коменського – 
великого педагога – чітко позначено положення 
про те, що весь процес навчання і виховання дітей 
необхідно будувати з урахуванням їхніх вікових 
та індивідуальних особливостей і виявляти ці осо-
бливості шляхом систематичних спостережень.

К.Д. Ушинський розробив низку прийомів інди-
відуального підходу до дітей, основи профілак-
тичної роботи з виховання корисних звичок.

А.С. Макаренко вважав принцип індивідуаль-
ного підходу дуже важливим під час розв’язання 
низки педагогічних проблем, наприклад під час 
організації і виховання дитячого колективу, трудо-
вого виховання.

Видатний український педагог В.О. Сухомлин- 
ський неодноразово вказував, що тільки копітка 
індивідуальна робота може привести до якісних 
змін у розвитку будь-якої дитини.

Провідні педагоги вказують на те, що почат-
кова школа має бути основою, на якій будується 
система всебічного розвитку школярів.

Що ж розуміється під поняттям «індивідуаль-
ний підхід»? У «Педагогічному словнику» інди-
відуальний підхід тлумачиться як принцип педа-
гогіки, відповідно до якого в навчально-виховній 
роботі з колективом дітей досягається педагогіч-
ний вплив на кожну дитину, який спирається на 
знання якостей особистості та умов її життя…» [7].

Більшість дослідників використовує поняття 
індивідуалізації приблизно в тому ж трактуванні. 
Наприклад, А.О. Кірсанов розглядає індивідуалі-
зацію навчальної роботи як «систему виховання 
й дидактичних засобів, що відповідають меті 
діяльності й реальним пізнавальним можливос-
тям колективу класу, окремих учнів і груп учнів, 
що дають змогу забезпечити навчальну діяль-
ність учнів на рівні їхніх потенційних можливостей 
з урахуванням мети навчання» [8, с. 138].

Окремі автори розглядають поняття «диферен-
ційований підхід» і розуміють його як: дидактичне 
положення, що передбачає поділ класу на групи, 
наприклад, за інтересами; особливий підхід учи-
теля до різних груп учнів, який полягає в організації 
навчальної роботи, різної за змістом, складністю, 
методами, прийомами (А.А. Кірсанов) [8, с. 35]; 
спосіб оптимізації, який передбачає оптимальне 
поєднання загальнокласних, групових і індивіду-
альних форм навчання (Ю.К. Бабанський) [3, с. 21].

Навчальний процес у початковій школі повинен 
бути організований так, щоб забезпечити високий 
рівень пізнавальної активності учнів. Коли учні 
працюють індивідуально, вони можуть якісніше 
виконати окремі завдання. Також під час вико-
нання завдань самостійно учні можуть виразити 
свою індивідуальність.

Дослідницька експериментальна робота про-
водилась у 4-му класі ЗОШ І–ІІ ст. с. Лемешів 
Горохівського району Волинської області.

Велике виховне і навчальне значення має про-
ведення дослідів. Вони дають можливість пока-
зати виникнення, розвиток і дію певного явища, 
яке іноді безпосередньо спостерігати неможливо 
і механізм якого може залишитися недоступним 
розумінню дітей.

Учитель заздалегідь добирає й готує облад-
нання та матеріали, необхідні для проведення 
досліду, попередньо проробляє та перевіряє 
порядок проведення досліду, складає низку послі-
довних запитань.

Завданням учителя є довести дітям необхід-
ність постановки дослідів, зацікавити у їх прове-
денні, щоб учні свідомо, з інтересом ставилися до 
роботи.

Наступний крок – учитель записує запитання на 
дошці або роздає карточки із запитаннями, на які 
учні даватимуть відповіді до проведення досліду, 
а потім після виконання/демонстрації дослідів.

Як приклад наведемо фрагмент уроку для 4-го 
класу за темою «Вода – розчинник».

Індивідуальне опитування.
Завдання 1. Доведи що вода – це рідина текуча 

і прозора.
Завдання 2. Доведи, що вода не має запаху. Як 

довести, що вода не має кольору?
Завдання 3. Доведи, що вода не має своєї 

форми.
Завдання 4. Розкажи за малюнками підруч-

ника, що вода розширюється під час нагрівання 
й стискається під час охолодження.

Завдання 5. Розкажи, яку особливу властивість 
вода має під час замерзання. Чому взимку під час 
сильних морозів можуть лопнути водопровідні 
труби.

III. Мотивація навчальної діяльності учнів. 
Оголошення теми і мети уроку

 
Рис. 1

Створення проблемної ситуації за допомогою 
демонстраційного досліду (рис. 1).

Що міститься в склянках? («Чиста вода» 
в першій і другій склянках, а в третій – крейда.)

Завдання (для двох учнів). Підійдіть і поку-
штуйте цю «чисту воду» з першої, а потім другої 
склянки.
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Проблемне запитання
Чому сіль і цукор не видно у воді, а крейда 

дуже помітна?
Після проведення дослідів із водою проводимо 

повторне опитування учнів і маємо результат, наве-
дений на рис. 2. Червоним кольором наведено 
знання учнів до проведення досліду, зеленим – після 
виконання. Можна зробити висновок, що знання 
учнів збільшилися приблизно на 1,5–3 %.

Висновки і пропозиції. Отже, використання 
інтерактивних методів знімає нервову напругу, 
дає змогу вчителю змінювати форми діяльності, 
переключати увагу на ключові питання та знахо-
дити їх розв’язання. На занятті організовується 
індивідуальна, парна, групова робота, застосову-
ються дослідницькі проєкти, ділові ігри, які дуже 
захоплюють дітей у навчальному процесі. Саме 
інтерактивні методи навчання дають змогу ство-
рювати навчальне середовище, в якому теорія 
і практика засвоюються одночасно, а це дає змогу 
формувати характер дитини, розвивати світогляд, 
логічне мислення, формувати й реалізовувати 
індивідуальні можливості.
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Рис. 2. Рівень знань учнів під час досліду

Khomyuk N., Trach O. Realization of the principle of individualization in natural science lessons  
in primary school

The article is dedicated to the growth of attention to the individual teaching method, which refers to 
the organizing the teaching process which focuses on individual differences and abilities of each student in 
order to develop their personality.

The individual teaching approach provides not only high results of acquiring knowledge by students, but 
also qualitative mastering of knowledge, skills and habits development.
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The change in Ukraine’s education system, the reorganization of public education on primary, secondary 
and high levels, which are focused on pursuing possibilities, increasing professional level of self-education, 
renewing and reinforcement of national intellectual potential, require the essential improvement of the quality 
of youth education in order to prepare young people for independent professional life. One of the major objectives 
is the preparation of a modern, well educated, competitive, creative person. The context, methods and types 
of students’ cognitive learning activities should be fundamentally changed in order to enable the development 
and formation of creative abilities in schoolchildren.

At present the problem of individualization is scantily developed and justified. The number of important 
aspects of this problem has not been clarified yet. Furthermore, the integrated theory of individuality 
development which could combine the theory of individual and personal growth has not been established. 
The meaning and the differences of such terms as “individualization of the educational process”, “individual 
approach”, “personalization” are not clearly explained.

The meaning of the idea of individualization of extracurricular activities, its facilities and types; differentiated 
features of technological and visual aids usage in the process of Nature Science teaching are highlighted in 
this article. They also describe the peculiarities of visual material usage on Natural Sciences lessons as well as 
arrangement of individual excursions. The implementation of the individualization principle on different types 
of Natural Sciences lessons has been analyzed too.

The role of the teacher is to create the situation to reveal each student’s individual capacities, motivate 
their creativity, build their confidence, which results in qualitative mastering of knowledge and evokes student’s 
interest in the given subject. Students who work individually are likely to do the task effectively, express their 
individuality.

Key words: individualization, individual, individual training, individual work, lesson.
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ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО ФОЛЬКЛОРУ 
У ФОРМУВАННІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ  
ДО БАТЬКІВЩИНИ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У статті наголошується на важливості формування у молодших школярів ціннісного ставлення 

до Батьківщини, насамперед засобами українського музичного фольклору. З’ясовано складники укра-
їнського музичного фольклору (вокальна, інструментальна й танцювальна творчість народу), під-
креслено його вагоме значення для розвитку української культури. Проаналізовано підходи до вико-
ристання українського музичного фольклору в роботі з дітьми, що знайшли відображення в працях 
відомих українських педагогів (Г. Ващенко, С. Русова, В. Сухомлинський). Вони високо оцінювали 
народну музичну спадщину, насамперед народну пісню, що сприяє естетичному розвиткові дітей, 
живучості ідеалів і норм, зміцненню єдності поколінь; розкриває красу рідної мови; звеличує подвиги 
героїв, що боролися за свободу та процвітання Батьківщини. Наголошено, що музичний фольклор 
впливає на молодших школярів насамперед завдяки його здатності викликати емоційні переживання 
та розвивати художню уяву дітей через спілкування з яскравими образами народних творів. Визначено 
основні аспекти потенціалу українського музичного фольклору у формуванні ціннісного ставлення до 
Батьківщини: розширення знань про історію України, її традиції, культуру; акцентування на важли-
вості праці, щирих родинних стосунків, дотримання моральних правил, пошанування природи; зба-
гачення мови дітей, розвиток їхніх творчих здібностей. Особливий наголос зроблено на доцільності 
використання інструментального музичного фольклору в роботі з молодшими школярами, зокрема 
ознайомлення дітей із такими народними інструментами, як бандура і сопілка. Слухання музичних 
творів на бандурі, сопілці, інших народних інструментах, навчання дітей гри, зокрема, на сопілці, 
приносять дітям задоволення, відчуття радості, успіху, що сприяє вихованню у них любові до рідного 
народу, Батьківщини. Зроблено висновок, що український музичний фольклор має вагомий потенціал 
у формуванні ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших школярів, що зумовлює необхідність 
обґрунтування форм, методів залучення до музичного фольклору дітей цього вікового періоду.

Ключові слова: ціннісне ставлення до Батьківщини, український музичний фольклор, народна 
пісня, народні інструменти, молодші школярі, формування, потенціал.
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Постановка проблеми. Сучасне україн-
ське суспільство потребує громадян, які зможуть 
активно діяти для його зміцнення і розвитку, а тому 
перед школою постає завдання формування осо-
бистості, зорієнтованої на цінності, провідною 
з яких є цінність Батьківщини. Лише держава, гро-
мадяни якої глибоко усвідомлюють значущість 
плекання національної гідності, своєї мови, народ-
них традицій, може успішно розвиватися та відсто-
ювати свої інтереси в спільноті держав. Тому вкрай 
важливо шукати ефективні шляхи виховання вже 
в дітей молодшого шкільного віку почуття любові 
та ціннісного ставлення до своєї Батьківщини, щоб 
у майбутньому вони стали справжніми її громадя-
нами, примножували її здобутки.

У Концепції Нової української школи, 
Державному стандарті початкової освіти та інших 
державних документах зазначається, що резуль-
татом освітнього процесу має бути становлення 
учня, який усвідомлює себе громадянином 
України, долучається до родинних і національних 
традицій.

Як свідчать дослідження, формувати націо-
нальні почуття, морально-естетичні якості осо-
бистості доцільно засобами народної педаго-
гіки, насамперед фольклором, що увібрав у собі 
естетичний, утилітарний, моральний, правовий 
світоглядний досвід сотень поколінь. Вагоме 
місце серед фольклорної спадщини посідає 
музичний фольклор – особливий вид народної 
творчості, який віддзеркалює національне буття 
і виявляє національну психологію, національну 
свідомість, розкриває філософію, мораль укра-
їнського народу. Музичний фольклор тракту-
ється насамперед як вокальна, а також інстру-
ментальна і музично-танцювальна творчість 
народу [7].

Важливою є роль музичного фольклору у фор-
муванні ціннісного ставлення молодших школярів 
до Батьківщини, адже він збагачує емоційно-по-
чуттєву сферу дітей, розширює їхні знання про 
навколишній соціальний і природний світ, культуру 
рідної землі, залучає до творчості, а отже, сприяє 
вихованню любові до рідного народу. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Цінними для з’ясування виховного потенціалу укра-
їнського музичного фольклору є праці М. Вовка, 
А. Іваницького [4; 7]. Проблема використання 
музичного фольклору для різнобічного виховання 
піднімається в педагогічних роботах Г. Ващенка, 
С. Русової, В. Сухомлинського, що мають вагоме 
значення для проведення освітньої роботи засо-
бами народно-музичної спадщини і в сучасний 
період [3; 10; 11]. Особливості використання музич-
ного фольклору в навчальній і виховній роботі 
з молодшими школярами аналізуються Т. Коваль 
[8]. Шляхи формування інтересу учнів початкової 
школи до народно-інструментального музикування 
вивчає Т. Браніцька, розглядаючи виконавство на 
народних інструментах як важливий чинник роз-
витку творчих здібностей дітей і виховання пошани 
до культури рідного народу [2]. Слід виокремити 
дослідження М. Моісєєвої, яка аналізує органі-
заційно-методичні особливості та досвід роботи 
ансамблю сопілкарів [9]. Досліджують шляхи 
долучення дітей до народної музичної спадщини 
А. Богуш, Н. Лисенко, В. Шахрай, Г. Яківчук та інші 
вчені [1; 12; 14]. Водночас з’ясування можливостей 
українського фольклору у формуванні ціннісного 
ставлення до Батьківщини у молодших школярів 
ґрунтовно не досліджувалося.

Мета статті – визначення на основі аналізу 
мистецтвознавчих, педагогічних праць, фольклор-
них джерел, потенціалу українського музичного 
фольклору у формуванні ціннісного ставлення до 
Батьківщини в молодших школярів. 

Виклад основного матеріалу. Ціннісне став-
лення до Батьківщини ми визначаємо як емо-
ційно-осмислений зв’язок молодшого школяра 
з рідною землею, що виявляється в його гли-
боких почуттях та в усвідомленні значимості 
Батьківщини в його житті та житті близьких йому 
людей. Ціннісне ставлення до Батьківщини прояв-
ляється в позитивній взаємодії дитини з рідними, 
друзями, сусідами, вчителями, з природним сві-
том, в емоційно-ціннісному сприйнятті теперіш-
нього і минулого рідного народу.

За словами А. Іваницького, музичний фоль-
клор – це ланка, яка поєднує далеке минуле люд-
ства із сучасністю [7, с. 4]. На невичерпні виховні 
можливості музичного фольклору вказували 
свого часу Леся Українка, І. Франко, О. Маркович, 
О. Потебня та інші українські культурні діячі. Відомі 
композитори-педагоги – М. Лисенко, Ф. Колесса, 
М. Леонтович, С. Людкевич, К. Стеценко та інші – 
активно пропагували український музичний фоль-
клор, зокрема дитячий, наголошували на необхід-
ності використання його у навчальній і виховній 
роботі з учнями, вказували на важливість ство-
рення належного музично-ігрового репертуару 
для дітей, підготовки посібників для музично-есте-
тичної освіти школярів.

Як зазначається в дослідженнях, український 
народ належить до найпісенніших народів світу. 
У скарбниці його культурних надбань чільне 
місце посідає пісня. «Українські народні пісні 
характеризуються внутрішнім багатством змісту. 
Відтворюючи життя народу, народна пісенність 
України вирізняється правдивістю та реалістич-
ністю відображення дійсності, людських пережи-
вань і почуттів» [1, с. 113].

Проблема виховання глибоких почуттів до 
рідної землі, народу шляхом залучення дітей до 
музичної народної спадщини була в центрі уваги 
видатних українських педагогів.

Високо оцінювала мистецьку силу української 
пісні С. Русова, наголошуючи, що вона здатна 
гідно ввести український народ у сім’ю культурних 
народів [10, с. 291]. Видатний педагог була пере-
конана, що український музичний фольклор має 
бути одним із вагомих засобів естетичного вихо-
вання, яке «викликає творчі сили і утворює цін-
ності духовні, моральні, матеріальні» [10, с. 150]. 
Естетичне виховання спрямовує дітей до гармо-
нії, до благородства вчинків, розвитку творчих 
здібностей, позитивних емоцій до рідного народу 
та його культури. С. Русова радила використо-
вувати у вихованні дітей і народну хореографію, 
вважаючи, що «національні танці – це ціла поема, 
цілий комплекс гарних ритмічних, жвавих рухів», 
які сильно захоплюють дітей [10, с. 114]. 

Розкриттю виховного потенціалу української 
народної пісні особливу увагу приділено в педа-
гогічній спадщині Г. Ващенка. На думку видатного 
педагога, українська народна пісня, поєднуючи 
слово і музику, чинить значний вплив на розум 
і почуття людини. І якщо слово передає насам-
перед думки, поняття, тобто інтелектуальний бік 
психіки людини, то музика переважно відбиває 
емоційні переживання з їхніми найрізноманітні-
шими відтінками. Спираючись на музичний склад-
ник, народна пісня діє на емоції людини безпо-
середньо, без посередництва думок та уявлень 
[3, с. 130]. Г. Ващенко переконаний, що завдяки 
народній пісні Україна має своїх героїв, громад-
ських діячів, патріотів рідної землі, адже пісня 
«підтримує свідомість національної єдності укра-
їнського народу, любов до батьківщини й пошану 
до себе» [3, с. 130]. Оспіваний у народних піс-
нях і думах «український лицар живе для бать-
ківщини», а «найдорожче для нього – лицарська 
честь і слава» [3, с. 134]. Українська народна пісня 
протягом багатьох віків сприяє єдності поколінь 
українського народу, живучості ідеалів і мораль-
них норм, таких як любов між батьками і дітьми, 
дружба між людьми, побратимство, любов до 
праці. Надзвичайна роль народної пісні прояв-
ляється в тому, що в ній звеличується духовний 
аристократизм людини, її гідність, незалежно від 
соціального чи матеріального стану [3, с. 144].
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Українську народну пісню і музику як засіб есте-
тичного та духовно-морального виховання високо 
оцінював і використовував у своїй практичній 
роботі з дітьми педагог-гуманіст В. Сухомлинський. 
Музику В. Сухомлинський уважав мовою почуттів 
людини. На його переконання, «пізнання світу 
почуттів неможливе без розуміння й переживання 
музики, без глибокої духовної потреби слухати 
музику й діставати насолоду від неї» [11, с. 553]. 
У системі залучення дітей до музики вагоме місце 
посідають народні пісні, які видатний педагог 
називає першими і найяскравішими сторінками 
для читання мови почуттів [11, с. 555]. Народні 
пісні, зокрема «Ой, на горі та й женці жнуть», про-
буджують яскраві уявлення про минуле народу, 
його героїчну боротьбу за волю, розвивають 
почуття любові до Батьківщини, показують дітям 
«слово рідної мови як безцінне духовне багатство 
народу». В. Сухомлинський був переконаний, що 
«мелодія і слово пісні – це могутня виховна сила, 
яка розкриває перед дитиною народні ідеали 
і сподівання» [11, с. 189–190]. 

Підтримуємо думку Т. Коваль, що фольклор, 
як синкретичне мистецтво, допомагає реалізувати 
завдання гармонійного розвитку почуттів, оскільки 
впливає перш за все на емоційно-почуттєву 
сферу, пропонуючи не логічні схеми поведінки, 
а психологічні моделі, втілені в художніх обра-
зах, тобто вихованець не просто запам’ятовує 
та логічно розуміє певні суспільні вимоги та цінно-
сті, а й переживає їх [8, с. 331].

Спираючись на праці науковців та аналіз фоль-
клорних джерел, виокремлюємо такі можливості 
українського музичного фольклору у формуванні 
ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших 
школярів [13, c. 262–263].

Український музичний фольклор виховує 
насамперед національне самопізнання. У народ-
них історичних піснях і думах оспівується ідея 
патріотизму, оборони рідної землі від чужозем-
них нападників. Ознайомлюючись з історичними 
піснями, школярі можуть вивчати дійсні історичні 
події в житті рідного народу та проникатися пере-
живаннями очевидців. На фольклорних історич-
них піснях виховується пошана до героїв, що 
захищають свою Батьківщину, почуття гідності 
та відповідальності. Цьому сприятимуть такі пісні: 
«Ой Морозе Морозенку, ти славний козаче», «Наш 
отаман Гамалія, отаман завзятий», «Гей, там на 
горі січ іде» тощо.

Значення ознайомлення школярів з історич-
ними народними піснями хочемо підкріпити сло-
вами видатного письменника М. Гоголя про те, 
що історик не повинен шукати в них зазначення 
дня і числа битви або точного пояснення місця 
якоїсь події. «Але коли він захоче пізнати справж-
ній побут, стихії характеру, всі найтонші відтінки 
почуттів, хвилювань, страждань, радощів опису-

ваного народу, коли захоче випитати дух минулого 
віку, загальний характер всього цілого і окремо 
кожного часткового, тоді він буде задоволений 
цілком; історія народу розкривається перед ним 
в ясній величі» [5, с. 6].

Музичний фольклор виховує в дітей любов до 
рідної мови. Поєднання у вокальному фольклорі 
співучості мови та наспівних музичних інтонацій 
розвиває в дітей почуття естетичної насолоди, 
краси української мови. Діти вчаться дорожити 
своєю мовою та пишатися нею. Завдяки вивченню 
фольклорних пісень у молодших школярів роз-
ширюється словниковий запас, їхня мова збага-
чується епітетами, метафорами, символічними 
висловлюваннями. 

Народна пісня вчить дітей молодшого шкільного 
віку любити рідну природу, бережливо ставитися до 
навколишнього природного світу, адже в ній оспіву-
ється краса та велич української землі. Велику ціка-
вість у школярів викликають тематично-обрядові 
пісні, зокрема такі, як веснянки, гаївки («А вже весна», 
«Ой є в лузі калина»,«А в довгої лози» тощо).

Музична фольклорна спадщина спрямовує 
дітей до родинних цінностей, вчить поважати 
батьків, берегти сімейні взаємини. Особливо це 
спостерігається в таких календарно-обрядових 
піснях, як колядки і щедрівки. Ми можемо наве-
сти приклади улюблених дітьми щедрівок і коля-
док: «А в нашого пана», «Добрий вечір тобі, пане 
господарю», «Нова радість стала». Гармонія вза-
ємин у сім’ї відображена в колискових піснях і піс-
нях про родинне життя. 

Особливої уваги заслуговують пісні, в яких 
оспівується праця людей. У них передаються 
знання про перебіг тих чи інших ремісничих, 
сільськогосподарських робіт, славиться праця, 
висміюються ледарі та неробство, відтворю-
ються настрої та почуття працюючих людей. Такі 
ідеї можна віднайти в піснях: «Грицю, Грицю до 
роботи», «Шевчик», «Бондарику».

Значні виховні можливості має також дитячий 
фольклор. Це й обрядові вокально-ігрові пісні 
(веснянки, гаївки), це і дитячі мирилки, дразнилки, 
лічилки, в яких проявляється дитяча ініціатив-
ність, творчість, фантазія. Через гру, танець, пісню 
діти пізнають культуру рідного народу, збагачують 
мову, розвивають здібності. Цікавим для дітей 
молодшого шкільного віку є такий вид дитячого 
музичного фольклору, як колискові («Ой ходить 
сон коло вікон», «Котику сіренький», «Ой, люлі, 
люлі» тощо). Про значення колискових у дослід-
женнях зазначається, що «прості й водночас мудрі 
народні твори не вдаються до прямої дидактики, 
а через яскраві, колоритні образи <…> малюють 
захоплюючу, цікаву і повчальну картину» [6, с. 8].

Музичний фольклор є багатогранним явищем, 
у якому особливе місце посідає українська інстру-
ментальна музика. Переконані, що ознайомлення 
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учнів молодшого шкільного віку з народними 
інструментами, навчання дітей гри на деяких із 
них значно посилять інтерес молодших школя-
рів до національної культури, будуть сприяти 
розвитку їхньої творчості, формуватимуть любов 
до рідної землі. Використання музично-інстру-
ментального фольклору, зокрема, в поєднанні 
з пісенним значно посилює цікавість до культурної 
спадщини українського народу, стимулює дітей до 
активності, самовираження.

Музично-інструментальна виконавська діяль- 
ність на уроках музики та в позакласній 
роботі сприяє, зокрема: вивченню історії своєї 
Батьківщини (у процесі вивчення історії україн-
ських музичних інструментів); стимулюванню 
творчої ініціативи (імпровізація під час гри на 
музичних інструментах); формуванню різноманіт-
них почуттів, насамперед почуття любові, радості, 
натхнення, відчуття прекрасного. 

Особливе місце серед народних музичних 
інструментів посідає бандура – один із символів 
України. Як зазначає Г. Яківчук, у часи великих 
потрясінь бандура завжди була могутнім джере-
лом наснаги народу до життя, волі й перемоги 
[14, с. 92]. Розповіді про бандуристів, слухання 
гри на бандурі, зокрема, у виконанні провідних 
ансамблів бандуристів України, а також друзів, 
які вивчають бандуру у школах мистецтв, сприя-
тиме збагаченню почуттів дітей. Варто знайомити 
молодших школярів із сучасними виконавцями 
на народних інструментах, такими як молодіжний 
колектив «Шпилясті кобзарі», бандурист-новатор 
Г. Матвіїв, бандуристка М. Круть, бандурист-ви-
нахідник І. Ткаленко, іншими молодими виконав-
цями, які докладають зусиль і таланту, щоб ста-
ровинна бандура звучала сучасно і водночас не 
втратила національного духу. Ці виконавці можуть 
стати прикладом шанування музичних народних 
традицій для молодших школярів і викликати 
бажання їх наслідувати. 

Вважаємо, що на уроках музики в початко-
вій школі та в позаурочній роботі з молодшими 
школярами доцільно залучати дітей до гри на 
сопілці. Велике значення надавав грі на сопілці 
В. Сухомлинський, вважаючи, що вона сприяє 
розвитку музичної культури вихованців [11, c. 554]. 
Спираючись на власну практику навчання дітей 
гри на сопілці, можемо стверджувати, що діти із 
задоволенням грають такі пісні, як «Пливе човен», 
«Добрий вечір тобі», «Їхав лис», «Котику сірень-
кий», «Нова радість стала». Отримані від резуль-
тату виконавства емоції радості, творчого підне-
сення, задоволення формують у дітей почуття 
любові до української пісні, інструментів, музики, 
природи, народу. 

Висновки і пропозиції. Український музичний 
фольклор має значні можливості для формування 
ціннісного ставлення до Батьківщини у молодших 

школярів, адже сприяє розширенню знань дітей 
про історію України, її традиції, культуру, акцентує 
їхню увагу на важливості праці та пошани до тру-
дівників, розкриває красу щирих родинних стосун-
ків, народної моралі, змальовує багатство природи 
рідної землі. Вивчення молодшими школярами 
українського музичного фольклору, народної пісні, 
залучення дітей в активну виконавську діяльність 
збагачує мову дітей, виховує шанобливе став-
лення до неї, розвиває творчі здібності школярів. 
Уважаємо, що у роботі з молодшими школярами 
слід активніше використовувати український 
музичний фольклор, а це передбачає визначення 
ефективних форм, методів такої роботи, що і буде 
об’єктом наших подальших досліджень.
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Sheredko I. The potential of Ukrainian musical folklore in the formation of values to the Motherland 
in primary school children

The article emphasizes the importance of forming in primary school children a valuable attitude to 
the Motherland, primarily by means of Ukrainian musical folklore. The components of Ukrainian musical 
folklore (vocal, instrumental and dance creativity of the people) are clarified, its importance for the development 
of Ukrainian culture are emphasized. Approaches to the use of Ukrainian musical folklore in children’s education, 
which are reflected in the works of famous Ukrainian teachers (G. Vashchenko, S. Rusova, V. Sukhomlinsky) 
are analyzed. They highly appreciated the folk musical heritage, first of all the folk song, which contributes 
to the aesthetic development of children, the vitality of ideals and norms, and the strengthening the unity 
of generations; reveals the beauty of the native language; glorifies the exploits of the heroes who fought 
for the freedom and prosperity of the Motherland. It is emphasized that musical folklore influences primary 
school children due to its ability to evoke emotional experiences and develop children’s artistic imagination 
through communication with vivid images of folk works. The main aspects of the potential of Ukrainian musical 
folklore in the formation of values to the Motherland are identified: expanding knowledge about the history 
of Ukraine, its traditions, culture; emphasizing the importance of work, sincere family relations, morality, 
respect for nature; enrichment of children’s language, development of their creative abilities. Special emphasis 
is made on the expediency of using instrumental musical folklore in the work with primary school children, in 
particular, acquainting children with such folk instruments as bandura and pipe. Listening bandura, pipe, other 
folk instruments music, teaching children to play, in particular on the pipe, brings children pleasure, a sense 
of joy, success, which contributes to the education of their love for the native people, the Motherland. It is 
concluded that Ukrainian musical folklore has a significant potential in the formation of values to the Motherland 
of primary school children, which necessitates the justification of forms, methods of involvement in musical 
folklore children of that age.

Key words: valuable attitude to the Motherland, Ukrainian musical folklore, folk song, folk instruments, 
junior primary school children, formation, potential.
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ФОРМУВАННЯ ІНТЕРЕСУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА  
ДО ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Статтю присвячено актуальній проблемі формування інтересу молодшого школяра до обра-

зотворчої діяльності, оскільки мистецтво володіє потужним виховним потенціалом, адже відкриває 
чудовий світ почуттів школяра, здатного поділитися своїми почуттями, переживаннями, хвилюван-
ням від побаченого, пережитого в реальному світі через засоби образотворчого мистецтва. Тому 
важливим завданням вчителя постає пробудження інтересу до образотворчої діяльності.

Успіх будь-якої діяльності залежить не лише від здібностей і знань учня, а й від мотивації, тобто 
від прагнень самостверджуватися, досягати високих результатів. Чим вищий рівень мотивації, чим 
більше чинників спонукають дитину до діяльності, тим більших результатів вона може досягнути. 
Розглянуто навчальну мотивацію як утворення, що виникає насамперед на основі сукупності сфор-
мованих пізнавальних інтересів дитини. Встановлено, що з самого початку навчання у школі в учнів 
відбуваються значні зміни в спрямованості їхніх інтересів.

Виявлено, що формування інтересу до образотворчої діяльності включає естетичний і художній 
аспекти, які взаємопов’язані, адже естетичні інтереси включають у себе художні. Розглянуто види 
інтересів за різними критеріями, рівнями прояву інтересів (елементарний, високий, творчий).

Інтерес до образотворчої діяльності тісно пов’язаний із психологічними особливостями молод-
шого школяра, його емоційною, пізнавальною, вольовою сферами; а також виступає одним із засобів 
спонукання учнів до продуктивної пізнавальної діяльності активного засвоєння змісту освіти, яка 
залежить від рівня сформованості мотивації навчання школярів. Охарактеризовано важливі чинники, 
які впливають (як негативно, так і позитивно) на формування інтересу школяра до образотворчої 
діяльності. Жвавий інтерес до роботи на уроках образотворчого мистецтва в учнів викликає вико-
ристання нетрадиційних технік малювання. Запропоновано класифікацію нетрадиційних художніх 
технік малювання залежно від матеріалу та способу одержання зображення.

Ключові слова: інтерес, мотивація, молодший школяр, образотворча діяльність, нетрадиційні 
техніки малювання, інтерес до образотворчої діяльності.
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Постановка проблеми. Виховання душі – 
складне завдання, воно складається з багатьох 
компонентів, що формують почуття. Одним із 
таких компонентів є мистецтво. Воно відкри-
ває нам чудовий світ почуттів людини, яка може 
у фарбах, лініях, кольорах, поділитися своїми 
почуттями, переживаннями, хвилюванням від 
почутого, побаченого, пережитого в реальному 
світі, в реальному житті. Яким способом досяг-
нути високих результатів у навчанні, прописаних 
у стандартах? Спочатку необхідно сформувати 
інтерес учня до образотворчого мистецтва. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науково-педагогічній літературі висвітлювалися 
такі аспекти цієї проблеми: 

– зміст поняття «інтерес» розглядали такі вчені: 
Б.Г. Ананьєв, Ш.О. Амонашвілі, Л.С. Виготський, 
А.В. Карпов, Н.І. Конюхов, І.В. Метельський, 

Н.Г. Морозова, Д.І. Писарєв, А.В. Петровський, 
С.Л. Рубінштейн, К.Д. Ушинський; 

– види інтересу, його фази, вікові особливості 
формування інтересу більш детально вивчали 
такі вчені: Л.І. Божович, В.Б. Бондаревський, 
А.Г. Ковальов, А.К. Маркова, Е.Ф. Рибалко, 
Г.І. Щукіна та інші;

– проблему мотивації до навчання в педа-
гогіці та психології досліджували М.І. Алексєєва, 
Л.І. Божович, П.А. Гончарук, А.К. Маркова, 
Г.С. Костюк, М. Лук’янова, В.А. Семиченко та інші;

– формування інтересу до образотворчого мис-
тецтва знайшло відображення у роботах Г.В. Біди, 
В.С. Кузіна, Б.Т. Лихачова, Н.М. Сокольникової, 
А.С. Хворостова, Т.Я. Шпикалової та інших науковців.

Мета статті полягає в характеристиці особ-
ливостей формування інтересу дітей молодшого 
шкільного віку до образотворчої діяльності.



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

100

Виклад основного матеріалу. Образотворча 
діяльність має особливе значення для всебіч-
ного гармонійного розвитку особистості. У процесі 
створення образів у дитини формуються спо-
стережливість, естетичне сприйняття, художній 
смак, розвиваються творчі задатки. Умовою роз-
криття дитячої творчості є створення атмосфери 
доброзичливості, вільного розвитку можливостей, 
досягнення успіху кожною дитиною. Слід нама-
гатися організувати спілкування так, щоб кожна 
дитина відчувала радість від результатів як влас-
ної, так і спільної творчості. Заняття малюванням 
розвивають дитину як цілісну особистість. Саме 
під час малювання діти вільні від обмежень, і тому 
малювання з усіх видів зображувальної діяльно-
сті їм найближче. Діти, спираючись на свій твор-
чий інстинкт, знаходять дивовижні рішення, само-
стійно відкривають образотворчі закони.

Успіх будь-якої діяльності залежить не лише 
від здібностей і знань учня, а й від мотивації, тобто 
від прагнень самостверджуватися, досягати висо-
ких результатів. Адже чим вищий рівень мотивації, 
чим більше чинників спонукають дитину до діяль-
ності, тим більших результатів вона може досягти.

Мотивація навчальної діяльності – один із засо-
бів спонукання учнів до продуктивної пізнаваль-
ної діяльності активного засвоєння змісту освіти, 
яка залежить від рівня сформованості мотивації 
учіння школярів. Хоча мотивація пов’язана з віко-
вими особливостями дитини, все ж не вік як стадія 
дозрівання визначає мотиви, а характер діяльності 
та система взаємодії з іншими дітьми в цьому віці. 

Необхідно зазначити, що в більшості дослі-
джень навчальна мотивація розглядається як 
утворення, що виникає насамперед на основі 
сукупності сформованих пізнавальних інтересів 
дитини. Встановлено, що з самого початку нав-
чання в школі в дітей відбуваються значні зміни 
в спрямованості їхніх інтересів [8].

Інтерес – це увага, збуджена щодо когось чи 
до чогось, значущого, важливого, корисного або 
подібного до такого.

Шкільні інтереси в учнів середнього шкільного 
віку, на думку І.В. Дубровиної, лише в частини 
учнів пов’язані з навчальними предметами, у біль-
шості ж вони набагато ширші й виходять далеко 
за межі шкільної програми. Водночас ці інтереси 
ще досить нестійкі, легко змінюються. У цьому 
віці діти не хочуть виконувати роботу погано, тому 
в них пропадає інтерес до того виду діяльності, 
який у них не виходить виконувати. Для цього вчи-
телю необхідно правильно організувати освітній 
процес і так розробити навчальні завдання, щоб 
пробудити інтерес школярів і зацікавити їх [3].

Насамперед інтерес – це психічне явище, яке 
характеризується бажанням, потягом до об’єкта, 
яке треба розвивати у процесі навчання. Для 
«пізнавального інтересу» використовуються такі 

поняття, як «духовна спрага», «позив», «лють до 
об’єкта», «непереборне безкорисливе прагнення». 
Так само важливою характеристикою пізнаваль-
ного інтересу є емоційна насиченість, яка спонукає 
до розумової діяльності. Це означає, що процес 
пізнання забарвлений позитивними емоціями, які 
можуть бути зумовлені самим процесом розумової 
праці, або предметом пізнання, або перспективою, 
яка захоплює собою. Третьою відмінною рисою 
інтересу є «незалежність», відсутність примусових 
впливів із боку для його виникнення. 

Інтереси молодших школярів дуже різнома-
нітні, але водночас дуже нестійкі й динамічні. 
Якщо інтереси дошкільнят переважно спрямовані 
на гру, то зі вступом до школи на зміну приходить 
інтерес до навчання, пізнання.

За своїм змістом пізнавальні інтереси школярів 
відображають різні рівні пізнання молодшими шко-
лярами явищ, процесів і закономірностей: 1) еле-
ментарний – рівень пізнання характеризується 
тягою до фактологічного опису конкретних явищ, 
до дій за зразком; низький інтерес до нових фактів 
явищ; 2) високий рівень – інтерес до залежностей, 
причинно-наслідкових зв’язків і закономірностей, 
самостійного пошуку їх у процесі пізнання дійсно-
сті; 3) творчий – вищий рівень розвитку інтересу, 
який пов’язаний з інтересом до глибини теоретич-
них проблем, до здійснення діяльності не простим 
шляхом, а своєрідним, особливим і по замислу, 
і по способу, підібраного самим школярем.

Вивчаючи проблему формування інтересу до 
образотворчої діяльності, виявили, що інтерес 
включає естетичний і художній аспекти, тому важ-
ливо вивчити особливості естетичного й худож-
нього інтересів.

Естетичний інтерес, на відміну від пізнаваль-
ного, адресований не тільки і не стільки до змі-
сту, скільки до форми змісту, яка несе в собі 
естетичну цінність для спостерігача; ядром цього 
інтересу є емоційні процеси. У структурі естетич-
ного інтересу особлива роль належить вольовим 
процесам. Складовою частиною естетичного 
інтересу виступає художній інтерес, що прояв-
ляється у прагненні до сприйняття прекрасного 
в дійсності і мистецтві. Художній інтерес виникає 
на основі художньої діяльності, що спонукає до 
активного освоєння естетичних сторін навколиш-
ньої дійсності [9].

За різними критеріями художні інтереси молод-
ших школярів можна поділити:

– за широтою: широкі (інтерес до різних видів 
образотворчої діяльності та матеріалів художньої 
творчості) і вузькі (інтерес до одного виду обра-
зотворчої діяльності, до певної тематики, техніки, 
матеріалу);

– за глибиною: глибокі (характеризується 
творчим ставленням до роботи, прагненням 
більше дізнатися про види і жанри, виразні засоби 
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мистецтва, образотворчу діяльність, матеріали) 
і поверхневі (спрямовані на зовнішнє задоволення 
в діяльності);

– за стійкістю: стійкі (перевага певного виду 
діяльності школяра, матеріалу, тематики під час 
виконання індивідуальних завдань, виникнення 
допитливості до цікавої теми, самостійна робота 
вдома) і нестійкі (часта зміна видів образотворчої 
діяльності, тематики, матеріалу);

– за активністю: активні (виражається 
в активності, допитливості на заняттях, емоційній 
захопленості процесом образотворчої діяльно-
сті) і пасивні (повторення одноманітних сюжетів 
у роботах за задумом, байдужістю до результату 
роботи, відсутністю ініціативи); 

– за визначеністю дії (проявляється в ступені 
активності дитини в процесі діяльності, дитина 
висловлює ініціативу, активність, самостійність 
у своїй улюбленій справі, на фоні загального пози-
тивного ставлення до різних видів діяльності);

– за предметною спрямованістю (виража-
ється в захопленості дитини певним видом обра-
зотворчої діяльності, тематикою, матеріалом) [9].

Мета, зміст і технологія формування інтересу 
до образотворчої діяльності залежать від самої 
концепції цієї діяльності, яка відповідає природі 
дитини та надає їй можливість виразити себе 
й самовизначитися.

Формування інтересу, з одного боку, може бути 
метою роботи, а з іншого – засобом підвищення 
ефективності навчання образотворчої діяльності. 
Для виникнення, формування й розвитку інтересу 
потрібна система навчання та виховання, а не 
просто пошуки короткочасних засобів впливу, які 
пробуджують і підтримують інтерес школярів. 

Як зазначає Н.П. Сакуліна, формування інте-
ресу буде відбуватися більш ефективно, якщо 
спочатку для нього готується підґрунтя, пізніше – 
створюється позитивне ставлення до предмета 
або діяльності і, нарешті, – формуються відповідні 
інтереси у процесі спеціально організованої пізна-
вальної та творчої діяльності дітей [7].

У процесі розвитку інтересу дітей до образот-
ворчої діяльності можна виділити два напрями: 
1) прямий – пов’язаний із включенням дитини 
у діяльність, формуванням її спеціальних і загаль-
них умінь та здібностей; 2) непрямий, який 
передбачає створення умов для утвердження 
особистісної значущості дитини, розкриття її інди-
відуальності, саморозвитку.

Сьогодні в суспільстві людина не тільки «спо-
живає» знання, а й вміє їх здобувати. Зараз 
нестандартні ситуації вимагають від нас широти 
інтересу. Педагогічна робота з формування худож-
нього інтересу в дітей шкільного віку повинна бути 
цілеспрямованою, систематичною і включати 
в себе кілька етапів: емоційний, інтелектуальний, 
вольовий з елементами творчості.

Образотворча діяльність вирізняється різнома-
ніттям, починаючи від дитячих малюнків із натури 
та закінчуючи творчими роботами, представляючи 
собою твори мистецтва. Від виду образотворчої 
діяльності (малювання з натури, творча тематична 
композиція) залежать і характер, і особливості 
протікання процесів художнього пізнання на різ-
них щаблях. У роботі з натури, очевидно, більше 
буде безпосереднього спостереження, вивчення 
натури у процесі її сприйняття та зображення. Під 
час малювання з натури пізнання починається 
з «живого споглядання», яке обов’язково перед-
бачає чуттєве, емоційне ставлення. Ефективність 
пізнавальної діяльності в цьому випадку залежить 
від того, наскільки дитина зацікавлена представ-
леним для малювання предметом. 

Іншою важливою потребою молодшого шко-
ляра є потреба в дії, русі. Під час створення 
малюнка активно працюють усі пізнавальні про-
цеси і насамперед мислення. У цьому випадку 
потреба в русі, дії реалізується через рух думки. 
Інтелектуальні почуття молодшого школяра роз-
виваються в процесі пізнавальної діяльності на 
уроках малювання. Навчання образотворчого 
мистецтва – це безперервне пізнання законів, 
властивостей, якостей предметів і явищ, зв’язків 
між предметами та явищами. Розвитку інтересів, 
і на цій основі розвитку інтелектуальних почуттів, 
сприяють екскурсії в природу в різні пори року, 
в музеї та виставки.

Естетичні почуття виникають під час сприй-
няття та створення прекрасного, піднесеного, 
комічного і трагічного. Краса предметів і явищ 
навколишньої дійсності збагачує духовний світ 
дитини, робить її життя багатшим і прекраснішим. 
Прекрасне постійно привертає до себе увагу, спо-
нукає розглядати ще раз, надає естетичну насо-
лоду. Естетичні почуття також розвиваються на 
уроках образотворчого мистецтва і проявляються 
в найрізноманітніших формах. Наприклад, демон-
страція творів мистецтва, репродукцій, малюнків 
учителя викликають в учнів захоплення, захват, 
які учні часом не в силах стримати. Однак емо-
ційні переживання під час сприйняття творів 
мистецтва у молодших школярів зазвичай нале-
жать до змісту твору. Художні якості зображення 
дітьми, як правило, мало усвідомлюються. Але, 
навіть будучи неусвідомлюваними дітьми, вони 
роблять сильний вплив на дитяче сприйняття.

Образотворча діяльність має терапевтичний 
ефект. Захоплюючись малюванням, дитина ніби 
йде від усіх життєвих негараздів у свій світ – спо-
кійний і щасливий. Тому образотворча діяльність 
є для таких дітей свого роду засобом, що знімає 
нервове напруження. Однак, якщо дитина пере-
буває в стані поганого настрою чи стурбована 
страхом невдачі, їй потрібен особливий підхід 
у формуванні інтересу. Настрій на успіх, удачу, 
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підтримка, а іноді й допомога в зображенні най-
більш важких моментів малюнка сприяють корек-
ції емоційного стану дитини. Явище «регресу» 
означає повернення до простого, елементарного, 
поступово заповнюючи прогалини в знаннях, 
уміннях і навичках. Тому вчителю образотворчого 
мистецтва сучасної школи необхідно враховувати 
емоційний стан своїх учнів під час формування 
пізнавального інтересу [9].

На перших щаблях навчання образотворчої 
діяльності здивування учнів викликають найрізнома-
нітніші моменти: нові наочні матеріали, незвичайні, 
яскраві барвисті поєднання, знайдені на палітрі, 
майстерність виконання малюнка на дошці вчите-
лем, нетрадиційні техніки малювання і тому подібне.

Заохочувати молодших школярів до образот-
ворчої діяльності вдається за допомогою нетради-
ційних технік малювання. Пропонуємо класифіка-
ції нетрадиційних художніх технік за матеріалами, 
які використовуються в роботі, і за способами 
одержання зображення (див. табл. 1) [4; 6].

Кожна з цих технік – це маленька гра. Їх вико-
ристання дає змогу дітям почуватися відкриті-
шими, сміливішими, безпосереднішими, розви-
ває уяву, дає повну свободу для самовираження. 
Нетрадиційні художні техніки, зокрема малювання, 
дають змогу використовувати різноманітні прості 
й доступні матеріали, легко оволодіти прийомами 
роботи, приносять швидкий результат, відкрива-
ють широкі можливості творення, забезпечують 
молодшим школярам високе емоційне підне-
сення, бажання творити, фантазувати і втілювати 
фантазії різними художніми засобами, розви-
вають самостійність і впевненість у своїх силах, 
що позитивно впливає на формування мотивації 
та виховує любов до мистецтва.

На уроках малювання насамперед необхідно 
викликати інтерес до об’єкта зображення. Як 
відомо, увагу дітей молодшого шкільного віку при-
вертає все яскраве, незвичайне. Зацікавивши пред-
метом, тема загострює сприйняття його дитиною.

Інтерес до образотворчої діяльності вини-
кає тоді, коли перед учнем виникає необхід-
ність подолання будь-яких труднощів, проблем. 
«Проблемна ситуація», на думку психологів, 
педагогів, методистів, уважається одним з ефек-
тивних методів навчання. Згідно з визначенням, 
проблемне навчання – це сукупність таких дій, як 
організація проблемних ситуацій, формулювання 
проблем (поступово до цього привчаються самі 
учні), надання учням необхідної допомоги у вирі-
шенні проблем, перевірка цих рішень, керівниц-
тво процесом систематизації та закріплення набу-
тих знань [1].

Завдання, пропоновані дітям, не повинні бути 
легкими. Однак тут необхідно підходити індивіду-
ально. Здібності в кожної дитини різні. Одне і те 
ж завдання для одного учня буде занадто про-
стим, для іншого – становить велику складність. 
Проблемні ситуації повинні містити елементи, які 
дадуть змогу знайти шлях вирішення завдання. 
Вони повинні бути розроблені вчителем так, щоб 
бути цікавими для всіх учнів. Проблемна ситуація 
викличе зацікавленість, активізує творчу актив-
ність, роботу уяви. Школяр включається в процес 
пошуку рішення.

Завдання, поставлені перед дитиною, повинні 
бути посильними і стимулювати роботу образ-
ного мислення та усвідомленість намальованих 
дій, тобто відповідати властивостям і своєрідності 
нервових процесів. Тому, плануючи образотворчу 
діяльність дітей, необхідно враховувати тип нер-
вової системи і темперамент дитини [5].

Важливим моментом у проблемі «згасання» 
інтересу є і той факт, що в практиці загальноосвіт-
ніх шкіл усе ще не вирішено важливе завдання – 
передати викладання образотворчого мистецтва 
спеціалістам. У багатьох початкових класах обра-
зотворче мистецтво викладають учителі-класо-
води, які не завжди володіють необхідними знан-
нями і навичками, зводячи урок образотворчого 
мистецтва до репродуктивної діяльності учнів. 

Таблиця 1
Класифікація нетрадиційних технік малювання за матеріалами  

та за способом одержання зображення
Нетрадиційні техніки

За матеріалами

Нетрадиційні прийоми малювання: ниткографія, плямографія, монотипія, набрезк, граттаж;
Робота з папером: квілінг, рвана аплікація, айрис фолдинг, декупаж;
Робота з природними матеріалами: карвінг, колаж, біокераміка, флористика, ошибана;
Робота з волокнистими матеріалами: батик, ізонитка, аплікація з тканин різного ґатунку, плетиво «павутина»;
Робота з викидним матеріалом: колаж, артишок, асамбляж;

За способом 
одержання  
зображення

Відбитки фарбою (друкування)
долонькою, пальцями, листям та іншими природними формами, 
зім’ятим папером, штампами з овочів і фруктів, поролоном,  
монотипія, акватипія;

Плямографія звичайна (накрапування з пензлика, ложечки),видування з трубочки, 
аерографія, акватипія, ниткографія;

Робота зі свічкою, восковими олівцями граттаж, малювання предметів і фону свічкою, восковими олівцями;

Тонування паперу Чаєм на зім’ятому папері, олійними фарбами за допомогою води, 
фарбою на зволоженому папері.
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Вивчаючи, що мистецтво впливає не тільки на 
духовну сферу людини, але й на її фізичний стан, 
воно повинно бути в сфері впливу компетентних 
викладачів [2].

На зниження інтересу молодшого школяра 
також впливає: невідповідність між рівнем дома-
гання і можливостями дітей; методика викла-
дання, недостатність знань дітей про художні 
матеріали та відсутність навичок і умінь застосу-
вання їх у малюванні.

Висновки і пропозиції. Дитяча творчість – 
це важливий складник освітнього процесу, який 
узагальнює дитячий життєвий досвід (чуттєвий, 
ціннісний, моральний, естетичний, пізнавальний, 
трудовий). Це створює фундамент успішної твор-
чої діяльності дітей. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури 
показав, що: 1) інтерес – один із найважливіших 
мотивів навчання образотворчого мистецтва 
молодших школярів; 2) інтерес до образотвор-
чої діяльності тісно пов’язаний із психологічними 
особливостями молодшого школяра, його емоцій-
ною, пізнавальною, вольовою сферами; 3) інтерес 
пов’язаний із потребами, а основні потреби цього 
шкільного віку – потреби в пізнанні, дії, у вира-
женні своїх почуттів, вражень; 4) інтерес виникає 
під час подолання труднощів, у процесі пошуку 
рішення будь-якої проблеми, наприклад пошуку 
способу створення виразного образу в малюнку.

Включення в уроки з образотворчого мисте-
цтва нетрадиційних технік і матеріалів малювання 
викликає жвавий інтерес до роботи в учнів, забез-
печує розвинення творчого потенціалу і дає їм 
необхідні знання, вміння та навички, дає реальну 
можливість познайомитися з мистецтвом ширше. 
Можливість працювати в нетрадиційній техніці 
відкривають широкий простір для естетичного 

виховання. Подальшого розвитку потребують уза-
гальнення педагогічного досвіду та розроблення 
системи розвитку дитячої творчості, яка спрямо-
вана на формування інтересу до образотворчої 
діяльності. 
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Shulha A., Tymyrivska T. Formation of interest elementary school student to fine art activity
The article is devoted to the topical problem of forming the interest of junior schoolchildren in art. Because 

art has a powerful educational potential, because it opens a wonderful world of feelings of students, able 
to share their feelings, experiences, excitement from what they saw, experienced in the real world through 
the arts, so an important task for teachers is to awaken interest in art.

The success of any activity depends not only on the abilities and knowledge of the student, but also on 
motivation, i.e. the desire to assert themselves, to achieve high results, and the higher the level of motivation, 
the more factors motivate the child to activity, the greater results he can achieve. Learning motivation is considered 
as an education that arises primarily on the basis of a set of formed cognitive interests of the child. It is established 
that from the very beginning of schooling students have significant changes in the direction of their interests.

It is revealed that the formation of interest in art includes the aesthetic and artistic aspects, which are 
interrelated, because aesthetic interests include artistic. The types of interests according to different criteria, 
levels of expression of interests (elementary, high, creative) are considered.

Interest in art is closely related to the psychological characteristics of the younger student, his emotional, 
cognitive, volitional sphere; and also acts as one of means of encouragement of pupils to productive cognitive 
activity of active mastering of the maintenance of education which depends on a level of formation of motivation 
of training of schoolboys. Important factors that influence (both negatively and positively) the formation of student 
interest in art are described. The lively interest in the work of students in art lessons is the use of non-traditional 
drawing techniques. The classification of non-traditional artistic techniques of drawing depending on a material 
and a way of reception of the image is offered.

Key words: interest, motivation, elementary school pupil, art activity, non-traditional drawing techniques, 
interest in art activity.
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ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ  
ВІЙСЬКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ЛІЦЕЇСТІВ  
ЗАКЛАДІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
ВІЙСЬКОВОГО ПРОФІЛЮ
Здатність ліцеїстів закладів спеціалізованої середньої освіти військового профілю до вступу 

у вищий військовий навчальний заклад і подальшої військової служби в Збройних Силах України є важли-
вим критерієм оцінювання якості їхньої професійної підготовки у військових ліцеях, а також одним із 
головних результатів їхньої підготовленості до майбутньої діяльності як суб’єктів специфічної про-
фесійної діяльності. Для цього необхідна цілеспрямована військово-професійна орієнтація в закладі 
середньої освіти військового профілю. 

Важливим педагогічним засобом цілеспрямованої військово-професійної орієнтації ліцеїстів 
у закладі середньої освіти військового профілю є педагогічне моделювання, який являє собою систем-
ний педагогічний метод створення педагогічних моделей шляхом відображення основних характе-
ристик конкретної педагогічної системи як педагогічного явища в спеціально створеному об’єкті – 
у педагогічній моделі у вигляді мисленнєвого уявлення реалізації певного педагогічного заходу, що 
адекватно відображає предмет педагогічної дійсності, зокрема військово-професійну орієнтацію 
ліцеїстів на вступ у вищий військовий навчальний заклад.

Узагальнення результатів психолого-педагогічних досліджень дало змогу дійти висновку, що 
моделювання є невіддільним складником сучасних досліджень. Його застосовують для оптимізації 
системи планування освітнього процесу, раціональної організації виховного процесу, удосконалення 
системи форм і методів навчання, впровадження авторських методик формування педагогічних 
явищ, прогнозування змін освітньої системи та іншого. Форми моделювання досить різноманітні 
й залежать від моделей і сфери їх застосування.

Показано, що педагогічне моделювання військово-професійної орієнтації ліцеїстів закладів спеці-
алізованої середньої освіти військового профілю дає можливість логічно обґрунтувати цільово-ме-
тодологічний, змістовий, суб’єкт-суб’єктний, методичний і результативний блоки військово-профе-
сійної орієнтації ліцеїстів, встановити зв’язки і взаємозв’язки між основними компонентами, надати 
цьому процесові військово-професійної спрямованості.

Ключові слова: педагогічне моделювання, модель, військово-професійна орієнтація, ліцеїст, нави-
чки та вміння, вищий військовий навчальний заклад.
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Актуальність теми. Одним із найважливіших 
напрямів кадрового забезпечення Збройних Сил 
(далі – ЗС) України є військово-професійна орієнтація 
ліцеїстів закладів спеціалізованої середньої освіти 
військового профілю як майбутніх військових про-
фесіоналів. Її результатом є складне психічне утво-
рення ліцеїста – майбутнього офіцера, який визна-
чається системою його потреб, мотивів і цінностей 
щодо майбутнього військово-професійного буття, 
що проявляються в його життєвих і професійних 
цілях, настановах, ставленнях й активній навчальній 
діяльності з досягнення окреслених цілей.

Постановка проблеми. У зв’язку з цим підго-
товка ліцеїстів має бути спрямована на їхнє вій-
ськово-професійне майбутнє. Вони, будучи ключо-
вою фігурою освітнього процесу, мають володіти 
не тільки певною системою загальних знань, умінь 
і навичок, а й сукупністю особистісно і первинних 
військово-професійних якостей як майбутнього вій-
ськового професіонала. Процес військово-профе-
сійної орієнтації ліцеїста в сучасних умовах потре-
бує системного та цілісного вивчення, є особливо 
актуальним, і тому позначається серед найважливі-
ших напрямів сучасної педагогічної думки. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Застосування педагогічного моделювання в педа-
гогічних дослідженнях розпочинається в 60-х рр. 
ХХ ст. На думку А. Куракіна і Л. Новикової, моде-
лювання є основним методом системного під-
ходу у наукових дослідженнях [4]. Концептуальні 
аспекти та теоретичні основи моделювання 
в педагогіці та психології містяться у науковому 
доробку Ю. Бабанського, В. Беспалька, О. Братка, 
Л. Ітельсона, Н. Кузьміної та інших.

У вітчизняній професійній педагогіці про-
блема педагогічного моделювання відобра-
жена в наукових роботах багатьох дослідників, 
зокрема М. Анісімова, М. Лазарєва, Є. Лодатка, 
О. Мещанінова, В. Ягупова. У наукових роботах 
М. Лазарєва міститься аналіз методів і моделей 
представлення знань, подається класифікація 
моделей представлення знань про предметну 
галузь у вигляді ієрархічної структури: логічної, 
комбінаторної, евристичної та мережевої [5]. 

М. Якубовські представляє «системний ана-
ліз можливостей математичного моделювання 
складних процесів у професійній освіті», наво-
дить теоретичний апарат для побудови педаго-
гічної моделі, моделювання професійної діяль-
ності вчителя [14]. 

О. Мещанінов розробив теоретичні засади 
сталого розвитку інноваційної університетської 
системи неперервної випереджальної профе-
сійної освіти, обґрунтував теоретико-методоло-
гічні засади моделювання педагогічних процесів 
і систем [7]. 

Проблемі моделювання об’єктів та явищ педа-
гогічної дійсності присвячено праці В. Бикова, 
О. Дахіна, Є. Лодатка, в яких містяться обґрунту-
вання закономірностей і принципів різноманітних 
педагогічних процесів і явищ.

С. Батишев та І. Підласий під терміном «педа-
гогічне моделювання» розуміють науково обґрун-
товане конструювання, що відповідає заданим 
вимогам і спрямованій до побудови в близькому 
або віддаленому майбутньому моделі дослі-
джуваного педагогічного процесу. Л. Крившенко 
і М. Вайндорф-Сисоєва визначають моделювання 
як «дослідження процесів і явищ за допомогою 
їхніх реальних або ідеальних моделей» [3, с. 23]. 

З початку 2000-х рр. в Україні захищено понад 
300 дисертацій, в назві яких використовуються 
поняття «моделювання» і «модель». Водночас, 
на думку В. Беспалька, методи дослідження педа-
гогічної науки «ще сильно контрастують на фоні 
загальних успіхів природничих і точних наук» 
[2, с. 4]. Зважаючи на це, завдання науковців уба-
чається в тому, «... щоб скоріше вивести її зі стану 
традиційних описових рекомендацій і словесних 
побудов на шлях моделювання» [2, с. 4]. 

Отже, «педагогічне моделювання – це метод 
створення і згодом вивчення педагогічних моде-

лей, тобто відображення основних характерис-
тик певної педагогічної системи (процесу, явища) 
в спеціально створеному об’єкті – педагогічній 
моделі. <…> педагогічна модель – це мисленнєве 
уявлення або матеріально реалізована система 
педагогічного процесу, явища, яка адекватно відо-
бражає досліджуваний предмет педагогічної дійс-
ності…» [1, с. 29].

Водночас, як показують результати аналізу 
наукових джерел, практично відсутні наукові 
праці, в яких досліджується підпроблема саме 
педагогічного моделювання військово-професій-
ної орієнтації ліцеїстів закладів спеціалізованої 
середньої освіти військового профілю на вступ 
у ВВНЗ. Враховуючи це, нами було поставлено 
завдання щодо обґрунтування відповідної суб’єк-
тно-діяльнісної моделі.

Метою статті є педагогічне моделювання вій-
ськово-професійної орієнтації ліцеїстів на вступ 
у ВВНЗ згідно з провідними ідеями системного, 
суб’єктно-діяльнісного, контекстного та компе-
тентнісного підходів. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз 
та узагальнення результатів наукових дослі-
джень показує, що процес моделювання перед-
бачає дослідження педагогічних об’єктів і явищ 
не безпосередньо, а опосередкованим способом 
за допомогою створення відповідних додаткових 
об’єктів – моделей, а його результати мають стати 
основою для прогнозування педагогічних процесів 
і явищ, які відбуваються в об’єкті, тобто в оригіналі, 
та відповідно до цього з’являється можливість 
наголошувати про адекватність запропонованої 
моделі об’єкта (явища) досліджуваному педаго-
гічному процесу – формуванню військово-профе-
сійної орієнтації ліцеїста закладів спеціалізованої 
середньої освіти на вступ у ВВНЗ.

Узагальнення результатів психолого-педаго-
гічних досліджень дало змогу дійти висновку, що 
моделювання є невіддільним складником сучас-
них досліджень. Його застосовують для опти-
мізації системи планування освітнього процесу, 
раціональної організації виховного процесу, удо-
сконалення системи форм і методів навчання, 
впровадження авторських методик формування 
педагогічних явищ, прогнозування змін освітньої 
системи та іншого. У науковій літературі модель 
розглядають як допоміжний об’єкт, що обраний чи 
трансформований із пізнавальною метою та дає 
нову інформацію про основний об’єкт. Форми 
моделювання досить різноманітні й залежать від 
моделей і сфери їх застосування [8, с. 84]. На 
думку В. Ягупова, «модель (від лат. modulus – міра, 
мірило, зразок) освітнього процесу – це еталонне 
уявлення про навчання учнів, його конструювання 
в умовах конкретних освітньо-виховних закладів. 
Вона визначає цілі, основи організації та прове-
дення освітнього процесу» [10, с. 227]. 
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У педагогіці «модель» – це система об’єктів 
чи знаків, що відтворює певні суттєві властиво-
сті системи-оригіналу, а «моделювання» являє 
собою матеріальне чи мисленнєве імітування 
певної педагогічної системи шляхом створення 
спеціальних аналогів – моделей, в яких відтворю-
ються принципи її організації та функціонування. 

Предмет нашого дослідження – процес побу-
дови педагогічної моделі військово-професійної 
орієнтації ліцеїстів на вступ у ВВНЗ – містить еле-
менти невизначеності як у результатах їхньої про-
фесійної підготовки, так і в процесуальній частині – 
формах, методах, технологіях і засобах. У зв’язку 
з цим розробляємо суб’єктно-діяльнісну модель 
з очікуваним результатом – військово-професій-
ною орієнтацією. Ця модель водночас є динаміч-
ною, оскільки враховуємо вимоги принципу неви-
значеності для дослідження педагогічних явищ 
і процесів. До її складу входять і модель структури 
педагогічного явища, і модель функціонування 
системи їхньої військово-професійної орієнтації. 

Методологічні вимоги – системного, компетент-
нісного та суб’єктно-діяльнісного підходів щодо педа-
гогічного моделювання – уможливлюють визначення 
логіки моделювання в такій послідовності: 

– висунення провідної – експериментальної 
ідеї, формулювання припущень про очікувані екс-
периментальні результати; 

– вибір основних напрямів моделювання 
досліджуваного експериментального явища на 
основі аналізу попередніх освітніх моделей і вра-
хування їхніх основних позитивних і перспективних 
аспектів, чи предмета моделювання; це частина, 
на думку І. Осадчого, об’єкта моделювання, його 
окрема якість (властивість) чи сукупність яко-
стей (властивостей), яку (які) виокремлює наука, 
системно описуючи (пояснюючи, проєктуючи) 
реальний об’єкт. Саме тому об’єкт може мати 
багато науково обґрунтованих моделей, зокрема, 
різного рівня відповідності, повноти й системності 
відображення тощо [9]; 

– побудова моделі відповідно до провідних 
ідей і принципів сучасних методологічних підходів 
до підготовки майбутніх фахівців: компетентніс-
ного [11; 13] та суб’єктно-діяльнісного; 

– структуризація здатності ліцеїстів до май-
бутньої військової служби, яка є основним ядром 
моделі; 

– визначення складниківх здатності ліцеїстів 
до майбутньої військової служби і основних кри-
теріїв оцінювання їхньої сформованості; 

– реалізація основних педагогічних умов фор-
мування здатності ліцеїстів до майбутньої військо-
вої служби за системної та постійної діагностики, 
аналізу та коригування модельованого педагогіч-
ного процесу. 

На основі узагальнення результатів моделю-
вання в педагогіці можна виокремити такі класи 

педагогічних моделей: цінності, системи, процес 
і результат. Уважаємо, що для нашого дослідження 
цікавими із практичного погляду є всі класи моде-
лей, які, як правило, використовуються в єдності.

Отже, моделювання у професійній педаго-
гіці є самостійним напрямом у системі її методів 
дослідження. При цьому цей напрям має специ-
фічні риси, що відображають особливості педа-
гогічних явищ, які моделюються, відкритих як за 
формою і змістом, так і за методиками та техноло-
гіями реалізації. 

Загалом, теорія моделювання різних педаго-
гічних явищ і процесів має досить уніфіковане 
підґрунтя. Наприклад, Є. Лодатко слушно наголо-
шує, що педагогічне моделювання має свої осо-
бливості, серед яких він виокремлює такі: 

– нечіткість, розпливчатість педагогічних 
понять; 

– складність, постійна видозмінність і топіч-
ність педагогічних явищ, об’єктів і процесів; 

– наявність критеріїв і засобів, які б уможли-
влювали визначення «рівня» досягнення постав-
лених цілей, вимірювання результатів реалізації 
процесів, визначення якісних оцінок педагогічних 
феноменів, особистісних здобутків суб’єктів педа-
гогічного процесу тощо; 

– соціокультурний характер об’єкта дослі-
дження, а багатогранність прояву в реальності 
породжує складність його формалізації [6]. 

У зв’язку з цим обґрунтування теоретичних 
основ педагогічного моделювання військово-про-
фесійної орієнтації ліцеїстів на вступ до ВВНЗ 
доцільно здійснювати на провідних ідеях і поло-
женнях сучасних методологічних підходів до 
їхньої підготовки в ліцеях. Згідно з нормативними 
документами, таким підходом є компетентнісний 
[11; 13], основні вимоги якого є обов’язковими на 
всіх рівнях освіти в Україні. Наприклад, В. Ягупов 
сформулював основні вимоги цього підходу: цін-
нісно-мотиваційна насиченість професійної під-
готовки фахівців; суб’єктна орієнтованість вимог 
до професійної підготовки фахівців; педагогічне 
забезпечення особистісного включення тих, хто 
набуває відповідну освіту, в навчальну діяльність 
як її суб’єкта; практична орієнтованість вимог до 
професійної підготовки фахівця; універсальність 
і водночас конкретність змісту професійної під-
готовки фахівців; організаційно-методичне забез-
печення підготовки фахівців; стандартизація 
професійної підготовки фахівців; моделювання 
професійної підготовки фахівців; забезпечення 
можливості об’єктивного діагностування її резуль-
татів [11, с. 82–85]. Ці вимоги частково стосуються 
також і ліцеїстів. 

Власне педагогічне моделювання уможливлює 
створення як моделі військово-професійної орієн-
тації ліцеїста на вступ у ВВНЗ, так і саму модель 
ліцеїста, майбутнього офіцера як фахівця. 
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На основі аналізу проведених педагогічних 
досліджень із проблеми професійної підготовки 
фахівців та її моделювання нами розроблено 
модель військово-професійної орієнтації 
ліцеїстів на вступ у ВВНЗ як описову її харак-
теристику, що містить конкретні вимоги щодо 
формування їхньої військово-професійної спря-
мованості, тобто мотивацію та цінності, мотивації 
майбутньої військово-професійної діяльності. Для 
цього мають бути створені сприятливі організацій-
но-педагогічні умови в закладах спеціалізованої 
середньої освіти військового профілю. 

Ця модель містить компоненти військово-про-
фесійної орієнтації ліцеїстів. Наша основна увага 
прикута до мотиваційного, змістового і мето-
дичного аспектів їхньої військово-професійної 
орієнтації. Аксіомою для нас є такі положення: 
формування позитивного ставлення ліцеїстів до 
майбутньої військової служби – до фаху офіцера; 
набуття основних видів ключових компетентно-
стей як надійної підвалини успішного продов-
ження майбутньої військової кар’єри; опанування 
первинними військово-професійними навичками 
та вміннями. 

Для реалізації цих аксіом має бути відповідна 
педагогічна система формування їхніх ключо-
вих компетентностей, яка дає змогу реалізувати 
як нормативні вимоги до їхньої загальноосвіт-
ньої підготовки, так і наші експериментальні 
заходи – педагогічні умови, які створюють спри-
ятливі умови для військово-професійної орієнта-
ції. В ідеалі така педагогічна система передбачає 
наявність провідної ідеї їхньої загальноосвітньої 
підготовки – формування майбутнього суб’єкта 
військово-професійної діяльності. 

І. Осадчий пропонує такий алгоритм педа-
гогічного моделювання: 1. Постановка мети 
моделювання. 2. Виділення його об’єкта. 
3. Формулювання його предмета. 4. З’ясування 
законодавчо-нормативного забезпечення функ-
ціонування об’єкта моделювання. 5. Обрання 
теорії, яка описує (пояснює) зміст предмета 
моделювання. 6. Обґрунтування основних 
допущень, що спрощують реальний об’єкт. 
7. Формування поняттєвого апарата моделю-
вання. 8. Конструювання моделі об’єкта з викорис-
танням категорій, понять, тверджень і суджень. 
9. Експертиза моделі об’єкта щодо дотримання 
принципів наукового пізнання, законів логічного 
мислення, чинних юридичних і фінансових норм 
тощо. 10. Дослідження властивостей моделі 
(адекватність і повнота відображення дійсності, 
прогностичність тощо) за допомогою здійснення 
мисленнєвого або натурального експерименту 
під час розв’язання конкретних педагогічних 
проблем із використанням розробленої моделі. 
11. Доопрацювання, коригування та остаточне 
конструювання моделі [9].

Отже, нашу модель доцільно створити з ура-
хуванням вищевикладених рекомендацій, а також 
із творчим ставленням до внутрішньої структури, 
специфіки та особливостей загальноосвітньої під-
готовки ліцеїстів закладів спеціалізованої серед-
ньої освіти військового профілю (рис. 1). 

Серцевину цієї моделі утворюють педагогічні 
умови військово-професійної орієнтації ліцеїстів на 
вступ у ВВНЗ, оскільки це основні варіативні аспекти 
її формування. Ці умови мають системний, контекст-
ний і професійно-орієнтований характер, оскільки 
нами враховано, по-перше, досвід проведення вій-
ськово-професійної орієнтації в Україні; по-друге, 
результати опитувань ліцеїстів і випускників військо-
вих ліцеїв; по-третє, потребу Збройних Сил України 
в комплектуванні компетентними військовослужбов-
цями-фахівцями, здатними успішно самоактуалізу-
ватися в сучасному військовому середовищі. 

Ці умови – військово-патріотичне виховання 
ліцеїстів, сучасна комплексна методика вій-
ськово-професійної орієнтації ліцеїстів на вступ 
у ВВНЗ, створення умов для їхньої суб’єктності 
у навчально-пізнавальній діяльності та викори-
стання об’єктивних критеріїв оцінювання військо-
во-професійної орієнтації ліцеїстів до військо-
во-професійної діяльності – забезпечують їхню 
військово-професійну орієнтацію, оптимізують її 
форми, методи, засоби. Сукупність цих умов, їхня 
взаємозалежність і взаємозумовленість припуска-
ють наявність конкретних змістових процесів, які 
у своїй взаємодії визначають динаміку та зміст 
підготовленості вихованців військового ліцею до 
подальшого їх вступу у ВВНЗ. Під час їх реалізації 
формуються найголовніші цінності та ставлення 
до свого майбутнього як до військового професіо-
нала, а також первинні загальновійськові знання, 
вміння, здатності, професійно важливі якості, які 
дадуть змогу свідомо адекватно оцінювати ліце-
їсту свої професійні можливості та здатності щодо 
свого військово-професійного буття. 

Безумовно, для їх реалізації необхідно творчо 
наповнювати всі інші складники цієї моделі. 
Наприклад, мета в цій моделі – формування 
військово-професійної орієнтації, що визначає 
основні навчально-виховні завдання, які визнача-
ють ієрархію їхньої підготовки згідно з державним 
стандартом і сучасними методологічними підхо-
дами до їхнього вибору військової професії: 

– формування позитивного ставлення у ліце-
їста до військового фаху;

– формування позитивної мотивації до вій-
ськового фаху – офіцера;

– формування системи загальноосвітніх і пер-
винних загальновійськових навичок і вмінь;

– залучення до військового етикету.
У процесі розв’язання цих завдань необхідно 

творчо дотримуватися принципів контекстного 
та компетентнісного підходів, а для цього творчо 
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використовувати суб’єктно-діяльнісні методи, 
форми, засоби та види навчальних занять, які фор-
мують у ліцеїстів військово-професійну орієнтацію.

Ключовим компонентом цієї моделі є суб’єк-
тний – педагог і ліцеїст і, відповідно, суб’єкт-суб’єк-
тні взаємини між ними, в яких насамперед форму-
ються у ліцеїстів цінності та мотивація майбутньої 
військової служби, закладаються у них основи вій-
ськового етикету.

А наявність об’єктивних критеріїв і показників оці-
нювання сформованості військово-професійної орі-
єнтації визначає один з основних результатів їхньої 
підготовленості в ліцеї – до успішного продовження 
військово-професійної освіти. Відповідно, вони 
мають сприяти об’єктивному оцінюванню сформо-

ваності військово-професійної орієнтації ліцеїстів на 
вступ у ВВНЗ. Це такі критерії: ціннісно-мотивацій-
ний, когнітивний, поведінково-діяльнісний і суб’єк-
тний, за допомогою яких можна діагностувати їхню 
схильність і орієнтованість на майбутню військо-
во-професійну діяльність. 

Висновки. Отже, для формування військо-
во-професійної орієнтації ліцеїстів закладів спеціалі-
зованої середньої освіти на вступ у ВВНЗ та подаль-
шої військової служби в ЗС необхідно проводити 
педагогічне моделювання, здійснювати послідовну 
військово-професійну орієнтацію. Необхідно заува-
жити, що одним із основних умов досягнення цієї 
мети є формування цінностей і мотивів майбутньої 
військово-професійної кар’єри.

 Рис. 1. Суб’єктно-діяльнісна модель формування військово-професійної орієнтації ліцеїстів на вступ у ВВНЗ
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Пропозиції: розроблення комплексної мето-
дики формування військово-професійної орієн-
тації ліцеїстів закладів спеціалізованої середньої 
освіти військового профілю до подальшої військо-
вої служби в ЗС України.
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Yahupov V., Yerhidzei K. Pedagogical modeling of military occupational orientation of specialized 
average professional education institutions

The ability of high school students in institutions of specialized secondary education, military profile 
for admission to the University and further military service in the Armed forces of Ukraine is an important 
criterion for assessing the quality of their training in military lyceums, as well as one of the main results of their 
preparedness for the upcoming activities as subjects of specific professional activities. This requires a focused 
military-professional orientation at the secondary school of military profile. 

An important pedagogical means targeted military-vocational orientation of students in secondary school 
military profile is a pedagogical simulation, which represents the system of pedagogical method for creating 
pedagogical models by reflecting the basic characteristics of a specific pedagogical system as a pedagogical 
phenomenon in a specially crafted object as a pedagogical model to presenting the implementation of concrete 
pedagogical activities, which adequately portrays the subject of pedagogical reality, including the military-
professional orientation of the students for admission to the University.

Generalization of results of psychological-pedagogical research has allowed concluding that modeling is 
an integral part of modern research. It is used for the optimization of the planning of the educational process, 
the rational organization of educational process, improvement of forms and methods of training, introduction 
of author’s techniques of pedagogical phenomena, the prediction of changes of the education system and so 
on. Forms of modeling are very diverse and depend on the models and their scope.

It is shown that pedagogical modeling of military-vocational orientation of high school students in institutions 
of specialized secondary education of the military profile gives you the opportunity to analyze the target, 
methodological, substantive, subject-subject, methodical and effective units of military-vocational orientation 
of high school students, to establish links and interrelation between the main components of them, to make this 
process of military-professional orientation.

Key words: pedagogical modeling, model, military-vocational orientation, lyceum, skills and abilities, higher 
military educational institution.
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ
У статті проаналізовано значення сучасної української літератури у формуванні соціальної ком-

петентності учнів основної школи, акцентовано увагу на важливості формування життєвих ціннос-
тей у підлітків як невіддільного складника освітнього процесу. Сформульовано визначення поняття 
«соціальна компетентність» та з’ясовано закономірності її формування в учнів основної школи. 
Наведено перелік художніх творів, що входять до програми з української літератури для 5–9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів і мають вплив на ціннісно-мотиваційну сферу підлітків, ваго-
мий виховний потенціал і сприяють формуванню соціальної компетентності підлітків. Детально 
проаналізовано повість-казку Галини Малик «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії» з метою 
визначення її виховних можливостей і впливу на формування ключових компетентностей зростаючої 
особистості. Визначено важливість створення оптимального освітнього середовища для особи-
стісного становлення підлітка. Окреслено роль вчителя української літератури в освітньому процесі 
як носія моральних цінностей, здатного зосередити увагу на аналізі художніх творів так, щоб сповна 
реалізувати їхню виховну здатність. Виявлено виховний потенціал сучасної української літератури 
та обумовлено її поєднання з педагогікою у виховному процесі. Вказано мету навчального предмета 
«Українська література» в закладах середньої освіти та його вплив на учнів в умовах культурно-со-
ціальної взаємодії, збереження історичної пам’яті, суспільної свідомості та формування життєвих 
орієнтирів, пріоритетів відповідно до вікового та емотивного рівнів зростаючого читача. Зроблено 
жанрово-тематичний огляд програмових художніх творів і текстів для позакласного читання для 
учнів основної школи. Проаналізовано умови розвитку української художньої літератури на сучасному 
етапі та визначено її місце серед інших видів мистецтв у вихованні і формуванні особистості; наго-
лошено на впровадженні ідей, що позиціонують вивчення художніх текстів як соціальних і культур-
них проєктів, що допоможуть закласти життєві цінності підлітків; розглянуто сучасну українську 
літературу як один із засобів виховання підлітків, зазначено важливість позитивного впливу сучасної 
літературної освіти на формування соціальної компетентності учнів основної школи.

Ключові слова: формування соціальної компетентності, сучасна література, виховний потен-
ціал, життєві цінності, підлітки.
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Постановка проблеми. Художня література 
на всіх етапах свого розвитку акцентує увагу на 
центральній концепції образу людини. Тенденція 
зображення різнобічності особистості зумовила 
формування нерозривного зв’язку між літерату-
рою та педагогікою. 

Варто зазначити, що художня література має 
велику перевагу серед мистецтв як засіб виховання 
гуманних почуттів і формування духовних ціннос-
тей. Визначено, що українські письменники й гро-
мадські діячі обґрунтували власні реформаторські 
ідеї у наукових працях, викладали педагогічні кон-
цепції в художніх творах, впроваджували їх у прак-
тичній діяльності. Отже, можна стверджувати, що 
художня література відіграє вагому виховну функцію 
в реалізації педагогічних ідей [7, с. 132]. Важливою 
є роль літературної освіти і в процесі формування 
ключових компетентностей учнів основної школи, 
зокрема соціальної компетентності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні засади становлення соціальної ком-

петентності особистості у своїх працях визначили 
І. Бех, Н. Бібік, Н. Гавриш, А. Мудрик, О. Овчарук, 
О. Пометун. Зміст, структуру та способи форму-
вання соціальної компетентності дітей і молоді 
проаналізовано в дослідженнях Н. Борбич, 
М. Докторович, І. Зарубінської, Н. Калініної, 
О. Прашко, В. Шахрай. Сучасна література 
є об’єктом досліджень В. Агеєвої, В. Пахаренка, 
І. Андрусяка, Т. Гундорової, М. Кіяновської, 
Р. Харчук, І. Насмінчук. Різні аспекти літера-
тури для дітей, її специфіку досліджували 
У. Баран, В. Вздульська, Т. Качак, В. Кизилова, 
О. Лущевська, Г. Чух та інші вчені. Аналіз педа-
гогічних досліджень свідчить, що соціальна ком-
петентність трактується доволі широко, але вплив 
на її формування засобів сучасної української 
літератури досліджено не досить, що зумовлює 
вибір теми статті.

Мета статті. Головною метою роботи є висвіт-
лення впливу літературної освіти на формування 
соціальної компетентності учнів основної школи, 



2020 р., № 70, Т. 4.

111

окреслення специфіки виховного потенціалу сучас-
ної української літератури для дітей та юнацтва.

Виклад основного матеріалу. Соціальний 
розвиток підлітків зумовлений їхнім соціальним 
досвідом, якостями, що сприяють комунікатив-
ній діяльності, ефективній взаємодії з іншими 
індивідами в мінливих соціокультурних умовах. 
Важливою умовою формування соціальної ком-
петентності підлітків є не лише їхня здатність 
адаптуватися в суспільстві, дотримуючись певних 
норм і правил соціального життя, а й здатність 
проявити свою індивідуальність і суспільну зна-
чущість, важливу роль у формуванні соціального 
та культурного середовища.

Науково доведено, що система цінностей 
є регулятором поведінки людини та основою 
її успішної соціалізації в суспільстві. Цінності 
набувають значення лише в усвідомленні через 
почуття, у процесі їх вираження в безпосередніх 
взаєминах особистості із соціумом. Тому форму-
вання цінностей має бути невіддільним склад-
ником освітнього процесу: «Мета педагогічного 
впливу полягає у прилученні дитини до тих ціннос-
тей, що мають універсальне значення…» [9, с. 25]. 

На думку І. Беха, «лише оволодівши разом із 
педагогом технологією створення певної духовної 
цінності, вихованець набуває в такий спосіб дієвих 
засобів для духовного самовиховання як відповід-
ного саморозвитку. Без такої спільної діяльності 
твердження про те, що вихованець у підлітковому 
віці здатен до самовиховання й розгортає цей про-
цес шляхом самонаказу, здається таким, що не 
відповідає дійсності» [3, с. 11].

Як зазначає дослідниця О. Прашко, розвиток 
соціальної компетентності учня залежить біль-
шою мірою від створення психолого-педагогічних 
умов, зокрема спеціально організованої діяльно-
сті, під час якої дитина має можливість отримати 
теоретичні знання про соціальну реальність; 
застосувати наявний соціальний досвід у соціаль-
ній практичній діяльності; реалізувати індивіду-
альні потенційні лідерські можливості, сформу-
вати та розвинути ціннісні орієнтації та установки, 
які не вступають у протиріччя зі соціальними нор-
мами; розвиватися як толерантна особистість, 
яка вміє приймати та поважати світогляд інших; 
навчитися впливати на соціальні ситуації, що 
можна змінити, та намагатися вплинути на ті, що, 
за загальною думкою, змінити неможливо; примі-
ряти в дії різні соціальні ролі; навчитись встанов-
лювати конструктивні відносини із соціальним 
середовищем, розв’язувати конфлікти ненасиль-
ницьким шляхом [8, с. 26].

На нашу думку, соціальна компетентність – 
це сукупність знань про орієнтацію особистості 
в соціальних ситуаціях; умінь виконувати різні 
соціальні ролі та взаємодіяти з оточенням у системі 
міжособистісних відносин; цінностей, що сприя-

ють реалізації особистості в соціальному просторі 
з дотриманням соціальних норм і правил.

Українська література має необмежені можли-
вості для формування соціальної компетентності 
сучасних підлітків. Завдання вчителя – створити 
оптимальне освітнє середовище, мобілізувати 
знання й уміння, викликати зацікавлення до сучас-
ної літератури, зосередити увагу на образах, які 
є носіями вагомих життєвих цінностей і мораль-
них якостей. З раннього віку діти захоплюються 
казковими героями – носіями честі, хоробрості, 
справедливості. За допомогою літературних тво-
рів вчаться розрізняти категорії добра і зла, щиро-
сті і підступності, моральності та аморальності. 
У процесі оволодіння художньою літературою 
зростаюча особистість вдосконалює вміння про-
водити аналогії з життям, відбувається станов-
лення її світоглядних уявлень. Власне, вивчення 
української літератури сприяє формуванню 
національної самоідентичності, усвідомленню 
вагомості збереження історичної пам’яті народу. 
Усвідомлення виховного впливу літератури – 
«запорука прищеплення бажання робити добро як 
спонуку до позитивної життєдіяльності; усвiдом-
лення важливої потреби уважного ставлення до 
ближнього, любові до нього; усвідомлення інди-
відуального призначення кожної людини, великої 
цінності людського життя; формування активної 
життєвої позиції» [11, с. 157].

Наукові дослідження вчених-літературознавців 
не дають однозначного твердження, який саме 
період у літературі вважається сучасним. Деякі 
дослідники вважають, що сучасною українською 
літературою є твори, написані з 1970-х років, 
тобто після покоління шістдесятників, інші вказу-
ють на принципові зміни в літературному процесі 
в період Перебудови, тобто з 1985 року. Але біль-
шість наукових праць сучасною українською літе-
ратурою вважають сукупність літературних творів, 
написаних українськими письменниками протя-
гом останніх десятиліть, тобто від часу здобуття 
Україною в 1991 році незалежності й до сьогодні. 
Характерними ознаками сучасної української літе-
ратури стали звернення до раніше заборонених 
тем, використання нових стилістичних прийомів, 
різноманітність жанрів і переосмислення історич-
ної пам’яті та соціальних проблем. Не є винятком 
і дитяча література, яка зазнала суттєвих жанро-
вих, тематичних і стилістичних змін.

Головна мета навчального предмета 
«Українська література» в закладах середньої 
освіти – знайомство учнів із найбільш вагомими 
досягненнями національної літератури та куль-
тури, виховання національно свідомого громадя-
нина України, компетентного читача; формування 
його моральних загальнолюдських цінностей, роз-
виток творчих здібностей та естетичного смаку; 
духовне збагачення й самореалізація в сучасному 
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суспільстві, ствердження гуманістичного світо-
гляду особистості. Дослідниця В. Агеєва ствер-
джує, що «література – один із найважливіших 
із-поміж шкільних предметів, які формують цін-
нісні ієрархії. Обговорення в класі гарного роману 
чи п’єси – це розмова про моральний вибір, про 
добро і зло, про відповідальність за свої дії, про 
ідеали… На уроках літератури усталюються есте-
тичні норми, чуття краси» [1].

Отже, література, з якою знайомиться дитина 
на шляху свого особистісного становлення, сут-
тєво визначає та скеровує надалі потік потенцій-
них читацьких компетентностей. Інформаційне 
середовище, актуальні культурно-соціальні інте-
ракції, культурна пам’ять і суспільна свідомість 
формують певні орієнтири, пріоритети та цінності 
відповідно до вікового та емотивного рівнів зро-
стаючого читача [2].

Для прикладу розглянемо повість-казку Галини 
Малик «Пригоди Алі в країні Недоладії», головна 
героїня якої, школярка Аля, потрапляє до світу, 
створеного з недороблених людських справ. 
Власне, потрапляє героїня в цю країну, бо має теж 
таку погану звичку – не завершувати розпочате. 
Авторка акцентує увагу на рисах характеру, які 
сприяли формуванню негативної звички – безвід-
повідальність, схильність до лінощів, слабкість 
волі, безпечність. Після знайомства з місцевими 
жителями та спостереження за їхнім важким 
життям Аля усвідомлює наслідки свої поведінки: 
своєю недбалістю вона змушує страждати інших, 
та вирішує викорінити свою проблему – усі справи 
треба доробляти до кінця, бо недороблені справи 
ведуть до негативних наслідків. Перша завер-
шена справа – пришите крильце бабки – спону-
кала до висновку, що зроблені справи приносять 
моральне задоволення головній героїні твору. Тож 
можемо спостерігати позитивні зміни в її став-
ленні до навколишніх. Моделюючи сюжет твору, 
авторка використовує низку символічних значень, 
зокрема, сама фантастична країна Недоладія 
символізує наслідки людської недбалості, а кожен 
окремий персонаж є носієм тих рис характеру, які 
має проаналізувати головна героїня і, власне, юні 
читачі разом із нею: Недоладько – працьовитість, 
відданість, Недопопелюшка – дружелюбність 
і безкорисливість, Недовус – щирість, привітність, 
Недочеревик – жадібність, егоїзм, Недороль Х – 
бездіяльність, боягузтво, Недорадник – жорсто-
кість, хитрість. Заглибившись у зміст твору, учень 
може прослідкувати причинно-наслідкові зв’язки 
певних соціальних явищ і дати їм оцінку. Виховний 
потенціал твору розкривається через аналіз таких 
соціальних цінностей, як колективізм, солідарність 
(взаємини мешканців країни Недоладії, які праг-
нуть покращити життя у своїй країні), відкриття 
життєвих цілей (головні герої прагнуть соціаль-
ної безпеки та соціального успіху), формування 

життєвих стратегій (поведінка головної героїні 
Алі, переосмислення нею власної поведінки, 
її ставлення до життя та виконання доручень). 
Спостереження читача за взаєминами головної 
героїні з мешканцями фантастичної країни спо-
нукає до роздумів про втілення соціальних ролей 
та їхній вплив на внутрішні резерви особистості. 
Пройшовши низку випробувань і заручившись під-
тримкою нових друзів, головна героїня Аля змогла 
знайти вихід із важкої життєвої ситуації, що доко-
рінно змінює її погляди на життя, ставлення до 
себе та навколишніх. 

Галина Малик, порушуючи у своєму творі 
такі морально-етичні проблеми, як добро і зло, 
відповідальність за власні вчинки і безпечність, 
боягузтво і хоробрість, лінощі і працелюбність, 
уміння вистояти перед негараздами, дбайливе 
ставлення до себе та до інших, взаєморозуміння 
батьків і дітей, стосунки в сім’ї , відкриває читачам 
непорушну істину, що найкращою справою є та, 
яка має позитивний результат не лише для однієї 
особи, а й для її оточення.

Зважаючи на вищезазначене, варто назвати 
художні твори, проблематика яких може суттєво 
впливати на ціннісно-мотиваційну сферу підлітка, 
зокрема, їх аналіз може оптимально сприяти 
формуванню соціальної компетентності. Це такі 
твори сучасної української літератури з навчаль-
ної програми для загальноосвітніх навчаль-
них закладів, як повість «Таємниця козацької 
шаблі» З. Мензатюк (5 клас); повість «Джури 
козака Швайки» В. Рутківського, повість «Таємне 
Товариство боягузів, або засіб від переляку 
№ 9» Л. Ворониної (6 клас), повість «Русалонька 
із 7–В, або Прокляття роду Кулаківських» 
М. Павленко (7 клас); повість «Шпага Славка 
Беркути» Н. Бічуя, повість «Місце для дракона» 
Ю. Винничука (8 клас). Не менш вагомими є твори 
художньої літератури для позакласного читання, 
що сприяють формуванню соціальної компетент-
ності учнів, зокрема повісті «Дракони, вперед!» 
К. Штанко, «Легенда про юну Весну» Н. Дев’ятко, 
«Друзі за листуванням» О. Лущевської, «Арсен» 
І. Роздобудько, «Школярка з передмістя» 
О. Думанської, збірки оповідань «Сестро, сестро» 
О. Забужко та «Щоденник ельфа» Н. Малетич.

В. Шахрай уважає, що для формування жит-
тєвих цінностей у підлітків доцільно використо-
вувати притчі, в яких розкривається смисл різних 
сторін людського буття, літературні твори чи їхні 
уривки, висловлювання відомих людей, публіка-
ції в друкованих засобах масової інформації чи 
в інтернет-виданнях, історичні факти, приклади 
з реального життя. Слід звернути увагу на вико-
ристання творів сучасних українських письменни-
ків, які пишуть для дітей чи про дітей. Серед них 
можна назвати такі художні твори, як «140 деци-
белів тиші» А. Бачинського, «Солоні поцілунки» 
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О. Купріян, «Не озирайся і мовчи» М. Кідрука 
та інших [14, с. 175].

Учитель, на думку С. Мірошник, має викори-
стати змістовий потенціал художньої літератури 
для становлення учня як особистості, спланувати 
організацію навчальної діяльності, що зумовлює 
побудову пізнання літератури як активного кому-
нікативного процесу, що передбачає обговорення, 
висловлення думок, бачень, тверджень, їх обґрун-
тування, а також оцінювання ситуацій, подій, 
явищ, вчинків, положень, результатів діяльності 
тощо. Цьому слугуватиме застосування активних 
методів і прийомів навчання, зокрема інтерактив-
ного навчання, технології розвитку критичного 
мислення, евристичної бесіди, дискусії, проєктної 
навчальної діяльності тощо [6, с. 115]. 

В. Сухомлинський переконував: «Література – 
це предмет, покликаний вчити жити... Справжній 
словесник завжди кудись веде, до чогось закли-
кає» [10]. Відповідна організація освітнього про-
цесу сприятиме самостійному осмисленню худож-
нього тексту учнями, спонукатиме до детального 
аналізу описаних подій, вчинків персонажів, 
причин і мотивів їхньої поведінки. співставлення 
зображуваного з безпосереднім досвідом реципі-
єнта. Так оцінне ставлення сприятиме здатності 
приймати рішення, робити вибір, брати відпові-
дальність, шукати шляхи подолання конфліктів. 
Художня література демонструє варіанти моделей 
поведінки у різних життєвих ситуаціях, особливо 
якщо відбувається емоційний вплив на почуття 
юного читача, коли виникає можливість пере-
жити відчуття, презентовані в художньому творі, 
коли читач сприймає емоції образу-персонажа як 
власні та разом із ним шукає шляхи подолання 
життєвих труднощів. 

Безперечно, важлива роль у цьому процесі 
відведена і вчителеві, який має бути взірцем для 
зростаючої особистості, наставником, який допо-
може у трактуванні художнього тесту віднайти ті 
чинники, які сприятимуть розвитку духовної куль-
тури: «Він сам повинен знати і вміти те, чим нама-
гається оволодіти той, хто навчається» [4, с. 29]. 
С. Мірошник зазначає: «Без педагога, для якого 
толерантність – основоположний принцип побу-
дови стосунків, спілкування, діяльності, ставлення 
до себе та інших у соціумі, процес формування 
цінностей учнів у вивченні навчальних предме-
тів, зокрема й української літератури, в умовах 
закладу загальної середньої освіти є неможли-
вим» [6, с. 115].

Отже, більшість творів, запропонованих до 
вивчення у шкільному курсі української літератури 
та для позакласного читання, презентує теми, що 
торкаються проблем побудови взаємин особисто-
сті з іншими представниками соціуму; дотримання 
соціальних норм і прав; вербалізації власних 
думок, прагнень.

Висновки і пропозиції. Отже, вивчення сучас-
ної української літератури в закладах загальної 
середньої освіти має бути соціальним і культур-
ним проєктом, що містить ідеї справжнього, близь-
кого сучасним підліткам соціуму, ідеологічної 
системи, що допоможе закласти життєві цінності 
та сформувати соціальну компетентність. Цілком 
справедливим є те, що вивчення сучасної україн-
ської літератури має стати важливим складником 
у процесі формування соціальної компетентності 
учасників освітнього процесу, зокрема учнів осно-
вної школи.
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Yarmulska І. Educational potential of modern Ukrainian literature in the formation of social 
competence of adolescents

The article analyzes the importance of modern Ukrainian literature in the formation of social competence 
of primary school students; emphasis is placed on the importance of forming life values in adolescents as 
an integral part of the educational process. The definition of the concept of “social competence” is formulated 
and the regularities of its formation in primary school students are clarified. Translations of works of art, which 
were included in the program of Ukrainian literature for 5–9 grades of secondary schools and were to be 
in the value-motivational spheres of adolescents, are given, significant educational potential and contribute 
to the formation of social competence of adolescents. Galina Malik’s fairy tale “The Unusual Adventures 
of Ali in the Country of Nedoladiya” is analyzed in detail in order to determine its educational capabilities 
and influence on the formation of key competencies of the growing personality. The importance of creating 
an optimal educational environment for the personal development of the adolescent is determined. The role 
of a teacher of Ukrainian literature in the educational process as a bearer of moral values, able to focus on 
the analysis of works of art so as to fully realize their educational ability. The educational potential of modern 
Ukrainian literature is revealed and its combination with pedagogy in the educational process is conditioned. 
The purpose of the subject “Ukrainian Literature” in secondary education and its impact on students in terms 
of cultural and social interaction, preservation of historical memory, public consciousness and the formation 
of life goals, priorities in accordance with the age and emotional level of the growing reader. A genre-thematic 
review of program works of art and texts for extracurricular reading for primary school students has been made.

The author analyzes the conditions for the development of Ukrainian fiction at the present stage 
and determines its place among other arts in the education and formation of personality, emphasizes 
the introduction of ideas that position the study of literary texts as social and cultural projects that will help to 
lay the life values of adolescents. Considers modern Ukrainian literature as one of the means of educating 
adolescents and notes the importance of the positive impact of modern literary education on the formation 
of social competence of primary school students.

Key words: formation of social competence, modern literature, educational potential, life values, 
adolescents.
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ «МОВЛЕННЯ» 
У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА-СЛОВЕСНИКА
Сьогодні, у час інтеграційних і глобалізаційних процесів, які відбуваються в Україні, ключова роль 

у методичній системі освіти належить педагогу, адже через професійно орієнтовану та комуніка-
тивно-мовленнєву діяльність учителя реалізується державна політика, спрямована на зміцнення інте-
лектуального та духовного потенціалу нації. Ефективне формування мовленнєвої компетентності 
майбутнього вчителя української мови та літератури нині актуальне для суспільства й успішного 
розвитку країни. Мета дослідження полягає в розкритті та теоретичному обґрунтуванні ефектив-
ності формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів української мови та літератури 
в закладі вищої освіти. На підставі науково-теоретичного аналізу психологічних, лінгвістичних, психо-
лінгвістичних, психолого-педагогічних, дидактичних, лінгводидактичних, лексикографічних досліджень 
уточнено й окреслено основні понятійні ознаки термінів «мовлення», «мовленнєва компетентність». 
Мовлення є явищем не лише лінгвістичним, а й естетичним. Визначено, що мовленнєві функції педа-
гога реалізуються в рамках грамотного спілкування з дітьми, батьками, колегами. Одним зі шляхів 
підвищення рівня професійного мовлення студента-філолога є якісне викладання навчальних дисци-
плін освітньо-професійної програми «Українська мова і література», розроблення та застосування 
інноваційних педагогічних технологій, нових підходів, які б відповідали потребам розвитку особисто-
сті та сприяли професійному становленню майбутніх фахівців. З’ясовано, що нині сучасним закладам 
освіти потрібен ерудований фахівець, який зорієнтований на професійно-особистісне становлення 
та здатний самоактуалізуватися в комунікативно-мовленнєвій діяльності. Варто акцентувати увагу 
й на тому, що «мовлення» і «мова» є взаємопов’язаними поняттями. Адже мова може впливати на 
розвиток мовлення, а мовлення – на мову, також мова живе лише в мовленні. Сформульовано висновок 
про те, що мовлення майбутніх учителів-словесників повинно відповідати нормам сучасної української 
літературної мови, бо порушення правил слововживання, граматики, вимови та наголошення вказує 
на низьку культуру професійно орієнтованого мовлення. 

Ключові слова: мовлення, мовленнєва компетентність, студент-філолог, заклад вищої освіти, 
професійне мовлення.
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Постановка проблеми. У контексті інновацій-
них змін, які відбуваються в сучасному суспіль-
стві, особливого значення набуває проблема 
вдосконалення культури усного і писемного 
мовлення, отже, перед закладами вищої освіти 
постає завдання підготовки таких фахівців, які 
могли б у своїй майбутній професійній діяльно-
сті поєднувати глибокі фундаментальні теоре-
тичні знання і практичні навички з вимогами, що 
постійно зростають, у розвитку української дер-
жави. На нашу думку, сьогодні, коли інформацій-
ний простір заполонили інноваційно-інформаційні 
технології, актуальна проблема увиразнення мов-
лення здобувачів освіти, адже мовлення студен-
тів значно збіднюється й обмежується. А сучасна 
школа вимагає від педагога розвитку особистіс-

ного авторитету та статусу, набуття мовленнєвої 
компетентності та становлення майбутнього вчи-
теля-словесника як професіонала.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретично-практичні основи поняття «мов-
лення» як категорії філологічного та педагогіч-
ного знання розроблено вченими Н. Арутюновою, 
О. Ахмановою, Н. Бабич, І. Білодідом, 
Ю. Бєльчиковим, В. Виноградовим, О. Гойхманом, 
М. Жовтобрюхом, Н. Пановим, О. Потебнею, 
П. Сигедою, І. Хом’яком та ін.; проблеми вдоско-
налення мовлення майбутніх фахівців досліджу-
вали З. Бакум, О. Біляєв, Є. Голобородько, 
Т. Гороховська, Н. Голуб, О. Горошкіна, Н. Дика, 
О. Караман, С. Караман, Л. Паламар, М. Пентилюк, 
О. Семеног, Т. Симоненко, В. Шляхова й ін.
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Мета статті – теоретично обґрунтувати ефек-
тивність формування мовленнєвої компетентності 
майбутніх учителів української мови та літератури 
в закладі вищої освіти.

Для розв’язання поставлених у розвідці завдань 
використано такі методи дослідження: загальнонау-
кові: аналіз науково-методичних джерел із проблеми 
дослідження, синтез, порівняння, узагальнення; 
порівняльно-педагогічний: для порівняння фактів 
і поглядів на досліджувану проблему в історичному, 
лінгводидактичному контекстах із сучасним її станом.

Виклад основного матеріалу. Концепція 
модернізації української освіти, що закладена 
в Державному стандарті, визначає цілі та завдання 
вищої освіти, підкреслює необхідність орієнтації 
сучасної освіти не тільки на засвоєння студентами 
певної системи універсальних знань, умінь і нави-
чок, але і на розвиток їхньої особистості, зокрема 
мовленнєвої компетентності, що визначає зміст 
та якість освітнього процесу [19, с. 52].

М. Панов зазначає, що мовлення – це конкрет-
ність, у якій реалізуються мовні закономірності, пара-
дигматичні й синтагматичні [16, с. 13]. «Мовлення, 
на думку Н. Бабич, – це практичне користування 
мовою в конкретних ситуаціях спілкування із напе-
ред визначеною метою, це діяльність за допомо-
гою мови» [3, с. 12]. За визначенням О. Гойхмана, 

мовлення є одним із видів комунікативної діяльно-
сті людини, яка використовує мову для спілкування 
з іншими людьми. Учений уважає, що мовленням 
називають результат діяльності – текст [6, с. 8]. 
Мовлення, отже, і мовленнєва комунікативна діяль-
ність, неможливі без мови. Мовленнєва компетент-
ність сприяє розвитку мовленнєвих умінь, зокрема 
вмінь слухати, читати, говорити й писати.

Мовлення – це послідовність знакових одиниць 
спілкування в конкретному мовному матеріалі в їх 
комунікативному використанні. Мовленння – це 
конкретне говоріння, що протікає в часі і має зву-
кову (внутрішнє проговорювання також) або пись-
мову форми. Під «мовленням» варто розуміти як 
сам процес говоріння (мовленнєву діяльність), 
так і його результат (мовні твори, що фіксуються 
пам’яттю або письмом). Мовлення нескінченно 
мінливе та непостійне, індивідуальне [17].

Значну роль у формуванні мовленнєвої компе-
тентності, отже, і в увиразненні мовлення майбут-
ніх фахівців-філологів, відіграють ознаки та критерії 
мовлення, а саме точність, доречність, логічність, 
правильність, змістовність, виразність, багатство. 
Без заперечення вищезазначеного всі ці ознаки 
можна вдосконалити під час вивчення лінгводидак-
тичних дисциплін у вищому закладі освіти. Студенти 
мають можливість покращити свої знання й уміння 

Таблиця 1
Визначення поняття «мовлення» у лінгводидактичній літературі

ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛО
Мовлення – це реальний процес реалізації мовленнєвої діяльності, вибір окремим мовцем конкретних засобів 
спілкування, який залежить від особливостей мовця, слухача (вік, статус, освіта, стать та ін.), ситуації спілкування. 

[25, с. 85]

В. фон Гумбольдт розглядав мову як носій інформації, тоді як через мовлення реалізується мовний потенціал. [8, с. 283]
Ф. де Соссюр визначає мову як суспільне по суті, незалежне від індивіда, психічне явище, тоді як мовлення, 
на думку вченого, є індивідуальним і психофізичним .

[21, с. 32]

Мовлення має певні ознаки, серед яких І. Бабій визначає такі: активність, динамічність, суб’єктивність, індиві-
дуальність, довільність, цілеспрямованість, ситуативність, синтагматичний зв’язок структурних одиниць.

[2, с. 11]

Датський лінгвіст Луї Єльмслєв зауважує, що мовлення – це послідовність мовних знаків (передусім слів), 
організована (або побудована) за «правилами» мови та відповідно до потреб інформації, що висловлюється 
конкретною людиною в певній ситуації.

[9, c. 23]

Мовлення – процесуальний, діяльнісний аспект, бо воно розвивається та формується лише у процесі діяльності. [7, с. 32]
Мовлення, за визначенням психолога Р. Немова, – сукупність вимовлених та сприйнятих звуків, що мають ті 
самі зміст і значення, що і система письмових знаків, що їм відповідає. Мовлення є поліморфною діяльністю 
(має різні форми існування: зовнішню, внутрішню, монологічну, діалогічну, усну, письмову). Мовленню влас-
тива поліфункціональність: це спосіб спілкування, мислення, носій свідомості, пам’яті, інформації, мовлення 
є засобом керування та самокерування поведінки.

[14, с. 311–312]

Український мовознавець О. Мельничук зазначив, що мова спочатку виникла як засіб спілкування; вклю-
чившись у процеси мислення, практично-ділового і наочно-образного, доповнила його словесно-логічним, 
стимулювавши розвиток останнього. Вплив мовлення на мислення посилився з появою писемності, а спілку-
вання стало інтенсивнішим, водночас значно зросли можливості мови як засобу оформлення думки.

[22, с. 348]

Мовлення – це лінійно розміщений набір одиниць (звуків, морфем, слів тощо). Але в такому наборі одиниці 
набувають додаткових ознак, яких вони не мають у мові: вибір, повторення, розміщення, комбінування, тран-
сформування.

[4, с. 21–23]

Н. Арутюнова зазначає: «Мовлення має властивості, що не протиставляються безпосередньо окремо взятим 
рисам мови і відносяться до способу протікання мовленнєвої діяльності. Процес мовлення характеризується 
певним темпом, тривалістю, тембровими особливостями, ступенем гучності, артикуляційної чіткості, акцен-
том тощо. До мовлення застосовні естетичні (стилістичні) та етичні (нормативні) оцінки. Найважливіша ознака 
мовлення <…> суб’єктивність мовлення виявляється в тому, що воно має автора, який передає в ньому свої 
думки й почуття, для вираження яких він вибирає слова і структури речень <…>. Той, хто говорить, вико-
ристовує висловлення з потрібним для своїх цілей комунікативним завданням. <…> Мовленнєва поведінка 
становить істотну характеристику особистості».

[12, с. 414]
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будувати висловлення, добирати слова та сло-
восполучення, логічно зв’язувати слова в реченні, 
а речення в текст. Процес формування мовленнє-
вої компетентності майбутніх учителів-словесників 
передбачає засвоєння ними також і знань про мову 
і мовлення як готовності до професійного самороз-
витку. Отже, мовлення – це процес, який планується 
і може реалізуватися в усній формі – за допомогою 
звуків, у писемній – графічно, залежно від мовної 
здатності особистості.

У лексикографічних працях термін «мовлення» 
уживається в різних значеннях, що наведені 
в табл. 1.

Поряд із поняттями «мовлення», «мова» у нау-
кових, методичних дослідженнях із лінгводидак-
тики вживаються терміни «мовленнєва компетент-
ність», «мовленнєва компетенція». Науковець 
М. Орап дає широку характеристику мовленнєвої 
компетентності за її функціями: 1) визначати тему 
мовленнєвого повідомлення і ділити мовленнєве 
повідомлення на змістові частини (орієнтування); 
2) визначити змістову думку та логічний зв’язок 
повідомлення; 3) визначати зміст повідомлення 
загалом; 4) визначати рівень доцільності отри-
мання повідомлення; 5) розуміти кінцеву суть 
висловлення, компонувати частини змістового 
наповнення в завершене повідомлення; 6) пла-
нування та передбачення основної мети змістової 
частини та створення логічного перебігу інформа-
ції в повідомленні; 7) реалізація змістової частини 
тексту у процесі мовлення; 8) контроль відповідно-
сті сформованого тексту повідомленню [15, с. 84].

За нашими спостереженнями, мовленнєва 
компетентність – це ширший конструкт, до складу 
якого входить мовна компетентність. Змістом мов-
леннєвої компетентності, що відображає рівень 
знань про закономірності утворення з певної 

системи мови зв’язних висловлень для форму-
лювання думки, є знання про точність, влучність, 
адекватність, правильність використання мовних 
засобів, знання про особливості використання 
мовних засобів залежно від типу, стилю мовлення.

У довідковій літературі мовленнєва компетенція 
визначається як сукупність окремих компетенцій 
у репродуктивних та продуктивних видах мовлен-
нєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, 
письмо). Мовленнєва компетенція – це вміння 
говорити, слухати, читати, писати, тобто вміння, 
пов’язані з мовленнєвою діяльністю, з побудовою 
діалогічних і монологічних висловлювань у кон-
кретній ситуації, відповідно до рівнів мовної компе-
тенції учасників спілкування [1, с. 146].

Лінгводидакт І. Хом’як зазначає, що знання, 
уміння, навички студентів-першокурсників, їхня 
мовленнєва компетенція потребують значного 
поліпшення. Тому перед викладачами постає 
завдання сформувати в них відповідні мовлен-
нєві компетенції в письмі, аудіюванні, говорінні, 
читанні, між якими існує тісний взаємозв’язок, 
оскільки компетенції у продуктивних видах (гово-
ріння, письмо) передбачають сформованість 
і розвиток аудіювання та письма [23, с. 13].

Визначення терміна «мовленнєва компетент-
ність» у лексикографічних дослідженнях наведені 
в табл. 2.

Уважаємо, що мовленнєва компетентність 
майбутнього вчителя української мови і літера-
тури є ключовим показником професійної компе-
тенції педагога. Це вільне володіння та професійні 
знання рідної мови, чуття мови, опанування педа-
гогом усіх видів комунікативної компетенції, що 
передбачені в Державному стандарті, постійне 
самовдосконалення, саморозвиток, допитливість, 
цілеспрямованість, творчість, ініціативність.

Таблиця 2
Визначення поняття «мовленнєва компетентність» у лінгводидактичних працях

ВИЗНАЧЕННЯ ДЖЕРЕЛО
Властива лише людині якість, що виявляється в готовності до засвоєння й оперування мовою як знаковою 
системою (М. Скрипник).

[18]

Мовленнєва компетентність – практичне оволодіння українською мовою, її словниковим запасом, граматич-
ним ладом, дотримання в усних і писемних висловленнях мовних норм; мовленнєва компетенція – це вміння 
використовувати мовні засоби, адекватні меті спілкування (О. Горошкіна, А. Нікітіна, Л. Попова).

[11]

Діяльність людини, спрямована на розуміння або створення тексту, усного або писемного, що здійснюється 
у процесі мовленнєвої діяльності (М. Пентилюк).

[20]

Уміння адекватно й доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях, використовуючи для 
цього мовні, позамовні (міміка, жест) та інтонаційні засоби виразності мовлення (А. Богуш).

[5]

Важлива інтегральна якість людини, що сприяє її соціалізації, виявляється у здатності та готовності до корис-
тування мовними засобами, закономірностями їх функціонування для побудови та розуміння мовленнєвих 
висловлень (І. Черних).

[24]

Мовленнєву компетентність ототожнює з комунікативною, характеризує її основну функцію – спрямування 
на розвиток мовленнєвого спілкування, мовленнєвого етикету й етичних норм спілкування (А. Залізняк).

[10, с. 164–170]

Важливим чинником формування мовленнєвої компетентності майбутнього викладача-словесника є його мовлен-
нєвий розвиток, що передбачає опанування системи мовленнєвих знань і вмінь, потрібних для спілкування в різних 
видах мовленнєвої діяльності. Показником цього розвитку є комунікативна компетентність, тобто здатність і уміння 
спілкуватися, що зумовлює активне використання засобів мови, уміння сприймати та відтворювати зміст чужого мов-
лення, продукувати власне, демонструючи свій інтелектуальний розвиток, культурні здобутки і цінності (Л. Мамчур).

[13, с.182–186]
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Висновки і пропозиції. Отже, узагальнюючи 
подані в лінгводидактичних працях тлумачення 
понять наукової розвідки, ми розумітимемо мов-
леннєву компетентність майбутнього вчителя 
української мови та літератури як інтегральну 
здатність до практичного використання знань 
про мову у процесі спілкування, як потребу роз-
витку особистісного інтересу до мови і мовлен-
нєвої культури, готовність майбутніх фахівців до 
засвоєння у професійних та мовних операціях 
закономірностей функціонування мовних засо-
бів у мовленні для сприйняття, розуміння і ство-
рення висловлення під час фахової мовленнєвої 
діяльності, а також розуміння функціональної ролі 
мовленнєвої компетентності як складової частини 
високого рівня педагогічної майстерності.

Загалом можна стверджувати, що педагогічна 
діяльність майбутнього вчителя-словесника ґрун-
тується на комунікативно-мовленнєвих засадах як 
в освітньому процесі, так і поза його межами.

Перспективи подальших досліджень убачаємо 
в розробленні методичної системи комунікатив-
но-мовленнєвих вправ і завдань, яка сприятиме 
формуванню професійно орієнтованої мовленнє-
вої компетентності студентів-філологів.
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Skrypnyk N. Theoretical fundamentals of research of the definition of speech in the methodical 
system of formations students-philologists’ speech competence

Today, during the integration and globalization processes taking place in Ukraine, a key role in 
the methodological system of education belongs to the teacher, because through professionally oriented 
and communicative-speech activities of teachers the state policy aimed at strengthening the intellectual 
and spiritual potential of the nation. Effective formation future teacher’ of Ukrainian language and literature 
speech competence is especially important now for society and successful development of the country. 
The purpose of the research is to reveal and theoretically substantiate the effectiveness of the formation 
future teachers’ of Ukrainian language and literature speech competence in higher education. On the basis 
of scientific-theoretical analysis of psychological, linguistic, psycholinguistic, psychological-pedagogical, 
didactic, linguodidactic, lexicographic researches the basic conceptual features of definitions of “speech”, 
“speech competence” are specified and outlined. Speech is a phenomenon not only linguistic but also aesthetic. 
It is determined that the speech functions of the teacher are realized in the framework – to communicate 
competently with children, parents, colleagues. One of the ways to improve students-philologists’ professional 
speech is high-quality teaching of educational and professional program “Ukrainian language and literature”, 
development and application of innovative pedagogical technologies, new approaches that would meet 
the needs of personal development and promote professional development of future professionals. It was 
found that today modern educational institutions need an erudite specialist who is focused on professional 
and personal development and is able to self-actualize in communication and speech activities. It is also 
important to emphasize that speech and language are interrelated concepts. After all, language can influence 
on development of speech, and speech – on language, and language exists only in speech. It is concluded 
that future teachers-philologists’ speech should meet the standards of modern Ukrainian literary language, 
because the violation of the rules of word usage, grammar, pronunciation and stress indicates a low culture 
of professionally oriented speech.

Key words: speech, speech competence, philology student, institution of higher education, professional 
speech.
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АВТОРСЬКИЙ КУРС  
«ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЄКТУВАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ»  
ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ  
ЗДОБУВАЧІВ ПЕРШОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
У статті розкрито зміст авторського курсу «Технологія проєктування в початковій школі». Доведено, 

що його впровадження в освітньо-професійну програму підготовки здобувачів вищої освіти першого рівня 
(бакалавр) сприятиме розвитку дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи. 

Подано власне визначення поняття «дослідницькі вміння майбутніх учителів початкової школи», 
яке розглядається авторкою як інтегроване утворення розумових і практичних дій, що забезпечу-
ють здійснення студентами пошукової діяльності, наявність та сформованість засвоєних способів 
проведення різноманітних досліджень, ефективне розв’язання нестандартних професійних завдань 
в умовах модернізації системи загальної початкової освіти, ґрунтуються на знаннях основ дослід-
ницької діяльності, досвіду її організації. 

На основі існуючих класифікацій визначено структуру дослідницьких умінь майбутніх учителів 
початкової школи, які доцільно формувати у здобувачів вищої освіти першого рівня у процесі профе-
сійної підготовки. Авторську класифікацію становлять такі групи дослідницьких умінь: організацій-
но-пошукові, когнітивно-операційні, технологічно-проєктувальні, комунікативно-рефлексивні.

Наголошується, що кожен із визначених у власній класифікації видів дослідницьких умінь є склад-
ним інтегрованим утворенням, невід’ємними елементами якого вважаються інтелектуальна діяль-
ність та знання. 

Авторкою обґрунтовано доцільність упровадження авторського курсу «Технологія проєктування 
в початковій школі», визначено його зміст, структуру, методологічні засади, охарактеризовано 
методи, форми і зміст навчально-професійних проєктних завдань. 

Розкрито зміст індивідуальної роботи майбутніх учителів початкової школи в межах вивчення 
авторського курсу, яка передбачає створення творчого проєкту кожним здобувачем вищої освіти 
та спрямовується на розвиток усіх груп умінь, визначених у дослідженні. 

Ключові слова: авторський курс, дослідницькі уміння, проєктування, професійна підготовка, май-
бутні учителі початкової школи.
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
запровадження нового змісту освіти, концепції 
Нової української школи (далі – НУШ) [5] якість 
теоретичної та практичної підготовки педагогів 
розглядається як найважливіший чинник сталого 
розвитку країни. Це зумовлює підвищення вимог 
до майбутнього вчителя початкової школи й об’єк-
тивну необхідність удосконалення його професій-
ної підготовки. У зв’язку із цим важливим завданням 
є врахування сучасних методів та технологій, спря-
мованих на модернізацію системи освіти відповідно 
до вимог часу, надбань науки, культури і практики. 

Як зазначає В. Андрущенко, за допомогою 
практики освітній процес набуває певних орієнти-
рів, оскільки саме практична спрямованість здо-
бутих знань значно підвищує їх соціальну цінність 
та значущість [1, с. 6].

Так, відповідно до освітньо-професійної про-
грами 013 «Початкова освіта першого (бакалавр-
ського) рівня вищої освіти», майбутні вчителі почат-

кової школи мають володіти знаннями, практичними 
навичками, прийомами навчання всіх освітніх галу-
зей Державного стандарту початкової освіти [2], 
уміло використовувати їх під час вирішення педа-
гогічних, освітніх і науково-методичних завдань 
у початковій школі. Програми початкової школи 
ставлять перед учителями завдання: формування 
«дослідницьких умінь і здатності учнів спостерігати 
за об’єктами і явищами живої і неживої природи»; 
«способів навчально-пізнавальної діяльності учнів, 
мисленнєвих дій та операцій шляхом аналізу, 
порівняння, узагальнення й класифікації природних 
об’єктів» («Я досліджую світ», «Природознавство»); 
«оволодіння узагальненими способами дій; моде-
лювання культурних і життєвих рольових стандар-
тів поведінки» («Я у світі», 3-4 класи); «форму-
вання в молодших школярів прийомів самостійної 
роботи з дитячими книжками, уміння здійснювати 
пошук, добір інформації для вирішення освіт-
ніх завдань» («Літературне читання», 3-4 класи);  
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«формування початкових навичок знаходити, 
використовувати, створювати і поширювати пові-
домлення та дані, застосовуючи для цього інфор-
маційно-комунікаційні технології» («Сходинки до 
інформатики», 3-4 класи) [9; 15]. Майбутній учитель 
початкової школи має не тільки сам володіти всім 
комплексом дослідницьких умінь, а й сформувати 
такі вміння у здобувачів освіти. Отже, об’єктивною 
є необхідність підвищення вимог до професійної 
компетентності фахівців, зокрема щодо форму-
вання в майбутніх учителів дослідницьких умінь 
та готовності до їх розвитку в учнів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У Концепції розвитку педагогічної освіти [6] сха-
рактеризовано стан сучасної педагогічної освіти 
й окреслено перспективи її розвитку на май-
бутнє. Крім того, зазначається проблема дисба-
лансу між суспільним запитом на висококвалі-
фікованих фахівців, глобальними суспільними 
та технологічними змінами й реальністю системи 
педагогічної освіти, рівнем готовності/спромож-
ності сучасних учителів до сприйняття й реаліза-
ції освітніх реформ в Україні. У контексті нашого 
дослідження визначальною є теза Концепції про 
те, що педагоги мають бути готовими розробляти 
й упроваджувати новий зміст, методики (техноло-
гії) навчання, вивчати кращий досвід освітянської 
спільноти та творчо його використовувати у влас-
ній діяльності. Це підтверджує необхідність фор-
мування дослідницьких умінь у майбутніх учителів 
початкової школи. 

У Проєкті стандарту вищої освіти спеціаль-
ності 013 «Початкова освіта» [13] окреслено 
зміст професійної підготовки майбутніх педагогів 
та його результативна складова частина у вигляді 
сукупності предметних та спеціальних (фахових) 
компетентностей, які виявляються в умінні здо-
бувачів вищої освіти розв’язувати як традиційні, 
так і складні педагогічні завдання, що є основною 
характеристикою дослідницьких умінь. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що у вітчиз-
няній педагогічній науці здійснені спеціальні 
дослідження змісту професійно-педагогічних 
умінь (О. Острянська та ін.) і особливостей фор-
мування дослідницьких умінь окремих категорій 
фахівців, а саме: майбутніх учителів іноземної 
мови (М. Князян), трудового навчання (Є. Кулик, 
О. Рогозіна), географії (О. Миргородська), музики 
(М. Фалько), суспільствознавчих дисциплін 
(І. Єрмакова), майбутніх учителів в університетах 
Великої Британії (І. Попович) та ін. Проте натепер 
недостатньо розробленою залишається проблема 
формування дослідницьких умінь майбутніх учи-
телів початкової школи загалом і засобами орга-
нізації різних видів діяльності, зокрема проєктної.

Метою статті є висвітлення особливостей 
упровадження авторського курсу «Технологія 
проєктування в початковій школі» як засобу фор-

мування дослідницьких умінь майбутніх учителів 
початкової школи. 

Виклад основного матеріалу. На основі 
вивчення психолого-педагогічної літератури із 
проблеми дослідження нами визначено поняття 
«дослідницькі вміння майбутніх учителів початко-
вої школи» як інтегроване утворення розумових 
і практичних дій, що забезпечують здійснення сту-
дентами пошукової діяльності, наявність та сфор-
мованість засвоєних способів проведення різ-
номанітних досліджень, ефективне розв’язання 
нестандартних професійних завдань в умовах 
модернізації системи загальної початкової освіти 
та ґрунтуються на знаннях основ дослідницької 
діяльності, досвіду її організації. 

Щоб описати процес формування дослідниць-
ких умінь майбутніх учителів початкової школи, 
ми маємо визначити, які саме дослідницькі вміння 
будуть формуватися. Існує кілька класифікацій 
дослідницьких умінь (Н. Недодатко, О. Рогозіна, 
М. Фалько й ін.). 

Так, М. Фалько визначає такі групи дослідницьких 
умінь: аналітико-синтетичні й інформаційні (аналі-
зувати, синтезувати, узагальнювати, класифікувати 
наукову інформацію; здійснювати інформаційний 
пошук у системі Internet; уміння описувати педаго-
гічні явища; використовувати науковий тезаурус); 
діагностичні вміння (визначати конкретний предмет 
діагностики; розробляти діагностичний інструмен-
тарій і чітко описувати техніку його використання 
в педагогічному процесі; уміння самодіагностики 
рівня готовності до дослідницької діяльності); про-
гностично-проєктувальні (моделювати педагогічну 
діяльність; уміння передбачати наслідки педаго-
гічного процесу; прогнозувати шляхи виправлення 
недоліків); креативно-інноваційні (знаходити нове 
в педагогічних явищах; робити вибір методичної 
концепції власної праці; прогнозувати дослідно-екс-
периментальну роботу) [16]. 

Кожний із видів дослідницьких умінь є складним 
інтегрованим утворенням, невід’ємними елемен-
тами якого вважаються інтелектуальна діяльність 
та знання. У свою чергу, рівень сформованості цих 
умінь значною мірою залежить від якості знань, що 
становлять орієнтовну основу дій. Це буде сприяти 
здатності діяти у швидко змінюваних умовах, імпро-
візувати, сміливо і виважено ухвалювати рішення 
в непередбачуваній ситуації за глибокого усвідом-
лення своєї відповідальності й обов’язку. Для цього 
необхідні конструктивні перетворення змісту, форм 
і методів професійної підготовки у вищій школі, 
переорієнтація на продуктивність – уміння здійс-
нювати проєктну та дослідницьку діяльність, ана-
лізувати явища навколишньої дійсності на основі 
гуманістичних культурно-освітніх орієнтацій.

Аналіз наукових досліджень переконав нас 
у тому, що у структурі дослідницьких умінь 
майбутніх учителів початкової школи варто  
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виокремити види, які доцільно формувати у про-
цесі професійної підготовки: організаційно-по-
шукові (науково-дослідницький пошук необхід-
ної літератури й інформації, що в ній міститься, 
фіксування й унаочнення інформації у вигляді 
таблиць, схем, діаграм, діагностика рівня готовно-
сті до дослідницької діяльності), когнітивно-опера-
ційні (володіння мисленнєвими операціями аналізу 
та синтезу, абстрагування та конкретизації, порів-
няння, виділення головного), технологічно-проєкту-
вальні (планування роботи, створення моделі, вибір 
методів дослідження й оцінка його результатів), 
комунікативно-рефлексивні (регулювання та само-
аналіз власної організації співпраці з іншими учас-
никами спільної діяльності, її самооцінка). 

Відповідно до визначеної нами структури дослід-
ницьких умінь (організаційно-пошукові, когнітив-
но-операційні, технологічно-проєктувальні, кому-
нікативно-рефлексивні вміння) було розроблено 
навчально-змістовий ресурс експериментального 
дослідження. Ним були охоплені низка загальнопе-
дагогічних дисциплін та методик початкової освіти, 
педагогічна практика й самостійна науково-дослід-
ницька діяльність студентів, участь у роботі гурт-
ків і авторський курс «Технологія проєктування 
в початковій школі», які забезпечували безперерв-
ний характер формування дослідницьких умінь 
в освітньому процесі закладу вищої освіти. 

Коротко розглянемо особливості впрова-
дження авторського курсу як засобу формування 
дослідницьких умінь майбутніх учителів початко-
вої школи. 

Курс «Технологія проєктування в початковій 
школі» упроваджується з метою формування 
дослідницьких умінь, які становлять основу нашої 
класифікації: організаційно-пошукових, когнітив-
но-операційних, технологічно-проєктувальних 
і комунікативно-рефлексивних. 

Зміст курсу «Технологія проєктування в почат-
ковій школі» нами було структуровано за принци-
пами: науковості, системності, взаємодії, освітньої 
рефлексії, міжпредметності. 

Основним ресурсним забезпеченням викла-
дання курсу був уперше розроблений авторський 
посібник «Технологія проєктування в початковій 
школі» [14].

Його зміст структуровано за трьома змісто-
вими модулями. Кожний із них включає такі пози-
ції: методичні вказівки щодо роботи з модулем, 
систему оцінювання навчальних досягнень здо-
бувачів освіти; план викладу лекцій, матеріал для 
опрацювання практичних та самостійних робіт; 
питання для самоконтролю, тестові завдання до 
модульних контрольних робіт. 

Методологічні засади та методичний апа-
рат посібника дозволяют поставити навчання на 
суб’єктну основу, підвищити рівень його персо-
налізації, що сприяє ефективному досягненню 

запланованих результатів відповідно до освіт-
ньо-професійної програми, а саме формуванню 
дослідницьких умінь майбутніх учителів початко-
вої школи. 

Під час упровадження курсу «Технологія проєк-
тування в початковій школі» передбачалася проєк-
тна діяльність майбутніх учителів початкової школи 
у процесі проведення практичних, частково на лек-
ційних заняттях та під час самостійної роботи.

Детальніше розглянемо форми і методи, які впро-
ваджувалися у процесі вивчення курсу «Технологія 
проєктування в початковій школі» та спрямовува-
лися на формування дослідницьких умінь майбутніх 
учителів початкової школи (організаційно-пошукові, 
когнітивно-операційні, технологічно-проєктувальні 
та комунікативно-рефлексивні). 

Формування організаційно-пошукових умінь 
майбутніх учителів початкової школи передбачало 
виконання студентами таких проєктних завдань: 

1. Законспектуйте основні положення науко-
во-методичних статей із проблеми становлення 
методу проєктів у педагогічній теорії та практиці, 
користуючись науково-методичною літерату-
рою та журналами («Початкова школа», «Рідна 
школа», «Учитель початкової школи» та ін.). 
Доберіть кілька тлумачень поняття «метод проєк-
тів», порівняйти їх; виберіть краще, на ваш погляд. 
Свій вибір обґрунтуйте.

2. Підготуйте наукове повідомлення на одну із 
пропонованих тем: «Педагогічне проєктування: 
реальність та перспективи», «Значення науко-
вих досліджень у професійній діяльності майбут-
нього вчителя початкової школи», «Необхідність 
вивчення досвіду вчителів-новаторів на уроках 
у початковій школі», «Умови формування дослід-
ницької компетентності майбутніх учителів почат-
кової школи». 

3. Упорядкуйте бібліографічний покажчик дже-
рел із проблем використання методу проєктів 
у початковій школі, вміщених у фахових видан-
нях за останні 5 років. Поясність, чому саме такі 
рубрики покажчика ви обрали і таку літературу до 
них помістили. 

Особливістю авторського курсу є комплексний 
підхід до визначення специфіки індивідуальних 
завдань, які передбачають: створення творчого 
проєкту (портфоліо) за визначеною темою з метою 
формування дослідницьких умінь. Зміст індивіду-
альної роботи наведено в таблиці 1. 

Проєктна діяльність студентів у межах вивчення 
авторського курсу «Технологія проєктування 
в початковій школі» спрямовувалася на розвиток 
усіх груп умінь, а саме: організувати справжню 
дослідницьку, творчу, самостійну діяльність; вико-
ристовувати різноманітні методи і форми самостій-
ної пізнавальної та практичної роботи; сприяти інте-
лектуальному розвитку; встановити ділові контакти 
між викладачами та студентами.
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Результати експериментального дослідження 
свідчать, що розробка й упровадження протягом 
навчання на першому (бакалавр) рівні вищої освіти 
за спеціальністю 013 «Початкова освіта» автор-
ського ресурсного забезпечення процесу фор-
мування дослідницьких умінь студентів є ефек-
тивним засобом формування означених умінь. 
Детально процес формування відображений 
у змісті навчальних посібників «Методика трудо-
вого навчання та художньої праці» у співавторстві 
з А. Крамаренко [8], «Сучасні технології ознайом-
лення молодших школярів з об’єктами природи» 
у співавторстві з А. Крамаренко [7], «Технологія 
проєктування в початковій школі» [14], що про-
йшли тривалу апробацію в Бердянському держав-
ному педагогічному університеті й інших закладах 
вищої освіти України. 

Висновки і пропозиції. Результати впрова-
дження авторського курсу у процес професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи, 
застосування різних форм освітньої взаємодії 
(лекційні, практичні заняття, самостійна й інди-
відуальна робота), орієнтація на проєктну діяль-
ність і особистісно-професійний розвиток майбут-
ніх учителів початкової школи в умовах реалізації 
Концепції НУШ, дають підстави стверджувати, 
що проєктна діяльність сприяє підвищенню рівня 
дослідницьких умінь студентів. Дослідницькі 
вміння забезпечують здійснення студентами 
пошукової діяльності, наявність та сформованість 
засвоєних способів проведення різних дослі-
джень, ефективне розв’язання нестандартних 
професійних завдань в умовах модернізації сис-
теми початкової освіти.

На вимогу часу кафедра початкової освіти 
Бердянського державного педагогічного універси-
тету активно працює над створенням освітнього 
середовища для майбутніх педагогів у лабора-
торії початкової освіти, що дає можливість прак-
тично підготувати фахівців до роботи в реальних 
умовах Нової української школи. 

До перспективних напрямів досліджень у даній 
сфері вважаємо за доцільне віднести науко-
во-практичне обґрунтування організаційно-ме-

тодичного забезпечення формування готовності 
майбутніх учителів початкової школи до здійс-
нення проєктної діяльності, порівняльні дослі-
дження формування дослідницьких умінь фахів-
ців початкової освіти в Україні та європейських 
країнах; формування професійної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи у процесі 
проєктної діяльності тощо. 
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Таблиця 1
Індивідуальна робота здобувачів освіти з курсу «Технологія проєктування в початковій школі»

ЗМ Зміст індивідуальної роботи

Змістовий модуль  
№ 1

Створити інтелект-карту на одну із пропонованих тем:
1. «Педагогічне проєктування: реальність і перспективи».
2. «Дж. Дьюї – основоположник методу проєктів».
3. «Питання класифікації проєктів у дослідженнях У. Кілпатрика».
4. «Ідеї проєктної діяльності в дослідженнях С. Шацького й Е. Кагарова».
5. «Проєктні технології у професійній діяльності педагогів-новаторів».

Змістовий модуль  
№ 2

Створити портфоліо та підготуватись до захисту інформаційного проєкту  
«Портрет учителя Нової української школи».

Змістовий модуль  
№ 3

Розробити план проєктного тижня для здобувачів початкової школи  
(тему обрати самостійно).
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Stepaniuk K. Author’s course “The Technology of Projecting (Designing) within the Primary School” 
which provided the formation of research skills of first level educators

The article reveals the problem of formation of research skills of the future teachers of Primary school. 
It is proved that the formation of the mentioned skills it is advisable to realize according to such stages 
of the professional training of the future teachers of the Primary school: the preparatory, project-research 
and educational-professional. It is grounded the relevance of the author’s educational textbooks (tutorials) for 
the training of the primary school’s future teachers in order of the formation of their research skills.

The content of the course “The Technology of Projecting (Designing) within the Primary School” which is 
revealed in the educational tutorial, is oriented on the development of different groups of research skills with 
the help of the performing of tasks with research characteristics, which have different level of complexity.

Within the modern conditions of the implementation of the new content of the education, within 
the implementation of The Concept of New Ukrainian School the quality of the theoretical and practical training 
of pedagogues is being considered as the most important factor of the stable and constant development 
of the country. It causes the increasing of the requirements to the future teacher of the Primary school 
and the objective necessity of the improvement of the teacher’s training. There by there is the important 
task: to take into account modern methods and technologies which are oriented on the modernization 
of the education’s system according to the requirements of our time, according to the science’s achievements, 
according to the culture and practice.

According to the determined structure of the research skills (organizational-research, cognitive-operational, 
technological-project, communicative-reflexive skills) we developed the educational-content resource 
of the experimental research. This resource included some general-pedagogical disciplines and methodic 
of teaching, pedagogical practice and independent scientific-research activity of students, participation in 
the creative groups, special course “The Technology of Projecting (Designing) within the Primary School”, 
which provided the continuing studying during the educational process within the higher educational institution. 

Key words: special course, institution of higher education, Primary school’s teachers, research skills.
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THE USE OF LMS MOODLE IN THE MODEL  
OF BLENDED LEARNING OF A FOREIGN LANGUAGE  
AT THE TECHNICAL UNIVERSITY
The decrease of classroom academic hours and the increase of the amount of learning material, proposed to 

study independently, require new approaches to learning a foreign language at higher education institutions. It is 
possible to solve this problem in case of wide use of information technologies which are effectively realized through 
e – learning. In the article it is proved that – learning is an important component of professional training of experts. 
Besides, e – learning is an integral part of distance learning, its improved form, which is constantly developing.

One of the most effective models of modern higher education is the model of blended learning, which 
combines traditional full –time form with elements of distance learning with the use of modern information 
and communication technologies. The mixed model of learning gives students more opportunity for learning 
a discipline so as at any time there is a possibility to look through the learning material online, do tests, check 
your knowledge on a separate topic or a discipline in general, study additional information.

The most effective tools for the implementation of distance learning elements in the educational process 
are modern electronic systems of learning management. The experience of the use of blended learning 
of a foreign language by means of LMS Moodle at Kherson national technical university is presented. Main 
peculiarities of the system Moodle within approbation of electronic educational discipline “Foreign language 
for specific purpose” are defined. Key characteristics of the system and main conditions for the organization 
of the educational process are considered. The interactive tools of the visual and educational platform Moodle 
which ensure the formation of intercultural professional communicative competence of specialists in future 
are characterized. It is described how a foreign language teacher introduces educational materials and tests 
in interactive form with the help of elements of the system Moodle and ensures an effective control and self – 
control of learning outcomes. The conclusion as for the efficiency of the use of electronic courses in teaching 
a foreign language on the platform LMS Moodle along with the traditional form of teaching foreign languages 
at the university was made. 

Key words: model of blended learning, LMS Moodle, electronic learning, foreign language teaching.
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The problem statement. Social and economic 
transformations and demands of the post-
industrial information society set new directions for 
the development and modernization of the system 
of professional education in Ukraine. Global 
experience shows the tendency to modification 
of traditional forms of the educational process 
of organization. Numerous factors facilitate this 
tendency such as: student – centered approach 
to learning; a wide base for informatization; 
implementation of information and communication 
technology (ICT); development of educational 
networks, online professional learning 
communities, widespread online learning, which 
gives public access to learning materials through 
the Internet. All these factors lead to global changes 
of the educational paradigm and adaptation 
of educational aims, objectives and principles.

The modern society needs flexible and adaptable 
experts who are able to process significant 
amounts of information, get and update knowledge, 
and constantly improve professional competence. 
But the existing system of the traditional education 
does not fully realize such demands of the society 
without fundamental changes in the educational 
system. In recent times researchers are interested 
in the model of blended learning which combines 
advantages of both traditional classroom learning 
and distance learning technologies, also in addition 
to being an effective way in solving the problem 
of providing for high level experts in the modern 
society. In our opinion, the use of the given model for 
realization of the process of teaching foreign language 
for specific purposes at the technical university is 
of particular relevance. Taking into account great 
educational potential and communicative importance, 



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

126

this discipline is one of the most demanding 
nowadays. The use of the model of blended learning 
in teaching foreign language is caused by decreasing 
of classroom academic hours and increasing the time 
given for students’ independent work. 

Analysis of recent research and publications. 
The problem of the educational process 
organization by introducing the model of blended 
learning is considered in the works of both 
foreign scientists (I.E. Allen, B. Barrett, J. Bersin, 
C.J. Bonk, C. Dziuban, R.V. Frazze, R. Garret, 
H. Kanuka, S. Kmnar, A. Rossett, R. Schank, 
M. Tammelin, P. Valiathan) and Ukrainian scientists 
(Ye. Butenkova, L. Desiatova, M. Yevdokymova, Yu. 
Kapustina, O. Lvova, M. Tatarynova and others). 
The use of the model of blended learning in 
foreign language teaching is presented in scientific 
works of V. Barkasi, S. Barkasi, M. Bondareva, 
T. Harbuzova, V. Kukharenko, O. Mezentseva, 
N. Tymoshchuk, O. Shcherbakova and others. 

In spite of a large number of researches of blended 
learning implementation in the educational process 
of higher education institutions, there are a number 
of problems which need to be solved.

The aim of the article is to examine possibilities 
of the use of Learning Management System (LMS) 
Moodle in the model of blended learning in teaching 
foreign language at the technical university. 

 Presentation of basic material of the research. 
Blended learning is a model which mixes elements 
of full – time and distance learning. The students’ 
learning outcomes will be high in case of using 
this method methodologically correct. The model 
of blended learning is not simply the use of ICT in 
students’ independent work, but it is the integral 
educational process which implies training students 
partly under the teacher’s guidance and partly 
through distance learning in individual or group kinds 
of independent work.

Blended learning combines elements of the main 
European educational models:

1) Distance learning;
2) Face to face learning;
3) Online learning.
There are six models for blended learning in 

foreign practice:
1. Face – to – Face Driver Model. Technology is 

used alongside traditional teaching. This is a good 
option for classrooms where students are performing 
at various levels of skill and ability. Most of the class is 
led by face-to-face lessons. The introduction of online 
instruction is decided on a case-by-case basis.

2. Rotation Model. There is a fixed schedule 
by which students have face-to-face time with their 
teachers and then move to online work. 

3. Flex Model. A great part of the material is 
delivered online. Although teachers are in the room 
to provide on-site support as needed, learning is 

primarily self-guided, as students independently learn 
and practise new concepts in a digital environment.

4. Online Lab Model. Students learn entirely 
online but travel to a dedicated computer lab to 
complete their coursework. Adults supervise the lab, 
but they are not trained teachers.

5. Selfblend Model. The model is traditional for 
higher education institutions in the USA. It gives 
students the opportunity to take classes beyond 
what is already offered at their school. While these 
individuals will attend a traditional school environment, 
they also opt to supplement their learning through 
online courses offered remotely.

6. Online Driver Model. Students work remotely 
and material is primarily delivered via an online 
platform. Although face-to-face check-ins are optional, 
students can usually chat with teachers online if they 
have questions [7].

Rotation Model is the most effective model 
of foreign language teaching because foreign 
language mastery needs “live” communication. 
Accordingly, teaching is based not only on 
the interaction between students and a computer, but 
with a teacher in an active way as well. The material 
learnt independently is summarized and used in real 
conditions through discussion of communicative 
tasks. [3, р. 45].

Consequently, the model of blended learning can 
be characterized by three main components:

1. The component of traditional direct interaction 
of participants of the educational process.

2. The component of interactive communication 
through computer technologies and electronic 
information and education resources.

3. The component of self – study.
E – learning, as an element of blended learning 

in a modern higher education institution, is the use 
of Learning Management System (LMS), which is 
a set of software and hardware elements based on 
the Internet technology, methodology of teaching 
and organizational arrangements. Main functions 
of LMS is registration of participants, delivery 
of educational content, supporting of different kinds 
of interaction between students and teachers, 
control of learning outcomes, collection of statistical 
information of academic work, regeneration of reports 
and etc. [5, 105].

Nowadays, there are many different systems 
of e – learning such as BlackBoard, WebCT, 
TopClass, ILIAS, MOODLE and etc.

Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment is the most popular electronic platform 
used at Ukrainian higher education institutions. 
Moodle is a free (licensed under GNU GPL) web 
application, which gives opportunity to create sites for 
online learning. The system is designed, first of all, to 
organize interaction between a teacher and students, 
and also it is suited to organize traditional distance 
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learning courses and support full – time form 
of education [4, р. 808]. 

The learning environment gives teachers tools to 
create online courses and only subscribed students 
have an access to them. Teachers and students have 
opportunities to add material to the online course, 
have online discussions, take part in charts, do tests, 
question, send and correct tasks.

The educational Moodle platform gives teachers 
and students opportunities for unlimited access to 
different educational resources. On the platform one 
can put reference materials required for independent 
work, tests with automatic correction, and it can help 
a teacher reduce work time, and a student can get 
immediately results of his or her work and analyze 
mistakes.

The use of the Moodle platform encourages 
individualization of learning. Materials and tasks are 
various enough and respond to individual characteristics 
of students as much as possible.

As a result, we believe that the use of the Moodle 
platform in the model of blended learning is quite 
effective method of organization of foreign language 
teaching of students in the technical university.

Since 2016 the model of blending learning is 
implemented in Kherson national technical university. 
This is the priority of the university. The complex 
training program and the use of electronic educational 
resources are being carried out effectively during 
recent years in KNTU. The program includes a set 
of arrangements aimed at providing students of all 
forms of education with modern electronic educational 
resources, their dynamic modernization and actuality.

In KNTU specialized structures for creation 
and administration of the environment for 
management of electronic educational resources 
and their development and implementation in 
the educational process are formed. All the developed 
electronic educational resources are available in 
a university LMS for organization of the centralized 
management of the educational process. Therefore, 
every university student uses electronic educational 
resources in their learning.

The teachers of the department of foreign 
languages of the university teach the discipline 
“Foreign language for specific purpose” and work 
hard with the method of blended learning, using 
resources of the Moodle platform.

Rotation Model was chosen to organize learning, 
which means combining classroom and independent 
work of the students.

Independent work in the discipline of foreign 
language includes:

1. Doing lexical and grammar drills which usually 
take much time at the lesson. Control of done 
exercises can be realized through e – learning.

2. Doing written tests which include different 
forms of control.

3. Doing tasks aimed at the formation 
and development of listening skills and reading 
of different texts with different aims.

4. Writing various kinds of compositions and essays.
5. Reference papers, project works, with 

the further presentation at lessons [2, р. 44]. 
Independent work is organized in the e – course 

environment which is put on the Moodle platform. 
All the tasks are done by students independently 
at home. The course is aimed at development 
of reading and writing skills, expanding glossary and it 
includes four main modules with different tasks. Each 
module is completed with a final test.

The content of the module includes standard 
learning resources (a book, a hyperlink, a folder, a file, 
a web – page etc.) and activity – related components 
which need students’ active part (tasks, a glossary, 
a forum, a chat, a seminar etc.) that makes it possible 
to diversify learning material, methods for control 
and self – control of students’ knowledge and ensure 
interaction between a teacher and all the users 
of the course [6, р. 419]. 

In our opinion, the most effective learning 
elements of the discipline “Foreign language for 
specific purpose” are a glossary, a database, tasks, 
a book, a test, and a forum.

The Glossary element allows organizing work 
with terms; it is used for completing a glossary 
of every separate Units and Modules. Both teacher 
and students can complete a glossary. Students 
alone can add words and expressions on the topic 
to the glossary. A teacher can edit students’ records 
and assess assignments. 

The Database element allows a teacher or 
students to create structured records on the previous 
topic. Besides records there can be some pictures, 
texts, lists etc. Working with the Database element 
motivates students to search for new information on 
the topic. Also, a teacher can edit students’ records 
and assess assignments. 

The Task element allows a teacher to set 
an objective and students need to prepare a detailed 
answer, a presentation, and a report or do some types 
of exercises. A teacher can assess assignments 
and leave a comment.

The Book resource is useful to put information in 
the form of a text or tables in the discipline “Foreign 
language”. This resource can be combined with 
the Lecture resource that makes it possible to present 
information in a clear format. In this case, a teacher 
can ask students and they have to answer them. If 
a student answer questions correctly, he or she can 
go to the next section. If a student does wrong, Moodle 
sends him or her back to revise learning material. The 
best way to study grammar is to use these resources.

The Test element allows a teacher to make up 
a set of test questions of different types. Moodle 
has standard types of questions which could be 
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used in the discipline of “Foreign language for 
specific purpose”. Such questions are the following: 
1) Multiple Choice with one or some choices;  
2) True – false; 3) Tell the Difference with the choice 
of an answer to every given question from the list 
of available questions; 4) Select the Missing Words; 
5) Short Answer; 6) Drag and Drop in the Text where 
missing words in the text are moved with the cursor; 
7) Drag and Drop onto Image means dragging 
a picture or a text with the help of the cursor to 
the area of the background image; 8) Essay in which 
one can have an answer containing a few sentences 
or paragraphs. 

All the types of types can be almost assessed 
automatically with Moodle. Essay is evaluated 
manually by a teacher.

 Furthermore, resources of the Moodle system 
allow a teacher of a foreign language to make puzzles 
and assess students, who solve them. Puzzles are 
an interesting interactive form of work in learning 
of different aspects of a foreign language. 

The Forum element can be used to discuss 
educational problems and consult online. 

So, the use of resources of LMS Moodle 
allows teachers of a foreign language to provide 
the course with modern, interesting learning material, 
and students are engaged in interactive methods 
of learning of a foreign language. 

Conclusions. The use of LMS Moodle in 
the method of blended learning of a foreign language 
teaching favors optimization of the educational process 
in conditions of the shortage of classroom academic 
hours. Thus, the students have an opportunity to 
control the educational process and it motivates 
their significant realization of educational aims 
and influences their motivation. 

In our opinion, choice of balance between 
the forms of classroom and distance learning 
and the methodology for the development 

and improvement of distance learning courses 
of a foreign language are the issues of further 
research.
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Стеценко Н. М., Якушенко І. О. Використання LMS Moodle у моделі змішаного навчання 
іноземної мови в технічному університеті

Зменшення аудиторних годин і збільшення обсягу навчального матеріалу, що виноситься на 
самостійне опанування, потребує нових підходів до вивчення іноземної мови в закладах вищої 
освіти. Розв’язати це питання можливо за умови широкого використання інформаційних тех-
нологій, що найбільш ефективно реалізуються через електронне навчання. У статті доведено, 
що електронне навчання є необхідним компонентом професійної підготовки фахівців. Крім того, 
електронне навчання є складовою частиною дистанційної освіти, її покращеною формою, що 
постійно розвивається. 

Однією з найбільш ефективних моделей сучасної вищої освіти є модель змішаного навчання, що 
поєднує традиційну очну форму з елементами дистанційного навчання з використанням сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій. Змішана модель навчання надає студентам більше мож-
ливостей для вивчення дисципліни, оскільки в будь який час є можливість переглянути навчальний 
матеріал онлайн, пройти тестування, перевірити свої знання з окремої теми чи дисципліни в цілому, 
ознайомитися з додатковими джерелами інформації. 

Найбільш ефективними інструментами впровадження дистанційних елементів у навчальний 
процес є сучасні електронні системи управління навчанням. У роботі представлено досвід реалі-
зації змішаного навчання іноземної мови у Херсонському національному технічному університеті 
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засобами LMS Moodle. Визначено основні особливості системи Moodle в межах апробації електро-
нного освітнього курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Наведено ключові харак-
теристики системи, основні умови організації навчального процесу. Охарактеризовано інтерак-
тивний інструментарій віртуальної освітньої платформи Moodle, що забезпечує формування 
міжкультурної професійної комунікативної компетенції у майбутніх фахівців. Описано, як за допо-
могою навчальних елементів системи Moodle викладач іноземної мови може розмістити навчальні 
матеріали та засоби контролю в ефективній інтерактивній формі, забезпечити ефективний 
контроль і самоконтроль засвоєння навчального матеріалу. Зроблено висновок про доцільність 
використання в навчальному процесі університету електронних курсів з іноземної мови на плат-
формі LMS Moodle в комплексі із традиційною формою організації навчання.

Ключові слова: модель змішаного навчання, LMS Moodle, електронне навчання, навчання інозем-
ної мови.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ  
У ГАЛУЗІ ПРАВА В КАНАДІ ТА УКРАЇНІ
У статті здійснено порівняльно-педагогічний аналіз нормативно-правового забезпечення профе-

сійної підготовки бакалаврів у галузі права в Канаді й Україні, спрямований на виявлення спільних 
та відмінних рис у цьому аспекті системи вищої юридичної освіти досліджуваних країн. У процесі 
дослідження з’ясовано, що професійна підготовка майбутніх фахівців у галузі права в Канаді й Україні 
базується як на міжнародних, так і на державних документах. 

Наголошено на децентралізації системи освіти, відсутності єдиного закону про вищу освіту 
та державного стандарту в Канаді. Зазначено, що розробка та реалізація нормативно-правового 
забезпечення у сфері освіти здійснюється законодавчою владою окремих провінцій і територій з ура-
хуванням світових, національних освітніх тенденцій та регіональної специфіки. Визначено, що прав-
ничі школи Канади володіють відносною автономією, що дає їм можливість самостійно розробляти 
освітньо-професійні та навчальні програми, а також визначати методи викладання, навчання, оці-
нювання та форми атестації здобувачів вищої освіти в галузі права.

У статті наведено основні компоненти нормативно-правової бази вищої освіти України, що засвід-
чують тенденцію до поступового відходу від централізованого управління системою вищої освіти 
та впровадження принципів демократизації, автономізації та персоналізації освітнього процесу. 

Окреслено здійснені на державному рівні кроки в рамках системи вищої юридичної освіти в Україні. 
Зокрема, розкрито значення та зміст затвердженого галузевого стандарту для спеціальності 
081 «Право» галузі знань 08 «Право» для першого (бакалавр) рівня вищої освіти та розробленого 
законопроєкту «Про юридичну (правничу) освіту і загальний доступ до правничої професії». 

У результаті аналізу нормативно-правового забезпечення професійної підготовки бакалаврів 
у галузі права в Канаді й Україні запропоновано рекомендації для управлінців в освітній галузі України 
щодо використання прогресивного канадського досвіду у сфері регулювання й управління вищою 
юридичною освітою в нашій державі.

Ключові слова: професійна підготовка, бакалавр, право, нормативно-правове забезпечення, 
Канада, Україна.
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Постановка проблеми. Нині в Україні спосте-
рігається процес активного реформування про-
фесійної підготовки майбутніх юристів відповідно 
до тенденцій міжнародного та європейського 
освітнього простору, сучасних освітніх стандартів 
та вимог ринку праці. Необхідність кардинальних 
змін у системі юридичної освіти зумовлена тим, що 
«зі здобуттям незалежності та переходом до ринко-
вої економіки попит на юристів зростав експонен-
ціально, як і пропозиції різних закладів освіти, що 
призвело до девальвації цієї професії та зниження 
якості професійної підготовки фахівців» [6, с. 9].

Дослідження професійної підготовки правників 
у рамках опрацювання наукових розвідок у галузі 
педагогіки, нормативно-правової документації, 
що регулює сферу вищої освіти, а також аналіз 
освітньо-професійних програм підготовки бака-
лаврів права дали змогу виявити суперечності 
між запитом на отримання якісних освітніх послуг 
відповідно до міжнародних стандартів освіти 
та недосконалістю нормативно-правового забез-

печення професійної підготовки майбутніх фахів-
ців із права в Україні. У цьому контексті вважаємо, 
що одним з ефективних способів удосконалення 
професійної підготовки майбутніх правників 
в університетах України й оновлення норматив-
но-правової бази держави є вивчення та засто-
сування міжнародного досвіду, зокрема Канади, 
у цій сфері з метою підвищення якості юридичної 
освіти та наближення до світових і європейських 
стандартів. Адже, як зазначає О. Огієнко, метою 
порівняльно-педагогічних досліджень є порів-
няння систем освіти різних країн (або компонентів 
цих систем) для виявлення, аналізу спільностей 
та розбіжностей між освітніми явищами та проце-
сами, обґрунтування закономірностей і тенденцій 
їх розвитку, надання об’єктивної оцінки можли-
вості використання закордонного досвіду під час 
вирішення проблем освіти своєї країни [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. З метою порівняння нормативно-правового 
забезпечення професійної підготовки бакалаврів 
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у галузі права в Канаді й Україні проаналізовано 
міжнародні документи, закони про вищу освіту, 
галузеві стандарти підготовки бакалаврів права 
та нормативно-правову документацію універси-
тетів Канади й України, що містить положення 
про умови прийому та зарахування вступників, 
організацію навчального процесу, оцінювання 
й атестацію здобувачів вищої освіти, забезпе-
чення якості освітньої діяльності, а також освіт-
ньо-професійні програми, навчальні плани, описи 
модулів навчальних дисциплін тощо.

Специфіка функціонування сучасної вищої 
освіти в Канаді та проблеми професійної підго-
товки фахівців у системі університетської освіти 
досліджуваної країни висвітлено у працях таких 
вчених, як: О. Вевер, Р. Гарріс, А. Тремблі, Д. Грегор, 
Г. Жасмін, Р. Гуревич, М. Кадемія, М. Козяр. У кон-
тексті нашого дослідження корисним виявився 
аналіз науково-педагогічної літератури (К. Білоус, 
М. Задояний, І. Оксьом, В. Маньгора, В. Рибачук, 
Н. Сопілко, К. Стецюк та ін), яка висвітлює стан 
професійної підготовки юристів та шляхи її рефор-
мування в Україні.

Мета статті – виконати порівняльно-педагогіч-
ний аналіз нормативно-правового забезпечення 
професійної підготовки бакалаврів у галузі права 
в Канаді й Україні, запропонувати рекомендації 
щодо використання канадського досвіду в цьому 
аспекті професійної підготовки майбутніх юристів 
в умовах університетської освіти України.

Виклад основного матеріалу. Дослідження 
професійної підготовки бакалаврів у галузі права 
в контексті ґрунтовного опрацювання норматив-
но-правової документації дало змогу з’ясувати, 
що професійна підготовка майбутніх фахівців із 
права в Канаді й Україні базується на низці міжна-
родних документів. Зокрема, «Світова декларація 
щодо вищої освіти у двадцять першому столітті: 
бачення та реалізація» передбачає інтернаціо-
налізацію вищої освіти, рівний доступ до вищої 
освіти, диверсифікацію освітніх моделей, студен-
тоцентрований підхід до організації навчального 
процесу, використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій, академічну свободу закладів 
вищої освіти, навчання впродовж життя, нау-
ково-дослідну роботу у співпраці із громадські-
стю, забезпечення контролю якості вищої освіти 
[12]. Наступний міжнародний документ у сфері 
вищої освіти – «Конвенція про визнання квалі-
фікацій з вищої освіти в європейському регіоні», 
або Лісабонська конвенція, від 11 квітня 1997 р., 
яка була розроблена й ухвалена під егідою Ради 
Європи та ЮНЕСКО, передбачає рівний доступ 
всіх людей до різноманіття систем освіти та полег-
шення доступу до освітніх ресурсів інших держав 
[8]. Цей документ був ратифікований Верховною 
Радою України 3 грудня 1999 р., тоді як Канада 
стала учасником Лісабонської конвенції про 

визнання кваліфікацій у 1997 р. Згідно із цією 
Конвенцією, у 2013 р. всіма державами-учасни-
цями ЮНЕСКО були ухвалені Рекомендації щодо 
використання рамок кваліфікацій у визнанні іно-
земних кваліфікацій (Recommendation on the Use 
of Qualifications Frameworks on the Recognition 
of Foreign Qualifications), які сприяють роз-
витку рамок кваліфікацій у кожній країні-учас-
ниці, а також використанню цих рамок у процесі 
визнання кваліфікацій [7].

Зважаючи на те, що освіта в Канаді децен-
тралізована на всіх рівнях, у цій країні відсутня 
загальнодержавна система вищої освіти, отже, 
немає єдиного закону про вищу освіту. Розробка 
та реалізація законів і нормативно-правових доку-
ментів у сфері освіти належать до повноважень 
законодавчої влади окремих провінцій і територій, 
які базуються на світових і національних освітніх 
тенденціях, ураховують особливості функціону-
вання регіону та специфіку системи освіти. Серед 
документів, які регулюють вищу освіту Канади на 
державному рівні, можна виокремити Міністерську 
заяву щодо забезпечення якості освіти в Канаді, 
яка була схвалена відповідними міністерствами 
та департаментами провінцій і територій як орі-
єнтир для ухвалення рішень щодо ліцензування 
нових закладів й освітніх програм на місцевому 
рівні. Цей документ визначає Рамку кваліфікацій-
них рівнів Канади (Canadian Degree Qualifications 
Framework) з метою узгодженості опису кожного 
рівня для досягнення спільних результатів нав-
чання; Процедури і стандарти для оцінювання 
якості нових програм для здобуття освітнього 
рівня (Procedures and Standards for New Degree 
Program Quality Assessment), де описані знання, 
уміння і навички, якими повинен володіти випус-
кник закладу вищої освіти після отримання пев-
ного освітнього рівня для забезпечення чітких 
стандартів навчання та належної якості освіти; 
Процедури і стандарти для оцінювання нових 
установ, які присвоюють освітні рівні (Procedures 
and Standards for Assessing New Degree-Granting 
Institutions), якими регулюється процес визнання 
нового закладу вищої освіти [9]. Іншим докумен-
том державного рівня є Національний профіль 
компетентностей, що визначає знання, уміння, 
навички та завдання, які необхідні для практики 
права в Канаді [10]. Панканадська структура ква-
ліфікацій – це документ, який визначає головні цілі 
та результати навчання для кожної кваліфікації 
в контексті конкретної системи освіти, співвідно-
шення між різними кваліфікаціями, що дає змогу 
зіставляти системи кваліфікацій різних країн, тим 
самим забезпечує механізми трансферу кредитів 
та визнання кваліфікацій, здобутих у системах 
освіти інших країн, сприяє мобільності фахівців 
між країнами, які володіють різними освітніми сис-
темами [11].
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Основні компоненти нормативно-правової 
бази вищої освіти України такі: Закон України «Про 
вищу освіту» (2014 р.), Державна національна 
програма «Освіта» («Україна ХХІ ст.») (1993 р.), 
Національна доктрина розвитку освіти (1996 р.), 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні 
на 2012–2021 рр. (2013 р.), де спостерігається 
тенденція до відходу від централізованого управ-
ління системою вищої освіти, а натомість декла-
руються принципи демократизації, автономізації 
та персоналізації освітнього процесу. 

Варто зауважити, що ухвалення Закону України 
«Про вищу освіту» (2014 р.) продемонструвало 
наближення вітчизняної системи вищої освіти 
до європейських та світових стандартів, адже 
заклади вищої освіти отримали право на розши-
рення академічної, господарської та фінансової 
автономії, що передбачає широкі можливості для 
реалізації власного бачення організації освітнього 
процесу, самостійної розробки та затвердження 
освітніх програм і навчальних планів, планування 
і розподілу бюджету, що позитивно впливатиме на 
підвищення рівня конкурентоспроможності вітчиз-
няних закладів вищої освіти на міжнародному 
ринку надання освітніх послуг [2].

Важливим кроком на шляху до впровадження 
прозорих механізмів забезпечення внутрішнього 
та зовнішнього контролю якості вищої юридичної 
освіти України стало створення 1 вересня 2015 р. 
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти (далі – НАЗЯВО), що передбачено 
в Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.). 
Проте лише на початку 2019 р. ця структура офі-
ційно розпочала свою діяльність, яка полягає 
у виконанні регуляторних та контрольних функцій 
із забезпечення якості вищої освіти, а саме акре-
дитації закладів освіти й освітніх програм, аналізу 
якості освітньої діяльності, формуванні єдиної бази 
даних, запроваджених закладами вищої освіти спе-
ціалізацій на кожному рівні вищої освіти, розробці 
порядку присудження наукових ступенів спеціалі-
зованими вченими радами закладів вищої освіти, 
акредитації спеціалізованих вчених рад тощо [3].

Результати аналізу нормативно-правової бази 
професійної підготовки фахівців із права в Україні 
свідчать, що, окрім зазначених вище документів, 
на державному рівні діють постанова Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійс-
нюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 
29 квітня 2015 р. № 266, Національна рамка ква-
ліфікацій (2011 р.), що забезпечує структурова-
ний опис освітньо-навчальних, освітньо-наукових 
і наукових кваліфікаційних рівнів освіти відповідно 
до характерних для певного рівня освіти компе-
тентностей.

Результати досліджень професійної підготовки 
бакалаврів у галузі права в університетах Канади 

свідчать про відсутність державного стандарту 
для цієї галузі через децентралізацію канадської 
системи вищої освіти. Функції організації й управ-
ління вищою юридичною освітою, визначення змі-
сту й освітніх рівнів підготовки фахівців із права 
забезпечуються на місцевому рівні відповідними 
відділами органів самоврядування – міністер-
ствами чи департаментами освіти кожної провін-
ції та території. Університети Канади, володіючи 
відносною автономією, самостійно розробляють 
освітні та навчальні програми, а також визнача-
ють методи викладання, навчання, оцінювання 
та форми атестації здобувачів вищої освіти 
в галузі права. Моніторинг за якістю надання освіт-
ніх послуг правничими школами здійснюється 
здебільшого юридичними товариствами в кожній 
провінції шляхом розроблення та контролю за 
дотриманням державних вимог щодо допуску до 
здійснення юридичної діяльності, де визначено 
обов’язкові компетентності для здобуття освіт-
нього рівня із загального права, а саме в основних 
галузях матеріального знання, правових навичок, 
професіоналізму й етики.

Протягом останніх років Україна здійснила 
значний поступ у розробленні нормативно-право-
вої бази професійної підготовки фахівців у галузі 
права: затвердила галузевий стандарт для спе-
ціальності 081 «Право» галузі знань 08 «Право» 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
що стало першим етапом на шляху до модерніза-
ції національної системи вищої юридичної науки. 
Цей стандарт встановлює основні вимоги до 
змістового й оцінно-результативного компонентів 
освітньої діяльності закладів вищої освіти (далі – 
ЗВО), які здійснюють професійну підготовку бака-
лаврів права, пропонуючи перелік компетент-
ностей випускників, окреслюючи можливості їх 
подальшого працевлаштування. Отже, освіт-
ньо-професійні програми закладів вищої освіти 
України, які здійснюють підготовку бакалаврів 
права, базуються на положеннях та нормах цього 
галузевого стандарту [4].

У рамках реформування системи вищої 
освіти та цілісного оновлення законодавчої 
бази в галузі юридичної освіти розроблено 
законопроєкт «Про юридичну (правничу) освіту 
і загальний доступ до правничої професії» 
№ 7147 від 28 вересня 2017 р. «Метою законо-
проєкту є розвиток правової освіти, спрямованої 
на підготовку юриста відповідно до його фунда-
ментальної ролі – утверджувати верховенство 
права через захист прав і свобод людини» [5]. 
Проєкт закону «визначає засади (стандарт) юри-
дичної (правової) освіти, а також встановлює 
механізми оцінювання якості юридичної (пра-
вової) освіти і загального доступу до юридичної 
професії» [5]. Документ надає перелік фунда-
ментальних юридичних дисциплін, що мають 
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входити до стандартів правової освіти, та тих, 
освітньо-професійні програми яких вимагають 
змістового і методологічного вдосконалення 
з метою забезпечення підготовки юриста відпо-
відно до європейських стандартів. Законопроєкт 
розділяє юридичні професії (суддя, адвокат, 
прокурор, нотаріус) та професійну діяльність 
у сфері права (проходження державної служби 
чи служби в органах місцевого самоврядування, 
робота на посадах, пов’язаних із наданням безо-
платної правничої допомоги, робота на посадах 
помічника судді, адвоката, нотаріуса, прокурора, 
науково-викладацька діяльність у правничих 
школах). Згідно з нормами законопроєкту, про-
фесійна підготовка юристів може здійснюва-
тись виключно правничими школами, що пере-
бувають у підпорядкуванні Міністерства освіти 
і науки України (класичні університети, профільні 
університети), і приватними ЗВО, що отримали 
ліцензію Міністерства освіти і науки України [5].

Висновки і пропозиції. Здійснивши порів-
няльне дослідження нормативно-правового 
забезпечення професійної підготовки бакалаврів 
у галузі права в Канаді й Україні, можемо гово-
рити про наявність суттєвих відмінностей у кон-
тексті державного регулювання вищої юридичної 
освіти, автономності правничих шкіл та наявно-
сті галузевих стандартів для цієї спеціальності. 
У контексті виконаного дослідження вважаємо 
за доцільне запропонувати такі рекомендації для 
управлінців в освітній галузі щодо реформування 
вищої юридичної освіти в Україні: завершити 
обговорення, внести поправки й ухвалити закон 
на основі законопроєкту «Про юридичну (прав-
ничу) освіту і загальний доступ до правничої про-
фесії» № 7147 від 28 вересня 2017 р.; забезпе-
чити контроль за дотриманням закладами вищої 
освіти затвердженого Стандарту вищої освіти 
України за спеціальністю 081 «Право» галузі 
знань 08 «Право» для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти № 1379 від 12 грудня 2018 р.; 
розробити та затвердити професійні стандарти 
та паспорти професій у галузі права, що спри-
ятиме формуванню комплексного бачення змі-
сту, мети, завдань професійної підготовки юрис-
тів з огляду на потреби ринку праці й очікування 
роботодавців у цій сфері професійної діяльності, 
а також кращому розумінню можливостей майбут-
нього працевлаштування для випускників.

Успішне реформування юридичної освіти 
в Україні неможливе без державного регулю-
вання, моніторингу якості надання освітніх послуг 

та пошуку шляхів упровадження інноваційних 
ідей для створення якісної системи професійної 
підготовки фахових юристів, які б кваліфіковано 
здійснювали професійну діяльність на засадах 
утвердження верховенства права в суспільстві 
та побудови правової демократичної держави. 
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Stoliarchuk L. Regulatory and legal framework for the professional training of bachelors  
in the field of law in Canada and Ukraine

The article provides a comparative and pedagogical analysis of regulatory and legal framework for bachelors 
in the field of law in Canada and Ukraine aimed at identifying common and distinctive features in this aspect 
of higher legal education system in the countries under research. The study has shown that the training 
of future legal specialists in Canada and Ukraine is based on both international and state documents.

The decentralization of the education system, the lack of a single law on higher education and the state 
standard in Canada has been emphasized. It has been noted that the development and implementation 
of regulations in the field of education is performed by the legislature of separate provinces and territories 
with consideration to global, national educational trends and regional peculiarities. It has been indicated 
that Canadian law schools possess relative autonomy allowing them to independently develop educational, 
professional and educational programs as well as to determine the methods of teaching, learning, assessing 
and certifying bachelors in law.

The article presents the main components of the regulatory and legal framework of higher education in 
Ukraine showing a tendency to gradually refrain from the centralized management of higher education and to 
introduce the principles of democratization, autonomy and personalization of the educational process.

The steps taken at the state level within the system of higher legal education in Ukraine have been outlined. 
Namely, the meaning and content of the approved occupational standard for the specialty 081 “Law” in the field 
of knowledge 08 “Law” for the first (bachelor’s) level of higher education and the draft law “On Legal Education 
and General Access to the Legal Profession” have been clarified.

As a result of analyzing the regulatory and legal framework for bachelors in law in Canada and Ukraine, 
recommendations for administrators in the field of education in Ukraine on the use of progressive Canadian 
experience in the regulation and management of higher legal education in our country have been developed.

Key words: professional training, bachelor, law, regulatory and legal framework, Canada, Ukraine.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ  
СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
У статті вивчено сутність понять «комунікативність» та «комунікативні здібності». Висвітлено 

результати дослідження, спрямованого на аналіз розвитку комунікативних здібностей студентів 
педагогічних спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта». Запропоновано педаго-
гічні умови для розвитку комунікативної компетентності майбутнього вчителя.

Відповідно до поставленої мети було підібрано низку методик, як-от: методика «Виявлення кому-
нікативних та організаційних здібностей»; методика «Ваш стиль спілкування», методика «Вивчення 
рівня комунікативного контролю». Визначені методики дають можливість встановити комуніка-
тивні й організаційні схильності особистості, стилю спілкування, індивідуально-стабільної форми 
комунікативної поведінки людини та рівень комунікативного контролю студентів 1-го та 4-го курсів 
педагогічних спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта». Отримані результати 
дослідження дали змогу встановити, що на формування комунікативних здібностей студентів знач-
ною мірою впливає освітнє середовище, у якому вони набувають педагогічних компетентностей.

Особистість педагога визначає характер цілей та завдань педагогічної діяльності, успішність 
виконання основних професійних функцій: інформаційної (точність, логічність подачі інформації, 
уміння виділяти головне, доступність інформації, зв’язок інформації із практикою й уміння про-
гнозувати засвоєння матеріалу учнями), перцептивної (уміння сприймати психічний стан учнів 
та «бачити» особистість учня), комунікативної (стиль спілкування, педагогічний такт, експресивні 
якості, контакт з учнями), розвивальної (робота з формування і розвитку прийомів і способів розумо-
вої діяльності учнів, їхеьої особистості й учнівського колективу), контролюючої (різні способи конт-
ролю засвоєння інформації, об’єктивне оцінювання, навчання самоконтролю). Реалізація на практиці 
цих функцій водночас є складним завданням, виконання якого потребує високого рівня професійної 
компетентності педагога.

Ключові слова: комунікативність, комунікативні здібності, педагогічні комунікативні здібності, 
професійна підготовка, студенти.
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Постановка проблеми. Для успішного опану-
вання педагогічної діяльності сучасному студенту 
спеціальностей «Дошкільна освіта» та «Початкова 
освіта» необхідно володіти комплексом педагогіч-
них здібностей, серед яких основними виокрем-
люємо комунікативні.

На думку Н. Кузьміної, комунікативність – це про-
фесійна здатність педагога, що характеризується 
потребою у спілкуванні, готовністю легко вступити 
в контакт, викликати позитивні емоції у співрозмов-
ника й мати задоволення від спілкування [1, с. 28] 

Комунікативні здібності сприяють ефективному 
спілкуванню, передачі інформації, розумінню 
ситуації і є базою для формування комунікатив-
них умінь і навичок. Серед умов, які сприяють 
розвитку педагогічних здібностей у майбутніх 
учителів дошкільної і початкової школи, на нашу 

думку, варто виділи дві: освітнє середовище, 
у якому здобуває освіту студент, і його прагнення 
до самовдосконалення. 

Погоджуємося з думкою І. Іванової, яка ствер-
джує, що у процесі підготовки в закладі вищої 
освіти спеціаліста педагогічної сфери повинен 
відбуватися розвиток його професійних умінь, 
зокрема й комунікативних [2, с. 96]. 

Професійні комунікативні вміння визначаються 
як зумовлена знаннями і навичками готовність 
особистості успішно досягати свідомо постав-
леної мети професійної комунікативної діяльно-
сті в мінливих умовах її перебігу. Комунікативні 
вміння, які студенти-педагоги мають на момент 
вступу до закладу вищої освіти, виступають щодо 
професійних комунікативних умінь як загальні до 
спеціальних.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему педагогічних здібностей, зокрема 
комунікативних, досліджували такі науковці, як: 
Г. Балл, Н. Волкова, Ф. Гоноболін, Г. Данченко, 
І. Зязюн, І. Іванова, В. Крутецька, І. Когут, 
Н. Кузьміна й інші. 

Процеси формування комунікативних умінь 
і навичок, розвиток комунікативних здібностей 
педагогів вивчали такі науковці, як О. Березюк, 
С. Годник, С. Дубяга, Ю. Кулюткин, І. Осадченко, 
В. Черняков, І. Шакіров, В. Ягупов та інші.

Незважаючи на те, що проблема розвитку 
комунікативних здібностей студентів педагогічних 
спеціальностей частково висвітлена в деяких нау-
кових працях, окремі аспекти означеної пробле-
матики стосовно розвитку комунікативних здібнос-
тей студентів спеціальностей «Дошкільна освіта» 
та «Початкова освіта» є актуальними і залиша-
ються недостатньо вивченими, тому вивчаються 
в нашому дослідженні.

Мета статті – зробити аналіз розвитку комуні-
кативних здібностей студентів педагогічних спеці-
альностей.

Виклад основного матеріалу. З метою визна-
чення розвитку комунікативних здібностей сту-
дентів педагогічних спеціальностей було викори-
стано такі методики: «Виявлення комунікативних 
та організаційних здібностей», «Ваш стиль спіл-
кування», «Вивчення рівня комунікативного конт-
ролю» [5, с. 128]. Дослідження проводилось серед 
студентів 1-го та 4-го курсів педагогічних спеціаль-
ностей (дошкільна та початкова освіта). Вік опита-
них студентів – від 17 до 20 років.

Високий рівень розвитку комунікативних зді-
бностей у студентів спостерігається вже з пер-
шого курсу навчання, що дає дозволяє припустити 
наявність небайдужого ставлення досліджуваних 
до проблем співбесідника, легкість встановлення 
контактів у спілкуванні та гнучкість переходу від 
однієї теми розмови до наступної. 

Згідно з результатами дослідження за методи-
кою «Виявлення комунікативних та організацій-
них здібностей» (див. рис. 1), для 65% студентів  
1-го курсу спеціальності «Дошкільна освіта» 
характерний високий рівень комунікативних зді-
бностей. 60% студентів 4-го курсу зазначеної спе-
ціальності властиві комунікативні здібності, що 
вказують на вміння взаємодіяти з іншими людьми 
у процесі спілкування.

У 35% респондентів 1-го курсу спеціальності 
«Дошкільна освіта» виявлено організаційні здіб-
ності, що характеризує їх як осіб, здатних на 
самостійні рішення й урегулювання конфліктів, 
правильно організувати і спланувати як власну 
роботу, так і роботу колективу (студентського або 
учнівського) для досягнення спільного позитив-
ного результату.

Результати виявлення організаційних здібнос-
тей показали, що в 40% студентів 4-го курсу висо-
кий рівень, що більше, ніж у студентів 1-го курсу, 
і свідчить про більшу готовність до здійснення 
педагогічної діяльність шляхом налагодження 
й організації освітнього процесу.

У студентів 1-го курсу спеціальності «почат-
кова освіта» комунікативні здібності домінують 
(70%) над організаційними (30%). У студентів  
4-го курсу спеціальності «Дошкільна освіта» кому-
нікативні (50%) і організаційні (50%) здібності роз-
поділені порівну. Зазначимо, що комунікативні 
здібності характеризуються правильністю обраної 
і застосованої інформації у процесі спілкування, 
а організаційні – схильністю до впливу на інших 
людей (рис. 2).

Отже, результати опитування за цією мето-
дикою показали, що студенти 1-го і 4-го курсів 
вищезазначених спеціальностей, у яких виявлені 
комунікативні здібності, здатні з легкістю вступати 
в міжособистісні соціальні контакти, досягати 
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Рис. 1. Комунікативні й організаційні здібності студентів 
спеціальності «Дошкільна освіта» (%)
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Рис. 2. Комунікативні й організаційні здібності студентів 
спеціальності «Початкова освіта» (%)
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поставлених комунікативних цілей, обирати різні 
ролі відповідно до створеної моделі спілкування, 
а також досягати взаєморозуміння в різних кому-
нікативних ситуаціях. 

Респонденти, у яких виявлено організаційні 
здібності, схильні до організаторської діяльності: 
їм легко розпланувати свій час та вплинути на 
інших осіб через особистий приклад; вони швидко 
розуміють психологічний стан та індивідуальні 
особливості інших людей; їм притаманна готов-
ність брати відповідальність за чужі вчинки.

Результати методики «Ваш стиль спілкування» 
(рис. 3) показали, що серед студентів 1-го (75%) 
та 4-го курсів (90%) спеціальності «Дошкільна освіта» 
переважає демократичний стиль спілкування.
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4-й курс

Рис. 3. Стиль спілкування студентів спеціальності 
«Дошкільна освіта» (%)

За демократичного стилю спілкування врахо-
вуються потреби, інтереси та бажання учасників 
комунікативного процесу та заохочується їхня 
ініціатива. Рішення ухвалюються колегіально, 
з обов’язковим ознайомленням усіх учасників із 
проблемою, яка вирішується.

Для студентів 1-го курсу авторитарний (10%) 
та ліберальний (15%) стилі спілкування нехарак-
терні, а також майже відсутній авторитарний (5%) 
та ліберальний (5%) стилі спілкування у студентів 
4-го курсу. 

Варто зазначити, що для людей з авторитар-
ним стилем спілкування існує лише одна пра-
вильна думка, а всі інші – помилкові. Ініціатива 
інших людей не враховується та не заохочується, 
усі рішення ухвалюються одноосібно.

Для ліберального стилю спілкування харак-
терна поступливість та малоініціативність у спіл-

куванні. Співрозмовники-ліберали часто вдаються 
до вмовляння свого співбесідника. 

У студентів 1-го (90%) та 4-го курсів (70%) спе-
ціальності «Початкова освіта» також переважає 
демократичний стиль спілкування. Авторитарний 
(5%) і ліберальний (5%) стилі спілкування для сту-
дентів 1-го курсу нехарактерні, як і авторитарний 
(25%) та ліберальний (5%) стилі спілкування для 
студентів 4-го курсу.
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Рис. 4. Стиль спілкування студентів спеціальності 
«Початкова освіта» (%)

Як бачимо, результати методики «Ваш стиль спіл-
кування» показують, що у студентів 1-го і 4-го курсів 
досліджуваних спеціальностей домінує демокра-
тичний стиль спілкування, що, на нашу думку, добре 
для майбутніх педагогів, оскільки в основі керівни-
цтва буде врахування ініціативи класу. Учитель буде 
зосереджений на розвиткові активності учнів і залу-
ченні кожного до розв’язання колективних завдань. 
Уважаємо, що демократичний стиль спілкування 
найсприятливіший для встановлення продуктивної 
взаємодії педагога та школярів.

Методика «Вивчення рівня комунікативного 
контролю» допомогла нам виявити рівень кому-
нікативного контролю, уміння діяти незалежно 
від ситуації, реагувати на її зміну студентів 1-го 
і 4-го курсів спеціальностей «Дошкільна освіта» 
та «Початкова освіта» (рис. 5). 

На думку М. Шнайдера, люди з високим кому-
нікативним контролем постійно стежать за собою, 
добре обізнані, як поводитись, керують своїми 
емоційними проявами. Водночас вони відчувають 
значні труднощі у спонтанності самовираження, 
не люблять непередбачуваних ситуацій. Люди 
з низьким комунікативним контролем безпосередні 
та відкриті, але можуть сприйматися оточенням як 
занадто прямолінійні та нав’язливі [5, с. 128].
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Результати методики показали, що у студен-
тів 4-го курсу спеціальностей «Дошкільна освіта» 
(55%) та «Початкова освіта» (70%) переважає 
високий рівень комунікативного контролю, що 
допомагає їм без складнощів вживатися в будь-
яку роль, гнучко реагувати на зміну ситуації, неви-
мушено себе почувати та передбачати враження, 
яке вони справляють на оточення. 

У студентів 1-го курсу спеціальностей 
«Дошкільна освіта» (55%) та «Початкова освіта» 
(65%) домінує середній рівень комунікативного 
контролю, що характеризує їх як щирих, але стри-
маних у своїх емоціях, у своїй поведінці вони зва-
жають на інших людей.

Висновки і пропозиції. Для успішного 
формування в майбутнього вчителя професій-
но-педагогічної комунікативної компетентності 
необхідні сприятливі педагогічні умови, які скла-
даються із сукупності зовнішніх обставин педа-
гогічного процесу.

Отже, зважаючи на отримані дані, варто зау-
важити, що формування комунікативної компе-
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Рис. 5. Виявлення рівня комунікативного контролю (%)

тентності студентів педагогічних спеціальностей 
повинно бути пріоритетним напрямом діяльності 
закладу вищої освіти, оскільки викладання будь-
якої дисципліни передбачає міжособистісну вза-
ємодію та спілкування того, хто навчає, і тих, хто 
навчається.
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Subashkevych I., Luschchyk M. Peculiarities of communicative abilities of students of pedagogical 
specialties

The essence of the concepts of “communicative” and “communicative abilities” is studied in the article. 
The results of the research aimed at analyzing the development of communicative abilities of students 
of pedagogical specialties of preschool and primary education are highlighted. The pedagogical conditions for 
the development of communicative competence of the future teacher are offered.
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In accordance with the stated goal, a number of methods were selected, such as: the method 
of “Detecting communicative and organizational skills”; the method “Your style of communication”, the method 
“Study of the level of communicative control”. The determined methods allow to establish communicative 
and organizational inclinations of personality, style of communication, individually-stable form of communicative 
behavior of a person and the level of communicative control of students of the 1st and 4th courses of pedagogical 
specialties of preschool and elementary education. The results of the research have made it possible to 
establish that the formation of students’ communicative abilities is greatly influenced by the educational 
environment in which they acquire pedagogical competences.

The personality of the teacher determines the nature of the goals and objectives of pedagogical activity, 
the success of performing the main professional functions: information (accuracy, logical submission 
of information, the ability to highlight the main, the availability of information, the connection of information 
with practice and the ability to predict the assimilation of material by students), perceptual (mental) state 
of students and “see” the student’s personality), communicative (communication style, pedagogical tact, 
expressive qualities, contact with students), developmental (work on formation and development techniques 
and methods of mental activity of students, their personality and the student team), the controlling (various 
ways of controlling the assimilation of information, objective assessment, learning self-control).

The implementation in practice of these functions is at the same time a difficult task, the fulfillment of which 
requires a high level of professional competence of the teacher.

Key words: communicative, communicative abilities, pedagogical communicative abilities, vocational 
training, students.
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ГЕНЕЗИС ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
У статті розглянуто проблеми походження, становлення і розвитку екологічної компетентно-

сті особистості. Визначальною проблемою у становленні екологічної компетентності особистості 
є формування системи екологічних цінностей, які визначають вектор ціннісних орієнтацій у повсяк-
денному житті і в екологічній діяльності. Остаточний розвиток особистісних якостей, який визна-
чається сформованістю морально-етичних принципів, ціннісних орієнтацій та емоційно-вольової 
сфери у здійсненні будь-якої діяльності, відбувається в період здобуття професії, тобто під час 
навчання в закладах передвищої і вищої освіти. Процес формування екологічної компетентності осо-
бистості здійснюється взаємозалежно від розвитку означених особистісних характеристик та їх 
прояву у ставленні до природи. Суб’єктне ставлення до природи є показником рівня засвоєння осо-
бистістю екологічних цінностей та дотримання морально-етичних принципів і норм у власній пове-
дінці та діяльності в довкіллі. Отже, система екологічних цінностей, актуалізована суспільством, 
у сукупності з індивідуальним характером ставлення особистості до природи визначають спрямо-
ваність ціннісних екологічних орієнтацій особистості. Ціннісні орієнтації особистості виконують 
функцію перетворення здобутих у процесі навчання знань і вмінь про правила взаємодії із природою на 
особистісно значущі переконання, які регулюють дотримання цих правил діяльності в довкіллі. Нами 
визначено основні етапи формування екологічних ціннісних орієнтацій особистості. Дотримання 
екологічних ціннісних орієнтацій особистості в різних компонентах діяльності (когнітивний, вольо-
вий і емоційний) визначається, на наш погляд, несенням відповідальності за кінцевими її наслідками 
у природі. Втілення системи екологічних ціннісних орієнтацій особистості в її відповідальності за 
свої вчинки, поведінку та діяльність у довкіллі є кінцевим етапом формування екологічної компетент-
ності. Процеси становлення екологічної компетентності перебувають під коригуючим і спрямову-
ючим впливом навчально-виховної діяльності закладів передвищої і вищої освіти та панівних світо-
глядних настанов соціуму, у якому розвивається особистість.

Ключові слова: екологічна компетентність, екологічні ціннісні орієнтації, екологічні переконання, 
суб’єктне ставлення до природи, екологічна відповідальність.
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Постановка проблеми. Вивчаючи природу 
компетентності особистості з позицій психологіч-
ної науки, Дж. Равен зазначив, що її формування 
залежить як від соціально затребуваних настанов 
поведінки, так і від розвитку внутрішніх когнітивних, 
ціннісних і вольових компонентів діяльності [8]. 
Походження, становлення і розвиток екологічної 
компетентності особистості потребують детального 
вивчення, оскільки студент, який вступає на нав-
чання до закладу вищої освіти, уже володіє певним 
рівнем сформованості екологічної компетентності. 
Беззаперечно, психолого-педагогічні аспекти роз-
витку особистості в сім’ї та її соціалізації в дошкіль-
ному та шкільному середовищі здійснюють визна-
чальний вплив на генезу цього феномену. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемою сучасного суспільства, за тверджен-
ням Дж. Равена, є недостатня мотивованість людей 
до компетентної професійної діяльності. Отже, на 
його погляд, «необхідна переоцінка соціально зна-
чущих типів поведінки. Необхідний розвиток нових 
видів компетентності. Необхідна еволюція нових 
способів мислення» [8, с. 7]. Переосмислення 
уявлень про механізми функціонування системи 

«природа – людина – суспільство» та ролі люд-
ської діяльності в цих процесах є важливою скла-
довою частиною еволюції сучасної цивілізації. 
Накопичення екологічних проблем, що зумовило 
не лише напруженість в економічній сфері життя 
суспільства, а й непрогнозовану турбулентність 
глобальних природних процесів, визначає необ-
хідність перезавантаження світоглядних наста-
нов, цінностей у ставленні до природи і вимагає 
від освітніх систем усіх країн і рівнів переорієнтації 
на навчання і виховання екологічно компетентної 
особистості. Особливо гостро це завдання постає 
перед вищою педагогічною школою, яка і здійснює 
підготовку фахівців у цій сфері.

Аналіз наукових напрацювань у галузі екологіч-
ної психології (С. Дерябо, А. Льовочкіна, Б. Ліхачов, 
О. Рудоміно-Дусятська, В. Скребець, В. Ясвін 
та ін.) вказує на те, що визначальною проблемою 
у становленні екологічної компетентності особи-
стості є формування системи екологічних ціннос-
тей, які визначають вектор ціннісних орієнтацій 
у повсякденному житті і в екологічній діяльності. Як 
слушно зауважує О. Коберник, цінність має об’єк-
тивний характер, а ціннісна орієнтація – суб’єк-
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тивна. Трансформація цінностей у ціннісні орієнта-
ції особистості здійснюється через співдіяльність 
емоційно-чуттєвої, раціональної і волютиної сфер 
особистості [2, с. 29]. Отже, у кінцевому результаті 
поступовий перехід цінностей в особистісні ціннісні 
орієнтації послідовно проявляється в різних видах 
діяльності: пізнавальній, навчальній, професійній.

Остаточний розвиток особистісних якостей, 
який визначається сформованістю мораль-
но-етичних принципів, ціннісних орієнтацій та емо-
ційно-вольової сфери у здійсненні будь-якої діяль-
ності, відбувається в період здобуття професії, 
тобто під час навчання в закладах передвищої 
і вищої освіти. Процес формування екологічної 
компетентності особистості здійснюється взає-
мозалежно з розвитком означених особистісних 
характеристик, їх проявом у ставленні до при-
роди, потребує подальшого вивчення, що і стало 
метою нашого дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Ставлення 
людини до світу природи впродовж останнього 
сторіччя зазнало значної еволюції від об’єктного 
(коли природа є об’єктом використання й експлуа-
тації з боку людини для забезпечення її потреб) до 
суб’єктного (усвідомлення самоцінності природ-
них об’єктів як рівних собі, що дає змогу перено-
сити моральні етичні норми і правила на взаємо-
дію з ними). Цей процес триває і понині, і ми маємо 
змогу простежити його в діяльності екологічних 
рухів, громадських природоохоронних організацій 
у різних країнах світу, зокрема і в Україні.

Закономірно, що в ракурсі цієї проблеми зміст 
освіти також потребує оновлення, передусім 
у напрямі суб’єктифікації об’єктів живої природи 
в навчальному матеріалі (коли вони розглядаються 
як суб’єкти спілкування і дії для людини, сприй-
няття природи як джерела творчого натхнення, 
удосконалення моральних якостей особистості). 
За результатами власних досліджень уважаємо, 
що суб’єкт-суб’єктний тип взаємодії із природою 
є показником рівня засвоєння особистістю еколо-
гічних цінностей та дотримання морально-етичних 
принципів і норм у власній поведінці та діяльності 
в довкіллі. Отже, система екологічних цінностей, 
актуалізована суспільством, у сукупності з індиві-
дуальним характером ставлення особистості до 
природи визначають спрямованість ціннісних еко-
логічних орієнтацій особистості. Ціннісні орієнта-
ції особистості виконують функцію перетворення 
здобутих у процесі навчання знань і вмінь про пра-
вила взаємодії із природою на особистісно значущі 
переконання, які регулюють дотримання цих пра-
вил діяльності в довкіллі.

Відповідно до обґрунтування А. Льовочкіної, 
ставлення до природи визначається трьома 
структурними компонентами: емотивним (емоцій-
ний), когнітивним (пізнавальний) та конативним 
(поведінковий). Лише в результаті проведення 

аналізу всіх трьох компонентів можна визначити 
ставлення особистості до довкілля, як зазначила 
дослідниця [4, с. 111].

Суб’єктне ставлення особистості до навко-
лишнього середовища, за висновком Г. Пустовіта, 
детермінується усвідомленням нею змісту і харак-
теру взаємозв’язків власних потреб з об’єктами 
і явищами природи, які є визначальними у форму-
ванні норм екологічно доцільної поведінки і діяль-
ності в довкіллі [7, с. 147].

У цьому контексті можемо припустити, що 
ознаками суб’єктного ставлення до довкілля, 
отже, переходу суспільних екологічних ціннос-
тей в ціннісні орієнтації особистості, є включення 
соціальних потреб збереження біосфери у вну-
трішні індивідуальні потреби й інтереси.

За визначенням С. Максименка, інтерес – це 
вибіркове, емоційно забарвлене прагнення осо-
бистості до життєво значущих для неї об’єктів, 
що тісно пов’язане з особистою зацікавленістю 
в них [6, с. 49]. Звідси можемо зробити висновок, 
що інтерес є рушієм суб’єктивних прагнень особи-
стості до певного виду діяльності, з одного боку, 
із другого – визначає спрямованість пізнавальних 
потреб особистості на основі її емоційно-вольових 
виявлень. 

На думку С. Максименка, будь-яке пізнання 
світу, яким би складним воно не було, має своїм 
підґрунтям чуттєве пізнання. Саме відчуття 
є первинною формою орієнтації в навколишньому 
середовищі, з нього починається пізнання при-
родних об’єктів, явищ, процесів, як результат – їх 
сприймання [6, с. 131–145]. 

Отже, формування цілісного образу навко-
лишнього світу є початковою ланкою для усві-
домлення місця і ролі власного «Я» у довкіллі. 
Суб’єктифікація особистістю природних об’єктів 
здійснюється у процесі їх пізнання, який викликає 
позитивне емоційне реагування та відчуття емпа-
тії. Однак глибина емоційних переживань не може 
повною мірою засвідчити ставлення до природи 
та потребує підкріплення раціональним склад-
ником, тобто ступенем розуміння власних емо-
ційних реакцій і самоконтролю власних вчинків 
у довкіллі. На наш погляд, регуляторну функцію 
в цьому процесі виконує накопичення екологіч-
них знань і вмінь упродовж навчання в закладах 
освіти, особистого й соціального досвіду їх засто-
сування у взаємодії із природою. Підтвердженням 
цієї думки є позиція І. Беха, який уважає важливим 
чинником формування особистісних цінностей 
інтелектуальну діяльність людини, спрямовану на 
глибоке і широке відображення дійсності [1, с. 34].

Тобто з розширенням інтелектуального компо-
нента в пізнанні закономірностей явищ і проце-
сів природного й соціального середовища, який, 
у свою чергу, пов’язаний з емоційно-чуттєвим його 
сприйняттям, здійснюється регуляція поведінки 
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та діяльності у природі, отже, формується засво-
єння морально-етичних норм та ціннісних орієнта-
цій у взаємодії з довкіллям. Як ми вже зазначали, 
саме екологічні ціннісні орієнтації є провідним чин-
ником, який зумовлює перехід накопичених знань 
й інтелектуальних умінь щодо довкілля та законо-
мірності перебігу природних явищ і процесів на 
рівень екологічних переконань. У цьому контексті 
важлива думка Г. Пустовіта, який зазначає, що 
емоційно пережиті знання із ціннісним підтекстом 
мають силу переконань у діяльності в довкіллі 
[7, c. 196–197].

Опираючись на наші попередні дослідження 
та з узагальнення викладених вище міркувань, 
ми визначили основні етапи формування еколо-
гічних ціннісних орієнтацій особистості:

1) виникнення інтересу особистості до емо-
ційно-чуттєвого й інтелектуального пізнання світу 
природи;

2) чуттєве сприйняття природного сере-
довища, його об’єктів і явищ, що забезпечує 
здатність не лише сприймати і розуміти чуттєво 
виразні елементи природи, а й здійснювати зво-
ротну рефлексію свого місця і ролі в довкіллі;

3) емоційне реагування – здатність емоційно 
і діяльнісно відгукуватися на взаємодію зі світом 
природи, що виявляється в появі стурбованості, 
співпереживання, милосердя до природи; пере-
несення людських моральних і етичних норм 
у ставленні до неї. Формування емоцій є почат-
ковою сходинкою в задіянні внутрішніх механіз-
мів, що спричиняють ціннісне ставлення особи-
стості до природи;

4) підвищення рівня інтелектуального і пове-
дінкового компонентів ставлення до природи 
внаслідок накопичення екологічних знань і вмінь 
та досвіду їх застосування у процесі здобуття 
загальної середньої, передвищої і вищої фахо-
вої освіти;

5) вироблення ціннісних орієнтацій стосовно 
природи як результату сумації попередніх етапів, 
що перетинаються в часі та просторі психоло-
гічного розвитку особистості й уособлюють ста-
новлення її суб’єктного ставлення до довкілля. 
Цей процес, на наш погляд, передбачає стійке 
прагнення особистості до різнобічного вивчення 
генези екологічних проблем, критичного аналізу 
ймовірних наслідків антропогенної діяльності 
в системі «природа – людина – суспільство» для 
того, щоб сформувати свої погляди, судження, 
певний рівень морального досвіду у ставленні 
до довкілля, усвідомлення відповідальності за 
власну поведінку і діяльність у навколишньому 
середовищі;

6) засвоєння екологічних ціннісних орієнтацій 
особистістю охоплює процеси осмислення, поєд-
нання та взаємоузгодження її суб’єктного став-
лення до природи з установленими екологічними 

суспільними цінностями, зумовленими зміною 
соціокультурної парадигми подальшого існування 
людської цивілізації відповідно до усталених соці-
оекологічних умов і потреб виходу суспільства на 
модель сталого розвитку.

На думку О. Коберника, «система ціннісних 
орієнтацій є важливим регулятором активності 
людини, оскільки вона дозволяє співвідносити 
індивідуальні потреби і мотиви з усвідомленими 
та прийнятими особистістю цінностями й нормами 
соціуму» [2, с. 30]. 

Отже, можемо дійти висновку, що ціннісні еко-
логічні орієнтації є підґрунтям для застосування 
певних соціально-екологічних обмежень для 
корекції особистих потреб, що реалізуються за 
участю природних об’єктів і процесів чи безпосе-
редньо в довкіллі.

У наукових роботах класиків психології роз-
витку особистості: Б. Ананьєва, Л. Божович, 
О. Леонтьєва, С. Максименка, А. Маслоу, 
С. Рубінштейна й ін., наголошується, що дже-
релом виникнення будь-якої активності людини 
є її потреби. Так, згідно з теорією людської моти-
вації А. Маслоу, потреби відіграють роль своє-
рідної спрямовуючої сили, що визначає загальні 
орієнтири поведінки людини та впливає на вибір 
мотивів, які конкретно вказують на постановку 
мети, засобів її досягнення [3, с. 78–79].

Водночас варто розуміти, що поведінкова 
активність людини визначається не лише єдиним 
мотивом чи їх сукупністю, а й певними умовами 
соціуму, навколишнього середовища і навіть 
життєвою ситуацією, у якій закладені ті чи інші 
можливості або обмеження. Тому спрямованість 
поведінки чи певної діяльності визначається сту-
пенем усвідомленості вибору її мотивів, тут про-
відними чинниками стають ціннісні орієнтації, 
актуальні потреби особистості, її переконання 
й ідеали. Останні виступають регуляторами 
потреб людини та разом із ціннісними орієнта-
ціями визначають загальний вектор спрямова-
ності активності людини, зокрема її когнітивної, 
вольової й емоційної компонент діяльності.

Отже, екологічно доцільна поведінка 
і діяльність у довкіллі визначатиметься мотивами, 
в основі яких лежать екологічні ціннісні орієнта-
ції особистості, екологічні переконання й ідеали, 
сформовані на принципах екологічної етики від-
повідно до соціокультурної парадигми коеволю-
ції людини і природи та правових, економічних 
і соціальних норм, що забезпечують сталий роз-
виток суспільства.

Формування ціннісних орієнтацій і відповідних 
переконань, на нашу думку, припадає на період 
інтенсивної пізнавальної й навчальної діяльності 
та набуття практичного досвіду застосування її 
результатів, коли відбувається остаточне станов-
лення особистості. Тобто цей процес простежу-



2020 р., № 70, Т. 4.

143

ється під час здобуття професійної передвищої 
і вищої освіти. Зокрема, регулюючу і спрямовуючу 
роль ціннісних орієнтацій у діяльності майбут-
нього вчителя зазначає О. Краснорядцева: «Вони 
детермінують професійну поведінку, забезпечу-
ючи зміст і спрямованість діяльності і додаючи 
змісту професійним діям» [3, с. 28]. Ця думка важ-
лива в контексті усвідомлення власної системи 
цінностей у ставленні до довкілля, яке проявля-
ється в різних видах діяльності. 

Прояв дотримання екологічних ціннісних 
орієнтацій особистості в різних компонентах 
діяльності (когнітивний, вольовий і емоційний) 
визначається, на наш погляд, несенням відпо-
відальності за кінцевими її наслідками у при-
роді. Зрозуміло, що екологічна відповідальність 
за свою поведінку або щоденно-побутову чи 
професійну діяльність у довкіллі розвивається 
з набуттям досвіду такої діяльності, яку ми пов-
ною мірою можемо охарактеризувати як ком-
петентну. Адже стрижневими якісними струк-
турами екологічної компетентності особистості 
нами було визначено такі: систему знань, умінь 
та навичок у сфері екологічної діяльності; індиві-
дуальний практичний досвід особистості у спіл-
куванні із природою з урахуванням її цінностей, 
мотивів і потреб, бажанням брати особисту 
участь у її відновленні та збереженні; здатність 
особистості до суб’єктно значущої екологічно 
доцільної діяльності в побуті та природному 
середовищі; певні особистісні якості (екологічна 
відповідальність й активність) [9]. 

Висновки. Ураховуючи наведені аргументи, 
можемо констатувати, що втілення системи еко-
логічних ціннісних орієнтацій особистості в її від-
повідальності за свої вчинки, поведінку та діяль-
ність у довкіллі є кінцевим етапом формування 
екологічної компетентності.

Отже, генезис екологічної компетентності осо-
бистості є багатоетапним процесом розвитку її 
особистісних якостей (суб’єктне ставлення до 
навколишнього середовища, інтереси, потреби 
й мотиви екологічно доцільної поведінки), системи 
екологічних ціннісних орієнтацій і переконань, 

які проявляються в когнітивному, емоційному 
й вольовому компонентах діяльності, та форму-
вання екологічної відповідальності за її наслідки. 
Усі ці процеси становлення екологічної компе-
тентності перебувають під коригуючим і спрямо-
вуючим впливом навчально-виховної діяльності 
закладів передвищої і вищої освіти та панівних 
світоглядних настанов соціуму, у якому розвива-
ється особистість.
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Siaska I. Genesis of ecological competency of the individual
The article considers the problems of origin, formation and development of ecological competency 

of the individual. The defining problem in the formation of ecological competency of the individual is 
the formation of a system of ecological values that determine the vector of value orientations in 
everyday life and in environmental activities. The final development of personal qualities, which is 
determined by the formation of moral and ethical principles, values and emotional and volitional sphere 
in the implementation of any activity, occurs during the acquisition of the profession, namely, during 
training in institutions of before higher and higher education. The process of formation of ecological 
competency of the individual is carried out interdependently on the development of these personal 
characteristics and their manifestation in relation attitude to nature. Subjective attitude to nature is 
an indicator of the level of personal assimilation of environmental values and compliance with moral 
and ethical principles and norms in their own behavior and activities in the environment. Thus, the system 
of ecological values, actualized by society, in combination with the individual nature of the individual’s 
attitude to nature determine the focus of the value ecological orientations of the individual. In turn, the value 
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orientations of the individual perform the function of transforming the knowledge and skills acquired 
in the process of learning about the rules of interaction with nature into personally meaningful beliefs 
that govern compliance with these rules of activity in the environment. We have determined the main 
stages of formation of ecological value orientations of the individual. Adherence to the ecological value 
orientations of the individual in the various components of activity (cognitive, volitional and emotional) is 
determined, in our opinion, by being responsible for its ultimate consequences in nature. Implementation 
of the system of ecological value orientations of the individual in his responsibility for his actions, behavior 
and activities in the environment is the final stage of formation of ecological competencу. The processes 
of formation of ecological competency are under the corrective and guiding influence of educational 
activities of institutions before higher and higher education and of the dominant worldview of the society 
in which the individual develops.

Key words: ecological competencу, ecological value orientations, ecological beliefs, subjective attitude to 
nature, ecological responsibility.



2020 р., № 70, Т. 4.

145

УДК 378.14
DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.70-4.27

С. О. Тесленко
викладач кафедри дошкільної освіти

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ 
ГОТОВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ШКОЛИ
Статтю присвячено актуальній темі сьогодення – особливостям дистанційного навчання майбут-

ніх вихователів щодо формування моральної готовності старших дошкільників до школи. Дистанційне 
навчання – це технологія, що базується на принципах відкритого навчання, широко використовує 
комп’ютерні навчальні програми різного призначення та створює за допомогою сучасних телекомуніка-
цій інформаційне освітнє середовище для постачання навчального матеріалу та спілкування. 

Автором розглянуто визначення понять «дистанційне навчання», «готовність до школи». 
Проаналізовано дослідження, присвячені цій проблемі: Державну національну програму «Освіта 
України XXI століття» та Національну доктрину розвитку освіти, де наголошено про необхідність 
використання комп’ютерної техніки в підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Ефективність застосування дистанційної форми навчання багато в чому визначається викладачем, 
який створює дистанційний курс. Функція викладача у процесі забезпечення дистанційного навчання поля-
гає в організації та координації пізнавального процесу студентів, коригуванні дистанційного курсу, керів-
ництві навчальними проєктами, контролі та коригуванні освітньої діяльності студентів, які самостійно 
здобувають освіту та опановують навчальний матеріал у межах вивчення конкретного предмета.

Суспільство, що базується на знанні, зумовленому цими змінами, має запропонувати принципово 
нові, досі небачені методики в галузі професійної освіти та підготовки майбутніх фахівців дошкіль-
ної освіти. Сучасний вихователь дітей дошкільного віку повинен володіти глибокими теоретичними 
знаннями й високою педагогічною майстерністю, здійснювати інноваційну діяльність, вести дослід-
ницьку роботу, мати сміливу педагогічну позицію, творчий потенціал, високу професійну культуру, 
бути прибічником педагогіки нового часу та досконало володіти інноваційними технологіями.

Крім того, саме дистанційна освіта значно розширює можливості й коло надаваних освітніх 
послуг за допомогою використання системи гнучкої безперервної освіти, гнучких графіків прове-
дення занять у синхронному і асинхронному режимах. Основною особливістю гнучких режимів нав-
чання є те, що вони не так жорстко регламентують часові та просторові межі проведення занять 
і спілкування між викладачами та студентом.

Ключові слова: дистанційне навчання, готовність до школи, моральна готовність, майбутні 
вихователі, старші дошкільники.
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Постановка проблеми. У Національній стра-
тегії розвитку освіти України серед пріоритетних 
завдань виділяється «виховання людини іннова-
ційного типу мислення та культури, проєктування 
акмеологічного освітнього простору з урахуванням 
інноваційного розвитку освіти, запитів особисто-
сті, потреб суспільства й держави. Якісна освіта 
є необхідною умовою забезпечення сталого демо-
кратичного розвитку суспільства, консолідації всіх 
його інституцій, гуманізації суспільно-економічних 
відносин, формування нових життєвих орієнтирів 
особистості [1]. 

Проблема оновлення змісту підготовки вихо-
вателя закладу дошкільної освіти на принципах 
системного, компетентнісного й середовищного 
підходів передбачає істотні зміни форм, мето-
дів і засобів навчально-пізнавальної діяльності 
студентів. У зв’язку з цим у психолого-педагогіч-
ній науці й педагогічному досвіді закладів вищої 

освіти розробляються й упроваджуються активні 
та інтерактивні методи навчання, поширюється 
ідея використання дистанційного навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема підготовки майбутнього вихователя, 
його готовності до здійснення професійно-педа-
гогічної діяльності в закладі дошкільної освіти 
розглядається у наукових працях Л. Артемової, 
Г. Бєлєнької, А. Богуш, О. Богініч, Н. Гавриш, 
Н. Горбунової, Е. Карпової, О. Кононко, К. Крутій, 
Т. Поніманської, Т. Танько.

Проблемам із питань розвитку дистанційної 
освіти присвячено роботи багатьох зарубіжних 
науковців, таких як: Р. Деллінг, Г. Рамблє, Д. Кіган, 
М. Сімонсон, М. Мур, А. Кларк, М. Томпсон 
та інші. Серед вітчизняних учених питанню дис-
танційного навчання приділяли увагу О. Андрєєв, 
Г. Козлакова, І. Козубовська, В. Олійник, Є. Полат, 
А. Хуторський.
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Проблеми упровадження технологій дистанцій-
ного навчання, розроблення електронних курсів із 
використанням інформаційних систем і питання 
дослідження щодо використання в освітньому 
процесі електронного навчального середовища 
Moodle в практику електронної (дистанційної) 
освіти висвітлено у працях сучасних учених, таких 
як: А. Андрєєва, А. Анісімов, В. Биков, В. Кухаренко, 
Н. Морзе, Ю. Тріус та інші. Отже, аналіз педаго-
гічної теорії та практики використання можливо-
стей дистанційного навчання у процесі підготовки 
майбутніх вихователів до формування моральної 
готовності дитини старшого дошкільного віку до 
школи свідчить, що дослідницький інтерес (пере-
важно практичного характеру) до проблеми роз-
роблення дистанційних курсів методичного змі-
сту є високим, а комплексні теоретико-методичні 
дослідження відсутні, що визначило актуальність 
нашого дослідження. 

Мета статті. Головна мета роботи полягає 
в дослідженні ефективності та особливостей 
дистанційного навчання майбутніх вихователів 
до формування моральної готовності старших 
дошкільників до школи.

Виклад основного матеріалу. Необхідність 
застосування комп’ютерної техніки в освітньому 
процесі регламентовано нормативно-правовою 
базою. Наприклад, у Державній національній 
програмі «Освіта України XXI століття» (розділ 
«Дошкільне виховання») визначено основні поло-
ження: забезпечення розвитку освіти на основі 
нових прогресивних концепцій, запровадження 
в навчально-виховний процес сучасних педагогіч-
них технологій та науково-методичних досягнень, 
підготовка нової генерації педагогічних кадрів, 
підвищення їхнього професіонального та загаль-
нокультурного рівня. 

У Національній доктрині розвитку освіти (стаття 
IX) наголошено, що «пріоритетом розвитку освіти 
є впровадження сучасних інформаційно-комуні-
каційних технологій, які забезпечують: подальше 
вдосконалення навчально-виховного процесу, 
доступність та ефективність освіти, підготовку 
молодого покоління до життєдіяльності в інфор-
маційному суспільстві».

Протягом останнього десятиліття відбувається 
процес переходу від традиційного навчання до нав-
чання на базі комп’ютерних технологій. Це стало 
можливим здебільшого з розвитком мережі Інтернет, 
що дало можливість пересилати необхідну кількість 
даних з одного кінця світу в інший, вільно вести 
дискусії з іншими користувачами мережі в online-ре-
жимі і розміщувати інформацію на інтернет-сайтах, 
роблячи її доступною для всіх охочих.

Перш ніж перейти до ґрунтовного розгляду 
проблеми особливостей дистанційного навчання 
майбутніх вихователів до формування мораль-
ної готовності старших дошкільників до школи, 

доречно уточнити тлумачення окремих понять.  
За Концепцією розвитку дистанційної освіти 
в Україні, дистанційна освіта – це форма нав-
чання, рівноцінна з очною, вечірньою, заочною 
та екстернатом, що реалізується переважно за 
технологіями дистанційного навчання [2, с. 8–9].

Дистанційне навчання – сукупність сучасних 
технологій, що забезпечують доставку інформа-
ції в інтерактивному режимі за допомогою вико-
ристання інформаційно-комунікаційних техно-
логій від тих, хто навчає, до тих, хто навчається 
[3, с. 128].

Дистанційне навчання має низку переваг 
перед іншими формами навчання. Наприклад, 
практично не виходячи з дому чи не покидаючи 
свого робочого місця, можна підтримувати регу-
лярний контакт із викладачем за допомогою теле-
комунікаційних технологій, зокрема відеозв’язку, 
та одержувати структурований навчальний мате-
ріал, представлений в електронному вигляді. 
Незначна за часом та обсягом частина навчаль-
ного процесу дистанційної освіти може здійснюва-
тися за очною формою (складання іспитів, прак-
тичні, лабораторні роботи тощо). 

Дослідження питання особливості дистан-
ційного навчання майбутніх вихователів закла-
дів дошкільної освіти до формування моральної 
готовності старших дошкільників до школи зумо-
вило насамперед визначення сутності поняття 
«готовність до школи».

Нині в педагогічній та психологічній науці важ-
ливе місце посідає проблема підготовки дитини 
до школи. Під готовністю до шкільного навчання 
розуміється необхідний і достатній рівень пси-
хічного розвитку дитини для засвоєння шкільної 
навчальної програми в умовах навчання в колек-
тиві однолітків [4, с. 6]. 

У структурі готовності дитини до школи при-
йнято виділяти такі компоненти: інтелектуальний, 
емоційний і соціальний. Готовність дитини до 
школи з’являється на рубежі дошкільного і молод-
шого шкільного віку. Якщо дитина отримала пов-
ноцінний розвиток у дошкільний період, то, як 
наслідок, з’являється готовність до навчання 
в загальноосвітньому навчальному закладі.

Підготовка дитини до школи – це тривала 
виховна й освітня робота, завдяки якій майбутній 
першокласник набуває всіх необхідних якостей 
для навчання та шкільного життя в суспільстві 
однолітків. Вона охоплює широке коло питань і не 
обмежується тільки прищепленням дитині суми 
знань, умінь і навичок. Головне – це готовність 
до навчання, працьовитість, дисциплінованість, 
досить висока розумова і фізична працездатність, 
найпростіші навички самоорганізації навчальної 
діяльності, вміння будувати відносини як з одно-
літками, так і з учителем [5, с. 376]. Це ті питання, 
які ми розглянемо в межах нашого дослідження .
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На сучасному етапі освіта потребує педагога 
з високою моральною культурою, здатного система-
тично, логічно та системно використовувати інфор-
маційно-комунікаційні технології (далі – ІКТ), що від-
криває доступ до застосування сучасних педагогічних 
технологій. Завдяки резервам, які забезпечуються 
впровадженням ІКТ в освітній процес, система освіти 
змінює авторитарну педагогіку гуманістичною, де 
створюються можливості для врахування й розвитку 
особливостей кожного фахівця в галузі дошкільної 
освіти як особистості. Такі підходи в педагогіці забез-
печують майбутнім вихователям право на унікаль-
ність і мобільність. Інноваційні тенденції розвитку 
освіти спонукають дослідників до вивчення проблеми 
використання відкритих електронних освітніх ресур-
сів (далі – ВЕОР), що відбувається в умовах непе-
рервного розвитку педагогічної науки та теоретичних 
основ інформатизації освіти, яка зумовлює необхід-
ність відповідної підготовки майбутніх вихователів 
ЗДО. ВЕОР надають доступ користувачам (зокрема, 
майбутнім вихователям) до навчально-методичних 
матеріалів, курсів, модулів, підручників, посібників, 
відео, тестів, програмного забезпечення та інших 
інструментів, матеріалів або методів, що використо-
вуються для підтримки доступу до знань із фахових 
дисциплін у вищій школі [6]. 

Форми та методики (технології) навчання під 
час дистанційного навчання теж зазнають значних 
змін. Наприклад, специфічними формами, що при-
таманні дистанційному навчанню, є відкриті елек-
тронні ресурси, чат-заняття, online-тестування, 
форуми, відео (Skype)-конференції, електронна 
розсилка та інші, а технологіями – кейс-технології, 
Internet-технології, технології wiki, електронного нав-
чання (e-learning), мобільного навчання (m-learning), 
«розумного» навчання (SMART-leaning), змішаного 
навчання (blended-learning) та інші. Практика дис-
танційного навчання показує, що основною фор-
мою організації освітнього процесу за дистанцій-
ною формою є самостійна робота.

Отже, для ефективного навчання студент 
повинен володіти методами планування й орга-
нізації самостійної роботи з навчальним матері-
алом, навичками самоосвіти. Крім того, студент 
повинен бути оснащений відповідними техніч-
ними засобами (персональним комп’ютером і/або 
смартфоном, що під’єднані до Internet з достат-
ньою швидкодією).

Останнім часом великої популярності для дис-
танційного навчання набула платформа Moodle 
(ModularObject-OrientedDistanceLearningEnvironm
ent), на якій викладачі можуть розміщувати:

– структуровані у вигляді електронного посіб-
ника матеріали лекцій, що відповідають змісту 
навчальної програми;

– мультимедійні презентації, які містять гіпер-
посилання на презентації PowerPoint або з вихо-
дом у мережу Internet;

– додаткові електронні навчальні матеріали, 
такі як електронні конспекти лекцій (у форматі 
вебсторінки), аудіо- і відеоматеріали, анімаційні 
навчальні ресурси;

– плани семінарських занять;
– рекомендації щодо самостійної роботи сту-

дентів, базова та допоміжна література;
– адреси інтернет-сайтів, на яких містяться 

допоміжні матеріали для підготовки до семінар-
ського, практичного заняття. 

– контрольні та тестові завдання тощо.
Перевагами такого навчання є надання 

навчального матеріалу в дидактично уніфікова-
ному й формалізованому вигляді та можливості 
його використання студентами різних форм нав-
чання (денна, заочна, дистанційна) [7, с. 7–9].

Важливо зазначити, що жодна з педагогічних 
професій не вимагає володіння таким спектром 
професійно-педагогічних та методичних умінь 
і навичок, як професія вихователя дітей дошкіль-
ного віку. Сучасному дошкільному закладу необ-
хідний педагог-професіонал, оскільки засвоєння 
дитиною орієнтацій і цінностей відбувається 
в перші сім років життя, коли в дітей формуються 
найважливіші навички, закладаються основи 
норм і правил, створюються вирішальні переду-
мови всебічного розвитку особистості.

У період навчання відбувається усвідомлення 
студентами місця та ролі кожного навчального 
предмета у процесі їхньої фахової підготовки. 
Дисципліна «Педагогіка (загальна, дошкільна, істо-
рія дошкільної педагогіки)» є дисципліною норма-
тивної частини циклу професійно-педагогічної під-
готовки студентів освітнього ступеня «Бакалавр» 
спеціальності 012 «Дошкільна освіта» і передба-
чає інтегрування знань із дисциплін: «Загальна 
психологія», «Психологія дитяча» та фахових 
методик, а також є важливим складником фахо-
вої підготовки майбутнього вихователя, інтегрує 
в собі інформаційно-діяльнісний компонент усієї 
системи фахової підготовки, спрямовує на форму-
вання у студентів професійних умінь, трансфор-
мує набуті знання в освітній процес ЗДО. Освітня 
функція міжпредметних зв’язків полягає у фор-
муванні цілісної системи знань студентів, розви-
вальна і виховна – покликані забезпечити високу 
самостійність, пізнавальну активність, різнома-
нітність і глибину інтересів майбутніх фахівців. 
Випереджальний характер зазначених навчаль-
них курсів забезпечується доцільним використан-
ням нових технологій навчання, зокрема й інфор-
маційно-комп’ютерних.

Нині комп’ютеризація навчального процесу 
розглядається як один із найбільш перспективних 
напрямів підвищення якості освіти. Використання 
комп’ютерних програм, електронних засобів 
навчального призначення значно підвищують 
якість навчання. Людство має нагальну потребу 
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обробки інформації. Необхідність пошуку нових 
організаційних форм і методик навчання зумов-
лена тим, що є потреба в розробленні методики, 
яка відповідає адаптації вищої професійної освіти 
до комп’ютерної епохи. Вища школа має стати най-
важливішим фактором формування нових сучас-
них життєвих установок особистості. Це завдання 
під силу лише тим викладачам, які здатні не тільки 
«завантажувати» пам’ять студентів, а й форму-
вати їхні компетентності [8, c. 34–41].

Розроблення дистанційного курсу виклада-
чем передбачає виконання декількох етапів щодо 
створення структурних елементів курсу та їхнього 
наповнення навчальним матеріалом у тому чи 
іншому вигляді або форматі. Під час підготовки 
курсу «Педагогіка (загальна, дошкільна, історія 
дошкільної педагогіки)» було враховано основне 
положення про організацію освітнього процесу 
в Миколаївському національному університеті 
імені В.О. Сухомлинського, в якому передбача-
ється введення системи науково-методичних 
і педагогічних заходів, спрямованих «на передачу, 
засвоєння, примноження і використання знань, 
умінь та інших компетентностей у осіб, які навча-
ються, а також на формування гармонійно роз-
виненої особистості за допомогою використання 
сучасних інноваційних технологій».

Навчальний процес у дистанційному режимі по 
кафедрі дошкільної освіти передбачає підготовку 
навчально-методичних комплексів дисциплін 
та їх розміщенні на ресурсі Центру освітніх дис-
танційних технологій Миколаївського національ-
ного університету імені В.О. Сухомлинського / 
V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv. 

Важливим моментом в організації навчаль-
ного процесу в дистанційній формі є те, що до 
цієї роботи було залучено студентів. Вони допо-
магали редагувати курс, з ними обговорювалась 
стратегії побудови та наповнення матеріалами, 
це стало досить ефективним методом активіза-
ції навчально-пізнавальної діяльності студентів, 
спонукало їх до осмислення системності курсу, 
самостійного визначення завдань, які постають 
перед ними, а через це і до розуміння основ-
них науково-теоретичних аспектів дисципліни, 
а також їм було запропоновано аналіз інформа-
ційних ресурсів Інтернету, особливостей роботи 
в телеконференції, пошук інформації в Інтернеті, 
загальну характеристику пошукових серверів 
і формування запиту до них, аналіз педагогічних 
ресурсів Інтернету і можливостей їх використання 
у дистанційній освіті, пошук інформації з про-
блем навчання виховання дітей дошкільного віку, 
що цікавить вихователя дітей дошкільного віку: 
енциклопедії, словники, законодавчі документи, 
віртуальні бібліотеки, електронні засоби масо-
вої інформації, освітні системи, сайти дошкіль-
них закладів із програмами, передовим досві-

дом і методичними доробками, культурологічна 
інформація. 

Інший напрям роботи – це навчання майбутніх 
вихователів до формування моральної готовності 
старших дошкільників до школи, яку визначено 
науковцями як важливу педагогічну проблему.

Організація діяльності студентів у межах дис-
ципліни «Педагогіка (загальна, дошкільна, істо-
рія дошкільної педагогіки)» щодо формування 
моральної готовності старших дошкільників до 
вступу до школи полягала у розробленні занять 
із дітьми старшого дошкільного віку, спрямова-
них на моральну готовність дитини до навчання 
у школі. Запропонована програма занять орі-
єнтувалась на структуру моральної сфери осо-
бистості старшого дошкільника, що містить такі 
компоненти: когнітивний (моральна свідомість) – 
знання моральних норм і правил, знання про те, 
що є добром, а що – злом; емоційний (моральні 
почуття: радість, сум, образа, гнів, злість, жах, 
сором) – почуття, які викликають у дитини ці 
норми та правила; поведінковий (моральна спря-
мованість поведінки) – реальна поведінка дитини, 
що може як відповідати моральним нормам, так 
і суперечити їм. Програма занять щодо моральної 
готовності дитини до школи була поділена на три 
блоки: розвиток емоційної сфери; ознайомлення 
з моральними рисами характеру; розвиток кому-
нікативних здібностей дитини. Програма занять, 
розроблених студентами, покликана поступово 
сповнити дитину основними життєвими смис-
лами, сформувати її духовно-моральну орієнта-
цію, пріоритет морального в особистих життєвих 
установках і поведінці.

Перший блок. Розроблення циклу занять, спря-
мованих на ознайомлення з основними людськими 
емоціями: радість, сум, образа, гнів, злість, жах, 
сором. До занять необхідно було включити певні 
асоціації, наприклад: придумати й назвати, якою 
квіткою, твариною, запахом, кольором могло би 
бути кожне зазначене почуття. Обговорення ситу-
ації, в яких би діти визначали різноманітні почуття 
людей – дорослих та однолітків. Наприклад: 
«Дитина впала й розбила коліно»: вона відчу-
ває…; «Хлопчик ударив друга»: він відчуває…; 
друг відчуває…. Головна мета цих занять – дати 
дітям зрозуміти, що почуття кожного заслугову-
ють на повагу. Наприклад, скажімо, опрацьову-
ючи тему «Образа», слід звернути увагу дітей, що 
кожна людина має право відчувати образу, але 
треба вміти виходити з цього стану з мінімаль-
ними втратами, аби не позбутися друзів, власної 
самооцінки, доброго ставлення до себе тощо.

Другий блок. Спочатку необхідно було розро-
бити заняття, де б дитина вчилася розрізняти добрі 
і недобрі вчинки. Наступними заняттями було засво-
єння правил поведінки, сприймання їх як належні 
та відповідно коригування своєї поведінки. 
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Третій блок. Це розроблення занять, у яких 
інтегрувались моральний, духовний і соціальний 
компоненти за умови гармонії з навколишнім сві-
том і світом дитини та її готовності до навчанні 
в школі.

Враховуючи вищесказане, зазначимо, що 
за допомогою електронного навчального сере-
довища Moodle студенти факультету дошкільної 
та початкової освіти спеціальності 012 «Дошкільна 
освіта» Миколаївського національного універ-
ситету імені В.О. Сухомлинського мають доступ 
до логічно-структурованого та укомплектова-
ного навчально-методичного матеріалу з дисци-
пліни «Педагогіка (загальна, дошкільна, історія 
дошкільної педагогіки)», що покращує змогу для 
самостійного опанування змістом навчальної дис-
ципліни курсу. Використовуючи мережу Інтернет 
і веббраузер, студенти можуть отримати доступ 
до електронних навчальних ресурсів із різних 
місць (робочого місця, навчальної аудиторії, дому 
та інших). 

У курсі «Педагогіка (загальна, дошкільна, істо-
рія дошкільної педагогіки)» на базі LMSMoodle 
викладачем створено особливий мікроклімат 
для учасників навчального процесу, де реалізо-
вано такі кроки: обговорення проблематики дис-
ципліни, очікування від навчання, есе з обов’яз-
ковим взаємним коментуванням, які вирішують 
проблему нестачі живого спілкування і дають 
змогу долучити більшість студентів до обгово-
рення вже на початковому етапі; формування 
ввічливої атмосфери через обговорення правил 
мережевого етикету. Ключовими елементами 
організації взаємодії в електронному навчаль-
ному спецкурсі є завдання на взаємну перевірку 
робіт: взаємне коментування та оцінювання. 
Результатом цієї діяльності є встановлений зво-
ротний зв’язок. Оцінка досягнень студента визна-
чалася викладачем на підставі взаємної оцінки 
студентів під час захисту – презентації проєктів. 
З одного боку, ми одержуємо робочий майдан-
чик для розміщення матеріалів, з іншого – цін-
ність кожного учасника у межах цього майдан-
чика встановлюється ним самим, правильніше, 
тим внеском, який він робить у спільну справу. 
Оцінювання навчальних досягнень студентів 
здійснювалося згідно з вимогами кредитно-мо-
дульної системи організації навчального про-
цесу в Миколаївському національному універ-
ситеті імені В.О. Сухомлинського. 

Висновки і пропозиції. Отже, використання 
системи LMSMoodle дає змогу формувати елек-

тронний навчальний курс – середовище для 
продуктивного спілкування, обміну інформацією 
та співпраці студентів із метою підвищення ефек-
тивності та результативності навчального про-
цесу. У межах дистанційної освіти можливе ство-
рення такого освітнього середовища, в якому 
здобувач відчуває себе більш комфортно, пере-
творюючись на активного учасника освітнього 
процесу, коли стимулюється звичка до самостій-
ного навчання, самостійного планування влас-
ного напряму навчання, пошуку та обробки вели-
ких обсягів інформації. 

На підставі проведеного аналізу можна зро-
бити висновок, що дистанційне навчання є осно-
вою нової освітньої парадигми, яка визначає 
зміст і напрями розвитку сучасної вищої школи. 
Система дистанційної освіти може і повинна 
посісти своє місце в системі освіти, оскільки за 
грамотної її організації вона може забезпечити 
якісну освіту, що відповідає вимогам сучасного 
суспільства сьогодні.
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Teslenko S. Features of distance learning of future teachers to form the moral readiness of senior 
preschoolers to school

The article is devoted to the current topic of modernity-the features of distance learning for future teachers 
to form the moral readiness of older preschoolers for school. Distance learning is a technology based on 
the principles of open learning, widely uses computer training programs for various purposes and creates 
an informational educational environment for the delivery of educational material and communication using 
modern telecommunications.

The author considers the definition of “distance learning” and “school readiness”. The research devoted to 
this problem is analyzed: The state national program “Education of Ukraine of the XXI century” and the national 
doctrine of education development, where the need for the use of computer technology in the training of future 
specialists in preschool education is noted. 

The effectiveness of using distance learning is largely determined by the teacher who creates the distance 
course. The function of the teacher in the process of providing distance learning is to organize and coordinate 
the cognitive process of students, adjust the distance course, manage educational projects, control and adjust 
the educational activities of students who independently receive education and master the educational material 
within the study of a specific subject.

A society based on the knowledge generated by these changes should offer fundamentally new, hitherto 
unseen methods in the field of vocational education and training of future specialists in pre-school education. 
A modern preschool teacher should have deep theoretical knowledge and high pedagogical skills, carry out 
innovative activities, conduct research, have a bold pedagogical position, creative potential, high professional 
culture, be a supporter of modern pedagogy and master innovative technologies.

In addition, it is distance education that significantly expands the opportunities and range of educational 
services provided through the use of a system of flexible continuing education, flexible schedules of classes in 
synchronous and asynchronous modes. The main feature of flexible learning modes is that they do not strictly 
regulate the time and spatial framework of classes and communication between teachers and students. 

Key words: distance learning, school readiness, moral readiness, future teachers, senior preschool 
children.
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заняттях із педагогіки. Загалом експериментом було охоплено 43 студенти Харківської держав-
ної академії фізичної культури та Харківського національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди. Для одержання та обробки експериментальних результатів застосовувалися 
методи дослідження: моделювання, спостереження, аналіз, усне й письмове опитування, узагаль-
нення отриманих результатів для формулювання висновків.

На першому етапі дослідження було сформульовано гіпотезу – підвищення рівня навчальної мотива-
ції студентів на лекційних заняттях із педагогіки можна досягти, якщо реалізувати такі шляхи: викори-
стання «ефекту першої зустрічі» викладача зі студентами для переконливої актуалізації їхньої потреби 
у вивченні педагогіки; створення студентами своїх «портфоліо» з навчальної дисципліни; застосування на 
лекціях модернізованих опорних конспектів з елементами «зворотного зв’язку»; супровід заняття муль-
тимедійною презентацію інтерактивного характеру. На другому етапі дослідження зазначені шляхи було 
апробовано у процесі проведення лекційних занять із педагогіки. На третьому етапі встановлено, що 
реалізація на практиці розроблених шляхів сприяла підвищенню рівня навчальної мотивації студентів на 
лекційних заняттях із педагогіки: постійний інтерес до навчання виявив 71 % студентів, зацікавленість 
у засвоєнні знань – 74 %, активність у сприйнятті наданої інформації – 63 %, стабільно виконували само-
стійні індивідуальні завдання 66 %, загальний приріст рівня навчальної мотивації студентів сягнув 21 %.

Аналіз і систематизація одержаних даних щодо впровадження на лекційних заняттях із педагогіки 
шляхів підвищення рівня навчальної мотивації студентів дали змогу стверджувати, що висунута 
гіпотеза дослідження знайшла своє підтвердження, оскільки апробовані шляхи забезпечили, загалом, 
вирішення обраної проблеми. Перспективи подальших досліджень полягають у необхідності пере-
вірки визначених шляхів у навчальній роботі з більшою кількістю студентів для того, щоб уточнити 
попередні результати. Зокрема, доцільним є вдосконалення мультимедійних презентацій інтерак-
тивного характеру за допомогою «скрайбінгу».

Ключові слова: навчальна мотивація, лекційне заняття, мультимедійна презентація, опорний 
конспект, студентське «портфоліо».
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Постановка проблеми. Вирішення проб-
леми навчальної мотивації студентів є ключо-
вим аспектом удосконалення процесу пере-
дачі-засвоєння знань, оскільки їхнє прагнення 
до активної пізнавальної діяльності позитивно 
впливає на результативність навчання. Вказане 
підтверджується позиціями деяких зарубіжних 
науковців, які вважають наявність позитивних 
мотивів до навчання передумовою його успіху 
[1–3] або акцентують увагу педагогів на необхід-

ності збудження самомотивації в тих, хто навча-
ється [4; 5].

Отже, постає потреба щодо пошуку шляхів 
підвищення рівня навчальної мотивації студентів, 
зокрема, на лекційних заняттях, на яких заклада-
ються основи науково-теоретичного мислення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 
результатами вивчення наявних розробок можна 
стверджувати, що в освітній практиці у вирішенні 
обраної проблеми застосовуються різні засоби. 
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Серед них у контексті нашого дослідження на 
певну увагу заслуговують такі, як застосування 
опорних конспектів на лекційних заняттях для сту-
дентів [6–8] та використання в освітньому процесі 
вищої школи інформаційно-комунікаційних техно-
логій (далі – ІКТ) [9–13].

Крім того, у своїх попередніх розвідках автори 
публікації виявили низку основних факторів, що 
впливають на рівень навчальної мотивації сту-
дентів. Це такі, як усвідомлення студентами мети 
навчання, вплив особистості викладача, характер 
ставлення професорсько-викладацького складу 
до студентів, психологічний фон у студентській 
групі [14, с. 97].

Серед вказаних факторів своє особливе місце 
посідає особистість викладача. Виявляючи висо-
кий рівень самосвідомості, позитивне ставлення 
до студентів, дисциплінованість і відповідальність 
у проведенні занять, дієвий організаційно-педа-
гогічний вплив на рівень пізнавальної активності 
студентів, викладач може достатньою мірою 
забезпечувати дію всіх інших факторів.

Мета статті – презентувати розроблені та апро-
бовані шляхи підвищення рівня навчальної моти-
вації студентів на лекційних заняттях із педагогіки. 

Виклад основного матеріалу. Для досяг-
нення поставленої мети на лекційних заняттях 
із педагогіки для студентів Харківської держав-
ної академії фізичної культури та Харківського 
національного педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди було реалізовано розроблені 
шляхи підвищення рівня їхньої навчальної моти-
вації. При цьому загальна кількість студентів, які 
були охоплені відповідною експериментальною 
роботою, становила всього 43 студенти (залуча-
лися невеликі студентські потоки), оскільки автори 
в цьому випадку прагнули отримати попередні 
результати впровадження запропонованих інно-
вацій – з’ясувати їхню практичну доцільність і ско-
ригувати подальшу педагогічну діяльність у зазна-
ченому напрямі.

Для одержання та обробки експериментальних 
результатів застосовувалися такі науково-педаго-
гічні методи дослідження, як моделювання шляхів 
підвищення рівня навчальної мотивації студентів 
на лекційних заняттях із педагогіки, спостере-
ження за характером пізнавальної діяльності сту-
дентів у процесі викладання теоретичного мате-
ріалу, аналіз результатів виконання студентами 
самостійних індивідуальних робіт, усне й письмове 
опитування студентів щодо рівня їхньої навчаль-
ної мотивації на лекціях, узагальнення отриманих 
результатів для формулювання висновків.

На першому етапі дослідження було сфор-
мульовано гіпотезу: підвищення рівня навчаль-
ної мотивації студентів на лекційних заняттях із 
педагогіки можна досягти, якщо реалізувати такі 
шляхи: 

– використання «ефекту першої зустрічі» 
викладача зі студентами для переконливої актуа-
лізації їхньої потреби у вивченні педагогіки;

– створення студентами своїх «портфоліо» 
з навчальної дисципліни; 

– застосування на лекціях модернізованих 
опорних конспектів з елементами «зворотного 
зв’язку»;

– супровід заняття мультимедійною презен-
тацію інтерактивного характеру.

На другому етапі дослідження зазначені 
шляхи було апробовано у процесі проведення для 
студентів лекційних занять із педагогіки.

Використання «ефекту першої зустрічі» викла-
дача зі студентами для переконливої актуалізації 
їхньої потреби у вивченні педагогіки здійснювалося 
за певним сценарієм. Зважаючи на те, що кількість 
студентів на першому лекційному занятті зазвичай 
сягає максимуму, викладачі ретельно готувалися до 
знайомства та проголошення вступного слова.

З першої хвилини спілкування зі студентами 
викладачі акцентували увагу на усвідомленні 
власної відповідальності перед суспільством за 
результати своєї педагогічної праці. Тому викладачі 
наголошували, що вони зацікавлені у результатив-
ній навчальній співпраці з ними, готові навчати їх, 
допомагати їм у навчанні, проводити консультації, 
використовуючи при цьому позааудиторні зустрічі 
та можливості оперативного мобільного зв’язку 
й електронного листування. Підсилювали інтерес 
і зацікавленість студентів у вивченні педагогіки 
реальні приклади з попереднього викладацького 
досвіду авторів. Зокрема, особливе враження 
справляли ті факти, коли студенти, яких навчали 
знань із педагогіки, пізніше зустрічалися зі своїми 
викладачами у ролі шкільних педагогів їхніх дітей.

Крім того, викладачі пропонували студен-
там замислюватися не тільки над професійною, 
а й життєвою цінністю педагогічних знань, які вони 
можуть засвоїти, оскільки надалі працюватимуть 
учителями, тренерами і, що важливо, виступати-
муть й у ролі вихователів своїх власних дітей.

Також на першому лекційному занятті для кра-
щої навчальної самоорганізації кожному студен-
тові в паперовому вигляді пропонувалася довід-
кова інформація, яка містила такі відомості:

– назва навчальної дисципліни, календар-
ний графік її вивчення, обсяг годин на вивчення, 
розклад лекційних і групових занять, розклад кон-
сультацій, форма підсумкового контролю;

– прізвище, ім’я та по батькові викладача, 
посада, вчений ступінь, вчене звання, способи 
комунікації (номер мобільного телефону, адреса 
електронної пошти тощо);

– назва кафедри, її розташування;
– прізвище, ім’я та по батькові завідувача 

кафедри, його вчений ступінь, вчене звання, міс-
цезнаходження його робочого кабінету;
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– розподіл 100-бальної шкали оцінок за 
навчальними темами, особливості її застосу-
вання;

– наявність матеріалів (посібників, підручни-
ків, методичних рекомендацій) із навчальної дис-
ципліни та доступ до них (у бібліотеці, у цифро-
вому вигляді);

– інтернет-адреси інформаційних ресурсів із 
навчальної дисципліни;

– список основних позааудиторних навчаль-
них (дні кафедри, предметні тижні, семінари, май-
стер-класи, тренінги тощо) і наукових (науковий 
гурток, науково-практичні конференції, наукові 
семінари) заходів.

Цей роздатковий матеріал для зручного й опе-
ративного використання розміщувався на одній 
сторінці аркуша А4, тому його зручно було фото-
графувати на мобільний телефон, і з нього роз-
починалося створення індивідуальних «порт-
фоліо» – студенти збирали всі отримані від 
викладача навчальні матеріали, додавали до 
них створені власноруч, тобто опорні конспекти, 
виконані та перевірені самостійні та індивідуальні 
роботи, підготовчі матеріали до практичних (семі-
нарських) занять. 

Застосування ідеї студентських «портфоліо» 
у вивченні педагогіки було зумовлено прагнен-
ням закріпити організаційно-педагогічні зусилля 
щодо активізації пізнавальної діяльності студен-
тів і давало їм можливість самим слідкувати за 
послідовністю проходження тем із навчальної 
дисципліни, а також здійснювати самоконтроль 
відпрацьованих самостійних індивідуальних 
завдань, знати кількість нарахованих за них 
балів і визначати сумарну рейтингову оцінку за 
100-бальною шкалою.

Наступним шляхом підвищення рівня навчаль-
ної мотивації на лекційних заняттях із педагогіки 
стало застосування опорних конспектів.

Попередній авторський досвід їх використання 
[15] був критично осмислений, і далі застосову-
вався їхній модернізований варіант. Останній, 
на відміну від попереднього, який було створено 
у репродуктивній формі (стисле подання інформа-
ції з теми лекційного заняття у вигляді тез), поля-
гав у тому, що в його змісті було зроблено «про-
пуски» (інформаційні «прогалини»). Упродовж 
лекційного заняття ці «пропуски» студенти мали 
«ліквідувати», тобто поновити «неповні» визна-
чення понять, концепцій, закономірностей, класи-
фікацій тощо.

Окремою частиною в модернізованих опор-
них конспектах було створення «блоку зворот-
ного зв’язку», де студенти мали можливість 
у письмовому вигляді поставити викладачеві своє 
запитання за темою заняття, оцінити лекцію або 
висловити певні труднощі в засвоєнні навчаль-
ного матеріалу.

Крім того, за підсумками вивчення модуля 
дисципліни наприкінці відповідного лекційного 
заняття в межах «блоку зворотного зв’язку» про-
понувалася самостійна бліц-робота (на 2–3 хви-
лини), результати виконання якої викладач пере-
віряв вибірково або у всіх студентів.

Отже, завдяки застосуванню модернізованих 
опорних конспектів на лекційних заняттях можна 
було не тільки полегшити процес передачі-за-
своєння знань і, згідно з другим законом Єркса–
Додсона (рівень оптимальної мотивації у розв’я-
занні завдання є зв’язаним зворотною залежністю 
з рівнем складності завдання), підвищити рівень 
навчальної мотивації студентів, але й здійснити 
реальне оцінювання результатів їхньої роботи 
на лекції чи отримати додаткову інформацію для 
коригування подальшої викладацької діяльності.

Ще одним шляхом підвищення рівня навчаль-
ної мотивації на лекційних заняттях із педагогіки 
стало використання мультимедійних презентацій. 
Вивчення поглядів деяких авторів щодо їх викори-
стання у навчанні дало можливість з’ясувати, що 
в цій ситуації успішність забезпечується дотриман-
ням балансу між змістовим наповненням навчаль-
ної теми і способом його представлення [13, с. 76], 
доцільним обсягом інформації для можливості її опе-
ративного сприйняття й розуміння [16, с. 23], а також 
вибором оптимальної форми подання навчального 
матеріалу [9, с. 9; 10, с. 156; 12, с. 52; 17].

У цьому випадку на лекційних заняттях із педа-
гогіки було застосовано мультимедійні презента-
ції з елементами інтерактивного навчання, тобто 
слайди можна було одразу доповнити або змінити 
за бажанням студентів, які, працюючи з опорним 
конспектом, вносили свій творчий, проте при-
йнятний у цьому випадку, доробок. Такий прийом 
у використанні мультимедійної презентації ство-
рював атмосферу здорового навчального супер-
ництва серед студентів, що позитивно впливало 
на рівень їхньої навчальної мотивації.

На третьому етапі дослідження було проана-
лізовано наслідки апробації шляхів підвищення 
навчальної мотивації на лекційних заняттях із 
педагогіки й узагальнено результати виконаної 
експериментальної роботи.

З’ясовано, що, загалом, упровадження 
в освітню практику розроблених шляхів дало змогу 
досягти позитивної динаміки (як відображення 
різниці між рівнем навчальної мотивації студентів 
на першому лекційному занятті з педагогіки й на 
останньому), яка підтверджується такими даними.

По-перше, спостереження за характером 
пізнавальної діяльності студентів у процесі 
викладання теоретичного матеріалу дало змогу 
виявити постійний інтерес до навчання у 71 % сту-
дентів, зацікавленість навчальним матеріалом – 
у 74 %, активність у засвоєнні інформації – у 63%, 
прагнення до творчого внеску в мультимедійні  
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презентації та наявність при цьому здорового 
характеру навчального суперництва – у 52 %.

По-друге, вивчення результатів самостійної 
індивідуальної роботи студентів засвідчило, що 
загалом її стабільно виконували 66 % студентів, 
серед яких 19 % успішно долали цей «навчаль-
ний бар’єр», а ще 47 % – з незначними помил-
ками.

По-третє, найбільш складним моментом 
у дослідженні було вивчення динаміки рівня 
навчальної мотивації студентів, тому що кількість 
студентів на лекційних заняттях із різних причин 
не була стабільною – в аудиторії постійно були 
присутні біля 75 % осіб, але їхній незмінний склад 
являв собою лише 50 % від загальної кількості 
студентів. Звідси, порівнюючи рівень навчальної 
мотивації на першому лекційному занятті з педа-
гогіки і на останньому, було отримано лише уза-
гальнені дані. Встановлено, що рівень навчальної 
мотивації загалом покращився на 21 % – частково 
завдяки апробації розроблених шляхів, а певною 
мірою й завдяки прагненню студентів краще під-
готуватися до підсумкового контролю, що було 
підтверджено результатами усного й письмового 
опитування.

Висновки і пропозиції. Отже, аналіз і систе-
матизація одержаних даних щодо впровадження 
на лекційних заняттях із педагогіки розроблених 
шляхів підвищення навчальної мотивації студен-
тів на лекційних заняттях із педагогіки дали змогу 
з’ясувати, що висунута в дослідженні гіпотеза зна-
йшла своє підтвердження.

Перевірені на лекційних заняттях із педагогіки 
зазначені шляхи: використання «ефекту першої 
зустрічі», створення студентських «портфоліо», 
застосування модернізованих опорних конспек-
тів з елементами «зворотного зв’язку», супровід 
лекційного заняття мультимедійною презентацію 
інтерактивного характеру – забезпечили, загалом, 
вирішення досліджуваної проблеми. 

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у необхідності перевірки визначених шляхів 
у навчальній роботі з більшою кількістю студен-
тів для того, щоб уточнити попередні результати 
та сформулювати остаточні висновки.

Крім того, доцільним є вдосконалення мульти-
медійних презентацій інтерактивного характеру за 
допомогою «скрайбінгу» [4], тобто процесу візуа-
лізації складної інформації простими образами, 
«промальовування» яких відбувається у процесі її 
представлення та пояснення.
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Tkachov S., Tkachova N., Tkachov A. Ways to increase the level of learning motivation of students 
on lectures in pedagogy

This article presents the ways to increase the level of learning motivation of students at pedagogy lectures. 
In total, the experiment covered 43 students of Kharkiv state academy of physical culture and H.S. Skovoroda 
Kharkiv National Pedagogical University. To obtain and process experimental results were used research 
methods: modeling, observation, analysis, oral and written surveys, generalization of data for the making 
of conclusions. 

At the first stage of the research was formulated the hypothesis – increasing the level of learning motivation 
of students in lectures in pedagogy can be achieved if to implement following ways: using the “first meeting 
effect” for the actualization of needs in the learning of pedagogy, creating student “portfolio” for the learning 
discipline, using modernized reference summary lesson with elements of “feedback”, accompanying a lecture 
lesson by multimedia presentations of an interactive mode. At the second stage of the research are tested 
definite ways in the process of lectures in pedagogy. At the third stage – defined that tested made ways 
increased the level of learning motivation of students: 74 % were interested in learning process, 63 % were 
active in learning information, 66 % of students were consistently performing individual tasks, an increase in 
the level of learning motivation reached in general achieved 21 %.

Analysis and synthesis of the data obtained to put into practice the developed ways to increase the level 
of learning motivation of students at pedagogy lectures let affirm that the hypothesis of investigation was 
confirmed, because the tested ways provided, in general, a solution for the chosen problem. Prospects for 
further research are the need to test definite ways in educational activity with more students in order to clarify 
the preliminary results. In particular, it is advisable to improve multimedia presentations of an interactive mode 
through “scribing”.

Key words: learning motivation, lecture lesson, multimedia presentation, reference summary lesson, 
student “portfolio”.
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ВИКОРИСТАННЯ ВЕБРЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ  
НАВИЧОК АУДІЮВАННЯ У СТУДЕНТІВ
У статті розглянуто найбільші труднощі процесу аудіювання англійською мовою. Узагальнено 

етапи роботи над текстом для аудіювання й наведено зразки завдань перед прослуховуванням, під 
час прослуховування й після прослуховування матеріалу, завдань для набуття лексичних і грама-
тичних навичок. Наведено приклади використання інтернет-ресурсів для розвитку аудіювання, що 
пов’язане з іншими видами мовленнєвої діяльності. Досліджено використання веборієнтованої мето-
дики у вивченні іноземної мови. Визначено роль та використання стратегій аудіювання, що істотно 
допомагає студентам у вивченні іноземної мови. Під час аналізу багатьох досліджень визначено фак-
тори, які впливають на стратегію аудіювання. Наведено приклади, коли студент має можливість 
копіювати звукову інформацію з мережі, використовує автентичну інформацію для вдосконалення 
вмінь аудіювання. Необхідно лише мати на увазі, що практично будь-який текст для аудіювання має 
потребу в деякій обробці, адаптації шляхом його можливого скорочення. Охарактеризовано класи-
фікацію стратегій навчання, аудіювання і застосування комп’ютерно-орієнтованих засобів у про-
цесі вивчення іноземної мови. Визначено педагогічні умови навчання аудіювання студентів-філологів 
молодших курсів: актуалізація позитивної настанови, мотиваційної цілеспрямованості щодо обізна-
ності студентів-філологів молодших курсів із проблематикою аудіювання; збагачення змістового, 
організаційно-методичного забезпечення підготовки студентів-філологів молодших курсів; активі-
зація творчої діяльності, діалогічного спілкування, інтерактивної взаємодії «викладач-студент-шко-
ляр». Обґрунтовано письмову фіксацію суттєвої інформації та її роль у процесі сприйняття текстів 
на слух. Окреслено суттєві чинники підвищення ефективності використання вебресурсів для роз-
витку навичок аудіювання у студентів: врахування принципів особистісно-орієнтованого навчання, 
комунікативно-когнітивного та компетентнісного підходів до навчання іноземної мови; забезпечення 
наступності в системі «школа-заклад вищої освіти»; урахування психологічних характеристик 
юнацького віку й особливостей етапу навчання; включення письмової фіксації суттєвої інформації 
в процес навчання аудіювання.

Ключові слова: стратегія, методи, навички, комп’ютерно-орієнтоване вивчення іноземних мов, 
аудіювання, труднощі процесу аудіювання, інтернет-ресурси, вебресурси.
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Постановка проблеми. Важливою умовою 
сьогодення для компетентнісної особистості 
виступають уміння ефективно використовувати 
в роботі інформаційно-комунікаційні технології, 
а також віртуальний простір Інтернету. Сьогодні 
мова як засіб спілкування перейшла на новий 
формат існування у віртуальному просторі. 
Зокрема, це можливість як для педагога, так і для 
студента використовувати сучасну живу іноземну 
мову в процесі навчання та створювати власний 
інформаційний віртуальний простір.

Тут важливим є звернутися до проблем, най-
менш вирішуваних із погляду модернізації про-
цесу підготовки майбутніх учителів іноземної мови 
(ІМ). На нашу думку, до них можна віднести нав-
чання аудіювання студентів молодших курсів мов-
них педагогічних вишів. Уміння розуміти іноземну 
мову на слух є важливим комунікативним, а також 

навчальним і професійно-значущим умінням для 
студентів мовних педагогічних вишів, оскільки вчи-
телю іноземних мов часто доводиться сприймати 
на слух інформацію на ІМ під час підготовки до 
занять, а також слухати висловлювання учнів, пись-
мово фіксуючи істотні для їх оцінювання моменти. 

Значення аудіювання, крім того, зростає 
у зв’язку з: переходом до інформаційного суспіль-
ства, в якому сприйняття та розуміння усного мов-
лення на слух є одним з основних способів отри-
мання інформації під час перегляду новин, освітніх 
і розважальних телепередач іноземною мовою 
(зокрема, на комп’ютері в онлайн-режимі), художніх 
і документальних фільмів; відвідування зборів, кон-
ференцій, круглих столів; слухання радіо; а також, 
що, на нашу думку, дуже важливо, в процесі нав-
чання (на семінарських заняттях, лекціях, під час 
перегляду освітніх відеоматеріалів та іншого);  
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інтеграцією України в міжнародний освітній простір 
і збільшенням можливості проходити стажування 
у вишах за кордоном і спілкуватися з носіями мови.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Заслуговують на увагу наукові дослідження 
розвитку навичок і умінь таких учених, як: 
Н. Абрамовська, Е. Азімов, О. Алікіна, М. Андрєєва, 
В. Аракін, І. Бім, Н. Богачкін, В. Бозаджії, 
K. Бржозовська, А. Биков, О. Кубрякова, 
A. Леонтьєв, А. Майоров та інші. 

Настільки невелика кількість робіт із навчання 
аудіювання, що вийшли за останнє десятиліття, 
не дає достатньої теоретичної бази для вдо-
сконалення навчання цього виду мовленнєвої 
діяльності, для розроблення сучасних технологій 
навчання та створення посібників для навчання 
аудіювання, в яких ЗВО, на нашу думку, відчува-
ють необхідність. Підручники, які використову-
ються як основні в більшості мовних педагогічних 
вишах на заняттях із практики усного та писем-
ного мовлення, було розроблено досить давно, 
і вони не приділяють достатньої уваги навчанню 
цього виду мовленнєвої діяльності. 

Аналіз стану викладання англійської мови, 
думка багатьох учених (Н. Абрамівська, Е. Азімов, 
О. Алікіна, М. Андрєєва, В. Аракін, І. Бім, 
Н. Богачкін, В. Бозаджії, K. Бржозовська, Биков 
А., О. Кубрякова, А. Леонтьєв, А. Майоров та інші) 
переконують, що студенти в недостатній мірі воло-
діють аудіюванням. Не можна сказати, що викла-
дачами та методистами досі не усвідомлюється 
важливість цього вміння, однак можна з достатнім 
ступенем впевненості стверджувати, що навчання 
саме цього виду мовленнєвої діяльності є слабкою 
ланкою в системі вищої мовної педагогічної освіти.

Мета статті. Головною метою роботи є визна-
чення ролі та основних функцій використання 
вебресурсів для розвитку навичок аудіювання 
у студентів.

Виклад основного матеріалу. Як відомо, 
в реальних умовах спілкування аудіювання часто 
супроводжується записом суттєвої інформації 
(тобто тієї інформації, яка важлива для розв’я-
зання комунікативного завдання), а студенти 
практично не володіють таким видом письма, як 
фіксація суттєвої інформації, яка сприймається на 
слух. Тим часом він є вкрай важливим умінням для 
здійснення навчальної та професійної діяльності 
студентів ЗВО. Письмова фіксація, як особливий 
спосіб використання письма, дуже тісно пов’язана 
з аудіюванням і, на нашу думку, може бути вико-
ристана як опора в процесі навчання цього виду 
мовленнєвої діяльності. 

Окрім того, для майбутнього вчителя / викла-
дача іноземної мови вміння письмово записувати 
окремі положення іншомовних висловлювань 
є важливим професійним умінням, не кажучи вже 
про те, що студентам педвишів доводиться слу-

хати лекції іноземною мовою й коротко письмово 
фіксувати найбільш значущу інформацію, а вони 
відчувають при цьому великі труднощі.

Розглядаючи проблему навчання аудіювання 
студентів-філологів молодших курсів, хочемо 
зазначити, що Інтернет з усіма своїми можливос-
тями й ресурсами виступає засобом реалізації 
мети та завдань із цієї проблематики.

Наведемо декілька прикладів завдань, які 
ми можемо виконати за допомогою Інтернету: для 
створення проєкту, презентації самостійно шукати 
інформацію; вивчати поглиблено іноземну мову; 
самостійна підготовка до екзаменів; використо-
вуючи інтернет-матеріали, формувати й розви-
вати уміння читання, монологічного й діалогічного 
мовлення, навичок письма; поповнювати актив-
ний і пасивний словник; теоретичне та практичне 
застосування певних граматичних явищ [2].

Ураховуючи велику роль і серйозну зацікав-
леність студентів інформаційними технологіями, 
можна використовувати цю можливість як могут-
ній інструмент розвитку пізнавальної та профе-
сійної мотивації на заняттях з іноземної мови 
(англійської). Спілкуючись у природному мов-
ному середовищі, наданому мережею Інтернет, 
студенти опиняються у справжніх життєвих ситу-
аціях. Задіяні у розв’язанні важливих проблем, 
студенти навчаються спонтанно реагувати на них, 
що стимулює створення оригінальних висловів, 
а не шаблонне використання мовних формул.

Щоб сформувати повне уявлення про особли-
вості застосування сервісів Інтернету в процесі 
навчання англійської мови, розглянемо найпо-
ширеніші та найдоступніші серед них. На нашу 
думку, вони в цікавій і нестандартній формі дають 
змогу поглибити й удосконалити мовну, мовлен-
нєву та соціокультурну компетенції, а також про-
контролювати себе та свій освітній прогрес.

Наразі в мережі Інтернет є багато сайтів, які 
можна інтегрувати у навчальний процес. Це поро-
джує проблему пошуку потрібного сайту, бо навіть 
за наявності таких розвинених пошукових систем, 
як Google (http://www.google.com), Yahoo (http://
www.yahoo.com), Yаndex (http://www.yandex.ru) 
тощо, результати пошуку можуть вивести сотні 
або навіть тисячі посилань на сайти різного харак-
теру [1, с. 25]. 

Логіка дослідження потребує передусім кон-
кретизації поняття – «сайт».

Зокрема, джерела Інтернету інтерпретують 
сайт або вебсайт (з англ. site – місцезнаходження, 
місце) як сукупність електронних документів і фай-
лів у мережі, поєднаних одним доменним ім’ям 
або ІР-адресою. Інакше кажучи, сайт – це місце 
в мережі Інтернет, яке відводиться користувачеві 
цієї мережі для розміщення там інформації: тек-
сту, аудіо- та відеофайлів, зображень, посилань 
на інші сайти тощо. 
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Синонімами «сайту» стало поняття і «інтер-
нет-сайт», і «вебсайт». Найчастіше інтернет-сайту 
відповідає одне так зване доменне ім’я, саме за 
доменним іменем сайт можна знайти у Всесвітній 
павутині. Прикладами доменних імен можуть бути 
такі: .uа, com.ua, ukr.net, gmail.com. 

Серед розглянутих нами сайтів окремо слід 
виділити групи сайтів, які доцільно використову-
вати для самостійної роботи студентів, а також для 
підготовки викладача до занять: Interpals (https://
www.interpals.net), Englishbaby (http://englishbaby.
com/), Lang-8 (http://lang-8.com/), Livemocha (http://
livemocha.com/), My language exchange (http:// 
mylanguageexchange.com/), Italki (https://www.italki.
com/home); Twominute English, Anglo-Link Dailydic- 
tation, EnglishLessons4U, English with Jennifer, Rachel’s 
English, EnglishClass101, BBC Learning English, Learn 
English with Steve Ford, Learn English with Let’s Talk; 
OpenCulture (http://www.openculture.com/freeaudio-
books), Kids Learn Out Loud (http://kids.learnoutloud.
com/Kids-Free-Stuff), Lit2Go (http://etc.usf.edu/lit2go/) , 
OpenLibrary (https://openlibrary.org/), Books should be 
free (http://www.loyalbooks.com/) та інші.

Окремим блоком слід виділити сайти, що міс-
тять матеріали, направлення на формування ком-
петентностей (ESLvideo (http://www.eslvideo.com), 
YouTube (http://www.youtube.com), Blabberize 
(http://blabberize.com), Voice of America (http://www.
voanews.com), Learn English with British Council 
(http://www.learnenglish.britishcouncil.org) та інші) 
у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Такі 
сайти доцільно використовувати викладачам саме 
під час проведення занять з англійської мови, 
адже вони спрямовані на формування компетент-
ностей в аудіюванні, читанні, говорінні та письмі.

Узагальнення вищезазначеного дає змогу 
стверджувати, що інтегрування в освітній про-
цес ресурсів мережі Інтернет дають змогу вдо-
сконалити та осучаснити заняття та дидактичні 
завдання з англійської мови. 

Розглядаючи особливості аудіювання як виду 
мовленнєвої діяльності, хочемо зазначити, що 
аудіювання – дуже складний вид мовленнєвої 
діяльності і, відповідно, містить у собі деякі 
труднощі, які пов’язані з умовами сприйняття: 
однократність і короткочасність пред’явлення 
інформації, що вимагають від слухача швид-
кої реакції під час сприйняття звучного тексту; 
ми не в змозі що-небудь змінити, не можемо 
пристосувати мовця говорити під свій рівень 
розуміння (у кожної людини свій стиль, іноді 
він занадто науковий, а іноді надто емоційний, 
насичений ідіомами й образними виразами); 
темп, що задається мовцем. Середній темп анг-
лійської мови – 250 складів на хвилину [3, с. 5]. 
При цьому педагог вибирає відповідну струк-
туру роботи з аудіотексту та, орієнтуючись на 
мовний досвід студента, коригує його. Зокрема, 
викладач, орієнтуючись на ці труднощі, вибудо-

вує навчальне аудіювання з наближенням до 
реального спілкування [4]. 

Для того, щоб сформувати рецептивні адитивні 
навички, потрібно використовувати вправи: підго-
товчі (подолання окремих труднощів аудіювання 
і на формування його механізмів [6]) та мовні 
(забезпечує практику аудіювання на основі комп-
лексного подолання адитивних труднощів [7]): 
прослухайте кілька пропозицій і підніміть руку, 
коли почуєте питальне речення; прослухайте 
кілька дієслів і назвіть ті, які вжиті в простому 
минулому часі; дайте назву прослуханому тексту; 
розбийте аудіотекст на смислові частини та інші.

У тому разі, коли студент має можливість копі-
ювати звукову інформацію з мережі, можна вико-
ристовувати автентичну інформацію для вдоскона-
лення вмінь аудіювання. Необхідно лише мати на 
увазі, що практично будь-який текст для аудіювання 
має потребу в деякій обробці, адаптації шляхом його 
можливого скорочення. Крім того, текст може міс-
тити деяку кількість незнайомих для цієї групи сту-
дентів слів, які важко зрозуміти навіть із контексту. 
Ці слова краще заздалегідь виписати і, якщо вони 
значущі для подальшої роботи, об’єднати їх у сло-
восполучення та записати на магнітофон у вигляді 
двотактної паузи для вправи, щоб студенти змогли 
звикнути до їх звучання, впізнавати на слух і читати. 
Подальша робота організується звичайним чином 
за задумом викладача. Важливо залучати для дис-
кусій на занятті живі висловлювання носіїв мови, 
отримані з різних ресурсів Інтернету [5]. 

Однак необхідно зауважити, що для організа-
ції усного спілкування необхідно враховувати такі 
нюанси: чи є в комп’ютера звукова плата, звукові 
колонки; чи є в комп’ютера відеокамера для про-
ведення відеоконференцій із партнерами. 

Що стосується звукової плати, то переважна 
більшість сучасних комп’ютерів мають її у своїй 
конфігурації або можуть мати за бажанням корис-
тувача. Це зараз не проблема, і вартість звукової 
плати не висока. Що ж стосується відеокарти або 
відеотелефонів, що з’явилися останнім часом, то 
вони під’єднуються до комп’ютера. Тому теоре-
тично (тобто технічно) завдання організації усного 
спілкування з носіями мови може бути здійснено. 
Практично ж для більшості користувачів така 
послуга мережі є поки недоступною [1, с. 96]. 

Розглянемо використання TED для аудіювання 
іноземних текстів. Сам ресурс TED talks допомагає 
вчителеві розширити і збагатити лексичний запас 
студентів, сформувати адитивні навички на високому 
рівні й урізноманітнити методику вивчення інозем-
ної мови, використовуючи інформаційні технології 
та Інтернет. Можливо переглянути онлайн чи заван-
тажити відео з різних тем, опрацювати його контент 
(лексика, граматика) та просто прослухати чудові 
ідеї. Сайт вирізняється дуже змістовним підходом до 
тренування навички слухання. Усі тексти розділені за 
рівнями складності: «Easy», «Medium», «Difficult». 
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У кожного мініуроку чітка структура: підготовча 
робота перед слуханням, безпосереднє прослухо-
вування тексту з можливістю читати його, а потім 
тестові завдання до нього. Крім того, гарно тре-
нуються граматика та лексика. Варто витратити 
трохи часу, щоб розібратися зі сайтом і дійсно 
якісно тренувати Listening.

Усі вищезгадані промови покликані поширювати 
провідні ідеї з усіх імовірних сфер життя. Їх перег-
ляд дасть змогу не тільки покращити свій лексичний 

запас, але й удосконалити всі аспекти іншомовної 
мовленнєвої компетенції, а також імплементувати 
TED talks у життя та пристосувати для вдоскона-
лення комунікативної компетенції в цілому.

Висновки і пропозиції. Отже, у роботі вста-
новлено роль використання веборієнтованої 
методики для набуття навичок аудіювання інозем-
ної мови. Фактори, що впливають на вибір стра-
тегії аудіювання, включають мотивацію студентів, 
стилі навчання, невпевненість під час аудіювання, 

Таблиця 1
Популярні лекції (промови)
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володіння аудіюванням, стать. Веборієнтвана 
методика вивчення іноземних мов значно покра-
щує якість навчання та контроль знань студентів. 
У майбутньому планується розроблення й упро-
вадження нових методів із застосуванням сучас-
них технологій для вивчення іноземної мови.
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Trindyuk V., Lobanova S. The use of web resources for the development auditing skills at students
The article considers the greatest difficulties in the process of listening in English. The stages of work 

on the text for listening are generalized and the samples of tasks before listening, during listening and after 
listening to the material, tasks for acquiring lexical and grammatical skills are given. Examples of the use 
of Internet resources for the development of listening, which is associated with other types of speech activities. 
The use of web-based methods in learning a foreign language is studied. The defined role and use of listening 
strategies significantly helps students in learning a foreign language. The analysis of many studies has identified 
the factors that influence the listening strategy. Examples are given where a student has the opportunity to 
copy audio information from the network, using authentic information to improve listening skills. It is only 
necessary to keep in mind that almost any text for listening needs some processing, adaptation due to its 
possible reduction. The classification of strategies for learning, listening and using computer-based tools in 
the process of learning a foreign language is described. The pedagogical conditions of teaching listening 
to students of philology of junior courses are defined: actualization of positive instruction, motivational 
purposefulness concerning awareness of students-philologists of junior courses with problems of listening; 
enrichment of semantic, organizational and methodological support for the training of students of philology 
of junior courses; activation of creative activity, dialogic communication, interactive interaction “teacher-
student-schoolboy”. Written fixation of essential information and its role in the process of perception of texts 
by ear are substantiated. Significant factors for improving the efficiency of web resources for the development 
of listening skills in students are outlined: taking into account the principles of personality-oriented learning, 
communicative-cognitive and competence approaches to learning a foreign language; ensuring continuity in 
the system of “school-institution of higher education”; taking into account the psychological characteristics 
of adolescence and the peculiarities of the learning stage; inclusion of written recording of essential information 
in the process of learning to listen.

Key words: strategy, methods, habits, computer-based learning of foreign languages, listening, difficulties 
in the listening process, Internet resources, web resources.
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Статтю присвячено обґрунтуванню доцільності формування толерантності в майбутніх офі-

церів Національної гвардії України в системі вищої освіти. На основі аналізу й узагальнення основ-
них підходів науковців до розуміння і тлумачення поняття толерантності запропоновано поняття 
«толерантність офіцера Національної гвардії». Визначено, що толерантність офіцера – це сукуп-
ність типів толерантності, що визначають здатність проявлення або пригнічення на підставі 
вимог нормативно-правових актів терпимості до різних поглядів, норм поведінки, звичок особи, 
групи осіб, з якими офіцер здійснює комунікації у процесі службово-бойової діяльності. Встановлено, 
що сформована толерантність забезпечуватиме вміння майбутнього офіцера адекватно оціню-
вати складні професійні ситуації, знаходити компроміси на основі дотримання законності і правових 
норм, доцільно і згідно із законами використовувати владу, регулювати свою поведінку відповідно до 
керівних документів професійної діяльності, використовуючи морально-ціннісні норми під час викори-
стання засобів із досягнення професійних цілей. Визначено, що для вмілого формування необхідних 
якостей у майбутніх офіцерів Національної гвардії України необхідно створити сприятливі умови, що 
надасть можливість підготувати майбутнього офіцера до виконання службово-бойової діяльності 
в різних умовах. Звертається увага на те, що, потрапляючи в середовище з особливими умовами, 
вони не тільки включені в освітній процес, а й службово-бойову діяльність, що характеризується 
вимогами з підвищеним рівнем відповідальності, певним рівнем підлеглості та суворим контролем, 
певними особливостями міжособистісної взаємодії, і саме таке середовище розвиває психічні процеси 
й особистісні якості курсанта та паралельно формує основні аспекти толерантного ставлення 
до інших. Наголошується, що в нашій державі саме на Національну гвардію України покладаються 
такі функції захисту демократичних і правових умов у суспільстві, відповідно до яких підтримується 
режим поваги до іншої людини, створюються необхідні умови для органічного розвитку кожного інди-
віда. При цьому уточнюється, що виявлення толерантності не означає погоджуватись з усім, що 
несправедливості і насиллю потрібно протистояти за допомогою мирних засобів, і перш за все це 
вміння вести діалог, переконувати, знаходити компроміси.

Ключові слова: толерантність, толерантність офіцера, військовослужбовці, Національна гвар-
дія України, бойова служба.
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Постановка проблеми. Сучасні стандарти 
вищої освіти вимагають підготувати офіцера, який 
«буде застосовувати Кодекс честі офіцера, дотри-
муватись морально-етичних норм поведінки, ство-
рювати атмосферу довіри, взаємоповаги, добро-
зичливості і толерантності у військовому колективі, 
діяти соціально відповідально та свідомо, дотри-
муватись правил військового етикету» [1, с. 8]. 
Військова політика нашої держави спрямована на 
захист національних інтересів, запобігання насиль-
ству й терору, запобігання військовим конфліктам, 
удосконалення державних військових формувань 
у цілях оборони й забезпечення безпеки держави. 
Глобальні проблеми сучасності, загострення від-
носин на їхньому тлі, що призводять до конфліктів 

між людьми і державами, зробили найбільш акту-
альною в освітньому просторі проблему виховання 
толерантності особистості. Для покращення під-
готовки військових фахівців України, досягнення 
взаємної сумісності з підрозділами збройних сил 
держав-членів НАТО, спроможності виконувати 
завдання в складі об’єднаних багатонаціональних 
формувань толерантність офіцера стає певною 
інтегральною якістю професіоналізму військовос-
лужбовця. Враховуючи актуальність питання толе-
рантної особистості військовослужбовців, виникає 
необхідність дослідити наявні підходи до розу-
міння поняття толерантності. Толерантність є важ-
ливим чинником цивілізованої поведінки грома-
дянина, потребою часу на тлі мультикультурності  
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контексту соціального життя кожної країни Європи, 
на тлі конфліктів останніх десятиліть [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження поняття толерантності здійснюється 
з позицій різних наук: етики, політології, філо-
софії, психології, педагогіки та інших. Сучасні 
психолого-педагогічні дослідження зазначеної 
проблеми відображені у працях Д. Зінов’єва, 
В. Лекторського, В. Муралова, М. Кабатченко, 
Т. Фадєєвої, Г. Шеламової, Г. Солдатової, 
А. Молчанової, С. Хілько. Ретроспективний ана-
ліз наукової літератури дав змогу встановити, що 
поняття «толерантність» тісно пов’язане з дослі-
дженнями професійно значущих якостей у науко-
вих працях С. Крук, М. Бабишеної, С. Тарасенко, 
О. Шаюк, С. Хілько, М. Фоміної, О. Спіциної. Ці 
дослідження підкреслюють, що в сучасному світі 
проблема толерантності є дуже актуальною. 
Аналіз наукових літератур свідчить, що зміст 
поняття «толерантність» дотепер чітко не визна-
чений, а тому залишається дискусійним.

Мета статті. Мета дослiдження полягає в ана-
лізі й узагальненні основних підходів науковців до 
тлумачення поняття толерантності та обґрунту-
вання доцільності її формування в майбутніх офі-
церів Національної гвардії України.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до 
визначення, яке відображено в Декларації прин-
ципів толерантності, що затверджена в 1995 році 
Генеральною конвенцією ЮНЕСКО, толерантність 
це – «поважання, сприйняття та розуміння багатого 
різноманіття культур нашого світу, форм самови-
раження та самовиявлення людської особистості» 
[3]. Тлумачення поняття толерантності ми зна-
ходимо ще в працях філософів Стародавнього 
Китаю, Греції та Риму (Конфуцій, Сократ, Платон, 
Арістотель, Квінтиліан). Надалі ідеї толерантності 
отримали свій розвиток у теорії та практиці педа-
гогіки толерантності (Я. Коменського, Я. Корчака, 
Дж. Лока та інших). У «Великому тлумачному 
словнику сучасної української мови» «толерант-
ність» (від лат. tolerantia – терпіння) визнача-
ється як, по-перше, здатність організму перено-
сити несприятливий вплив яких-небудь факторів; 
по-друге, як поблажливість, терпимість до чиїхось 
думок, поглядів, вірувань тощо» [4, с. 1459].

Новий напрям, який з’явився не так давно – 
педагогіка толерантності [5], яка розглядає толе-
рантність як комплексну особистісну якість, що 
підлягає цілеспрямованому формуванню під час 
процесів навчання, виховання й самовиховання 
особистості, передбачає високий рівень знань, 
умінь і навичок поважного ставлення до іншого 
під час міжособистісного спілкування, володіння 
моральними принципами й прийомами спіл-
кування, що забезпечують культуру особисто-
сті; здатність бачити в іншому повноцінну рів-
нодостойну особистість; здатність до цілісного 

сприйняття іншого, з його індивідуальністю й 
неповторністю, у відмові від претензій на власну 
непогрішність й винятковість; здатність до критич-
ного ставлення до себе й до іншого для подаль-
шого особистісного вдосконалення.

Толерантність як складне особистісно-мо-
ральне утворення пропонує розглядати 
Л. Бернадська. Дослідниця зазначає, що це утво-
рення характеризується здатністю людини з пова-
гою ставитися до інтересів, думок, поглядів, зви-
чок, вірувань інших людей, прагненням зрозуміти 
й досягнути взаємної злагоди без застосування 
тиску, насилля. Вона виявляється в ціннісному 
ставленні до інших людей, навколишнього сере-
довища, самого себе, тобто охоплює весь спектр 
соціальних відносин, у якому реалізується осо-
бистість [6]. С. Братченко тлумачить толерант-
ність не як невтручання, а як особливу активність: 
готовність людини вийти за межі обмеженого кола 
«своїх» (відокремлених від «інших» за будь-якою 
ознакою: за національністю, вірою, соціальним 
походженням, віком, культурою і так далі) назу-
стріч «світу світів» рівнозначних, «рівнозначних» 
людських світів [7]. М. Пірен, розглядаючи толе-
рантність як дієвий чинник злагоди та консо-
лідації в сучасному українському суспільстві, 
акцентує увагу на тому, що толерантність озна-
чає не поступку, поблажливість чи потурання, 
а передусім активну позицію, що формується на 
основі визнання універсальних прав та основних 
свобод людини, відмову від догматизму та абсо-
лютизму [8, с. 55]. Толерантність – це один із 
засобів зняття конфліктів і розвитку форм співіс-
нування, взаємодії в людському суспільстві. Це 
визначає А. Молчанова, виділяючи її як ціннісну 
основу професійної діяльності педагога, та під-
креслює, що будь-яке суспільство для забезпе-
чення своєї стабільності потребує толерантності 
[9, с. 6]. О. Брюховецька зазначає, що професійна 
толерантність є неодмінним атрибутом фахо-
вої діяльності керівників, невіддільною ланкою 
в професійній взаємодії з підлеглими та соціаль-
ним середовищем, наголошує, що характеризу-
вати сутність поняття професійної толерантності 
можна тільки у взаємозв’язку з поняттям іншості, 
або іншого (інших ідеалів, представлень, переко-
нань і так далі), тобто того, що відрізняється від 
власних установок людини. Дослідниця визначає 
професійну толерантність керівника загальноос-
вітнього навчального закладу в широкому сенсі – 
як «сукупність типів толерантності, характерних 
для фахівця як компетентного професіонала, 
здатного ефективно реалізовувати функції управ-
ління» [10, с. 3]. Вдало подає визначення поняття 
«толерантність» Г. Солдатова та Л. Шайгерова: 
«Толерантність – інтегральна характеристика 
індивіда, що визначає його здатність у проблем-
них і кризових ситуаціях активно взаємодіяти із 
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зовнішнім середовищем із метою відновлення 
своєї нервово-психічної стійкості, успішної адапта-
ції, недопущення конфронтації і розвитку позитив-
них взаємовідносин з собою та з навколишнім сві-
том» [11]. О. Грива у своєму науковому досліджені 
наголошує, що толерантність – це цінність соціо-
культурної системи, вона є внутрішнім стрижнем 
усього життя людини; це принцип, керівна ідея, 
основне положення у взаємодії людей; норма 
в життєдіяльності суспільства, заснованого на 
злагоді, співпраці, взаєморозумінні та взаємопо-
вазі [12]. Н. Литвиненко розглядає толерантність 
одночасно як особистісну характеристику, що 
визначається сукупністю індивідуально-психоло-
гічних особливостей індивіда і водночас як інсти-
туціональну норму, яка відображає суб’єкт-суб’єк-
тні відносини у різних сферах суспільства, що 
проявляється як визнання «іншості» з одночасним 
усвідомленням своєї відмінності [13]. Результати 
здійсненого аналізу поняття толерантності під-
креслюють значущість толерантності в професій-
ній діяльності особистості, її фаховості, злагоди 
та консолідації. Для наочного сприйняття поглядів 
дослідників на поняття «толерантність» складено 
порівняльну таблицю. 

М. Пірен, наголошує, що найважливішим інсти-
тутом виховання толерантності є вища школа, 
і визначає толерантність як співпрацю, партнер-
ство під час організації діяльності вищих навчаль-
них закладів, готовність сприймати думку іншого 
в колективі, визнання різноманітності світу, форму-
вання культури діалогу між представниками різних 
національностей, відмову від домінування й запо-
діяння шкоди, повагу до людської гідності [8, с. 54].

У сучасних умовах військової агресії Російської 
Федерації, складності ситуації та ведення вій-
ськових дій в Україні, загострення криміногенної 

обстановки та проявів тероризму, посилення агре-
сії та нетерпимості в суспільстві виникає вимога 
підвищення якості професійної підготовки майбут-
ніх офіцерів у специфічних закладах вищої освіти 
України. Згідно з «Тлумачним словником сучас-
ної української мови», офіцер – особа команд-
ного чи начальницького складу в збройних силах, 
міліції, поліції [4, с. 868]. Підготовка військових 
фахівців для потреб Національної гвардії України 
(далі – НГУ) здійснюється в єдиному в Україні 
закладі вищої освіти – Національній академії 
Національної гвардії України. Вона базується на 
положеннях законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Національної стратегії розвитку 
освіти в Україні на 2012–2021 роки, нормативно-
правових актів Національної гвардії України, що 
регламентують її діяльність. 

Згідно із Законом, НГУ є військовим формуван-
ням із правоохоронними функціями, що входить до 
системи Міністерства внутрішніх справ України і при-
значена для виконання завдань із захисту та охорони 
життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, 
суспільства й держави від злочинних та інших про-
типравних посягань, охорони громадського порядку 
та забезпечення громадської безпеки, а також у вза-
ємодії з правоохоронними органами із забезпечення 
державної безпеки та захисту державного кордону, 
припинення терористичної діяльності, діяльності 
незаконних воєнізованих або збройних формувань 
(груп), терористичних організацій, організованих груп 
і злочинних організацій [14]. 

Відповідно до стандартів вищої освіти за спеці-
альністю 253 «Військове управління» інтегральна 
компетентність потребує підготувати офіцера 
«здатного розв’язувати складні спеціалізовані 
завдання та вирішувати практичні проблеми про-
фесійної діяльності в галузі військового управління 

Таблиця 1
Понятійний аналіз терміна «толерантність»

Автор Поняття «толерантність»

Л. Бернадська здатність людини з повагою ставитися до інтересів, думок, поглядів, звичок, вірувань інших 
людей, прагнення зрозуміти й досягнути взаємної злагоди без застосування тиску, насилля

С. Братченко особлива активність: готовність людини вийти за межі обмеженого кола «своїх» 
назустріч «світу світів» рівнозначних, «рівнозначних» людських світів

М. Пірен активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних 
свобод людини, відмова від догматизму та абсолютизму

А. Молчанова засіб зняття конфліктів і розвитку форм співіснування, взаємодії в людському суспільстві

О. Брюховецька сукупність типів толерантності, характерних для фахівця як компетентного 
професіонала, здатного ефективно реалізовувати функції управління

Г. Солдатова
інтегральна характеристика індивіда, що визначає його здатність у проблемних 
і кризових ситуаціях активно взаємодіяти із зовнішнім середовищем із метою 
відновлення своєї нервово-психічної стійкості, успішної адаптації, недопущення 
конфронтації та розвитку позитивних взаємовідносин із собою та з навколишнім світом

О. Грива
внутрішній стрижень життя людини, принцип, керівна ідея, основне положення 
у взаємодії людей; норма в життєдіяльності суспільства, заснованого на злагоді, 
співпраці, взаєморозумінні та взаємоповазі

Н. Литвиненко сукупність індивідуально-психологічних особливостей індивіда і норма визнання  
«іншості» з одночасним усвідомленням своєї відмінності
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або у процесі навчання, що передбачає застосу-
вання теорій та методів військових наук і харак-
теризується комплексністю та невизначеністю 
умов» [1, с. 6]. Серед чинників, які суттєво впли-
вають на підготовку офіцера Національної гвар-
дії, здатного успішно виконувати службово-бойові 
завдання, вагому роль ми відводимо толерант-
ності офіцера як регулятору взаємостосунків між 
членами військового підрозділу, під час взаємодії 
з військовими формуваннями та правоохоронними 
органами, місцевими органами самоврядування 
та цивільним населенням. На відміну від Збройних 
Сил, Національна гвардія як військове форму-
вання з правоохоронними функціями в умовах 
мирного часу виконує переважно службово-бойову 
діяльність. Службово-бойову діяльність плано-
вого характеру прийнято називати бойовою служ-
бою, під якою розуміють застосування підрозділів, 
частин і з’єднань НГУ у звичайній оперативній 
обстановці під час виконання завдань із патрулю-
вання, охорони, конвоювання тощо в постійній 
готовності до дій за надзвичайних обставин (ситуа-
цій) [14]. На нашу думку, саме на Національну гвар-
дію покладаються такі функції захисту демократич-
них і правових умов у державі, відповідно до яких 
у суспільстві підтримується режим поваги до іншої 
людини, створюються необхідні умови для органіч-
ного розвитку кожного індивіда. 

Сучасний офіцер НГУ – це не просто фізично 
та психологічно добре підготовлена людина, яка 
досконало знає та утримує в постійній бойовій 
готовності свою зброю та бойову техніку, май-
стерно володіє нею та застосовує в бою, перш 
за все це особистість, яка може самостійно ана-
лізувати будь-яку ситуацію, вести переговори 
та вміти домовлятися, це людина що забезпе-
чена в повному обсязі морально-етичними яко-
стями, людина толерантна, патріот своєї дер-
жави, людина, яка з повагою ставиться до інших 
людей, національностей і соціальних груп. Варто 
пам’ятати, що військові беруть участь у всіх сфе-
рах життя в державі, і вони є гарантом безпеки 
й захисту мирного населення. Досліджуючи вико-
нання службово-бойової діяльності військово-
службовцями Національної гвардії України, нами 
встановлено, що зазвичай вони перебувають 
в екстремальних умовах, які пов’язані з ризиком 
для життя, і це, на нашу думку, вимагає від них 
виявлення відповідальності, витривалості, добро-
зичливості й толерантності – уміння адекватно 
оцінювати складні професійні ситуації, знахо-
дити компроміси на основі дотримання законно-
сті і правових норм, доцільно і згідно з законами 
використовувати владу, регулювати свою пове-
дінку відповідно до керівних документів професій-
ної діяльності, використовуючи морально-ціннісні 
норми під час використання засобів із досягнення 
професійних цілей. При цьому толерантність офі-

цера виступає інтегральною якістю військовос-
лужбовця, що в проблемних і кризових ситуаціях 
забезпечить можливість активно взаємодіяти із 
зовнішнім середовищем, успішно адаптуватися, 
не допускати конфронтації та забезпечить роз-
виток позитивних взаємовідносин із навколишнім 
середовищем і з собою.

Відповідно до Декларації принципів толе-
рантності найефективнішим засобом запобі-
гання нетерпимості названо виховання, яке 
повинне розвивати в молоді здібності до неза-
лежного мислення, критичної оцінки та фор-
мувати високі моральні критерії. Згідно з цим, 
політика і програми в галузі освіти повинні спри-
яти покращанню взаєморозуміння, зміцненню 
солідарності і толерантності у спілкуванні як між 
окремими особами, так і між етнічними, соціаль-
ними, культурними, релігійними і мовними гру-
пами та націями [3].

Один із дослідників толерантності Б.Г. Ананєв 
вказує, що саме студентський вік – найбільш чут-
ливий період для розвитку і формування толерант-
ного ставлення до інших [15]. Майбутні офіцери, 
вступаючи до військового закладу, потрапляють 
у середовище з особливими умовами, вони залу-
чені не тільки в освітній процес, а й у службово-
бойову діяльність, що характеризується вимогами 
з підвищеним рівнем відповідальності, певним 
рівнем підлеглості та суворим контролем, пев-
ними особливостями міжособистісної взаємо-
дії. Таке середовище розвиває психічні процеси 
й особистісні якості курсанта та паралельно фор-
мує основні аспекти толерантного ставлення до 
інших. Для вмілого формування необхідних яко-
стей необхідно створити сприятливі умови, що 
дасть можливість підготувати майбутнього офі-
цера до виконання службово-бойової діяльності 
в різних умовах.

Висновки і пропозиції. Аналізуючи теоре-
тичні підходи до визначення поняття толерант-
ності, пропонуємо авторське визначення поняття 
«толерантність офіцера НГУ» – сукупність типів 
толерантності, що визначають здатність прояв-
лення або пригнічення на підставі вимог норма-
тивно-правових актів терпимості до різних погля-
дів, норм поведінки, звичок особи, групи осіб, 
з якими офіцер здійснює комунікації у процесі 
службово-бойової діяльності.

У майбутніх офіцерів Національної гвардії під 
час навчання у військовому закладі вищої освіти 
відбувається професійна ідентифікація, що впли-
ває на формування системи цінностей особисто-
сті. Формуючи у майбутніх офіцерів НГУ толе-
рантність під час навчання у військовому закладі 
вищої освіти, ми забезпечимо виховання поваги 
до інших; формування негативного ставлення до 
насильства та агресії; толерантне спілкування 
та розвиток здібностей до нього; відповідаль-
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ність перед собою та колективом; ефективну  
взаємодію; адаптацію до екстремальних ситуацій; 
здібність протистояти агресії, фрустрації, стресу, 
ризику, невизначеності. У своєму дослідженні 
ми спираємось на твердження, що виявлення 
толерантності не означає погоджуватись з усім, 
що несправедливості і насиллю потрібно проти-
стояти за допомогою мирних засобів, і перш за все 
це вміння вести діалог, переконувати, знаходити 
компроміси. У перспективі подальших досліджень 
необхідно з’ясувати суть і структуру толерантності 
майбутніх офіцерів НГУ, обґрунтувати методику її 
формування. 
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Trobyuk N., Kolomiets M. Tolerance as a professionally important quality of future officers 
of the National Guard of Ukraine

The article is devoted to the substantiation of expediency of formation of future officers’ tolerance 
of the National Guard of Ukraine in the system of higher education. Based on the analysis and generalization 
of the main approaches of scientists to the general understanding and interpretation of the concept 
of tolerance, the concept of tolerance of a National Guard officer is proposed. It is determined that 
the tolerance of officers is a set of types of tolerance that determine the ability to show or suppress on 
the basis of the requirements of regulations tolerance to different views, behavior, habits of persons or 
group of persons with whom the officer communicates in during service. It is established that the formed 
tolerance will provide the ability of the future officer to adequately assess difficult professional situations, 
find compromises based on compliance with the law and legal norms, it is expedient and according to 
the law to use power, regulate their behavior in accordance with professional guidance documents, in 
achieving professional goals. It is determined that for the skillful formation of the relevant qualities of future 
officers of the National Guard of Ukraine, it is necessary to create favorable conditions that will prepare 
future officers to perform combat activities in different conditions. Attention is drawn to the fact that getting 
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into an environment with special conditions, they are not only included in the educational process, but also 
combat activities. Which are characterized by requirements with a high level of responsibility, a certain 
level of subordination and strict control, certain features of interpersonal interaction. This environment 
develops mental processes and personal qualities of future officers and in parallel forms the main aspects 
of tolerance towards others. It is emphasized that in our country, the National Guard of Ukraine is entrusted 
with functions of protection of democratic and legal conditions in society, according to which the respect 
for another person is maintained, the necessary conditions for organic development of each individual are 
created. At the same time, it is clarified that tolerance does not mean agreeing with everything. Injustice 
and violence must be confronted by peaceful means and, above all, the ability to engage in dialogue, 
persuade and find compromises.

Key words: tolerance, officers tolerance, servicemen, National Guard of Ukraine, military service.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  
ДО ГУРТКОВОЇ РОБОТИ З УКРАЇНОЗНАВСТВА
Статтю присвячено проблемі запровадження в освітній процес вищої школи українознавчих сту-

дій. Мета дослідження полягала у висвітленні основних організаційно-педагогічних особливостей 
підготовки майбутніх учителів початкової школи до гурткової роботи з українознавства з молод-
шими школярами на основі аналізу психолого-педагогічного дискурсу та нормативно-законодавчої 
бази в галузі освіти. Державна освітня політика виявилася чутливою до змін у суспільно-історичному 
житті нашої країни та зумовленими ними потреб масової освітньої практики. В останні роки нашого 
державотворення певну увагу на державному рівні приділено і проблемі відродження українознавчих 
освітніх традицій.

У дослідженні доходимо висновку, що українознавство як навчальна дисципліна має заслужено 
стати органічним складником освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти, початкової 
ланки зокрема, а також освітньо-професійних програм підготовки вчительських кадрів. На підста-
вах чинного законодавства, що регулює якість вищої освіти, а також управлінської автономії закла-
дів вищої освіти, врахування суспільних реалій, потреб освітньої практики, інтересів і зацікавлень 
здобувачів вищої освіти Луцького педагогічного коледжу – започаткування додаткової спеціалізації 
«керівник гуртка українознавства» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» є цілком 
виправданим і затребуваним. Вибірковий блок навчальних дисциплін за додатковою спеціалізацією 
розроблено на основі врахування інтегрованого, міждисциплінарного характеру українознавства, 
Державних стандартів початкової освіти, Програми навчального курсу за вибором «Я люблю Україну» 
для 1–4 класів. За додатковою спеціалізацією «керівник гуртка українознавства» майбутнім бакалав-
рам початкової освіти пропонується вибірковий блок таких навчальних дисциплін: українознавство 
з методикою викладання, етнографія та фольклор України, декоративно-прикладне мистецтво 
з методикою викладання, сценічні та хореографічні технології гурткової роботи з українознавства.

Ключові слова: українознавство, освітня політика, освітньо-професійна програма, підготовка 
майбутніх учителів початкової школи, гурткова робота.
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Постановка проблеми. Парадигма освітньої 
політики в Україні помітно змінилася, що є від-
дзеркаленням низки суспільно-політичних та еко-
номічних трансформацій в останні роки нашого 
державотворення. Євроінтеграційний курс стра-
тегічного розвитку країни оголосив нагальність 
докорінних системних змін задля нової якості 
освіти. Пріоритетними напрямами нині є патрі-
отичне та громадянське виховання молоді, від-
родження національної культури і на цій основі 
переосмислення мети виховання та виховного 
ідеалу українця – патріота своєї землі, активного 
громадянина зі світоглядом вільної та миролюб-
ної людини, особистості високої культури, толе-
рантної до інших культур і світоглядів.

У «Стратегії національно-патріотичного вихо-
вання дітей і молоді на 2016–2020 роки» зазна-

чено, що «національно-патріотичне виховання 
дітей і молоді має стати одним із пріоритетних 
напрямів діяльності держави та суспільства щодо 
розвитку громадянина як високоморальної особи-
стості, яка плекає українські традиції, духовні цін-
ності, володіє відповідними знаннями, вміннями 
та навичками, здатна реалізувати свій потенціал 
в умовах сучасного суспільства» [1]. 

Водночас провідні вчені-історики, філософи 
сходяться на думці, що «в умовах наростаючої 
глобалізації в національних державах починає 
діяти тенденція, спрямована на захист свого етно-
культурного і мовного простору» [2; 3]. Активне 
входження в європейський освітній простір – «це 
не просте копіювання, не стирання національних 
традицій, а запозичення кращих рис з однієї сис-
теми освіти і перенесення їх на свої національні 
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терени... Одночасно необхідно внести в євро-
пейську скарбницю свої, українські самобутні 
національні і загальнолюдські культурні, освітні, 
технологічні цінності», – справедливо зауважує 
академік О. Савченко [4, с. 117].

На тлі революційних перетворень у нашому 
суспільстві кардинальних змін потребує і система 
освіти. Відтак уважаємо цілком виправданим 
і затребуваним дослідження проблеми повер-
нення українознавчих студій у зміст шкільних 
програм і програм підготовки майбутніх учителів 
початкової школи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Українська учена-філолог Л. Дунаєвська наголо-
шує, що важливість українознавчого компонента 
у змісті шкільних програм складно переоцінити: 
«Важливо наголосити на необхідності повернення 
до вивчення народознавства (українознавства) 
в школі. Цей предмет, уведений до шкільних про-
грам у 90-х роках ХХ ст. (а тепер, на жаль, прак-
тично вилучений зі шкільних програм), був улю-
бленим предметом учителів, сердечно і щиро 
сприймався старшим поколінням українських 
родин, бо відповідав на основі життєві питання: 
хто ми і звідки, які цінності нашого роду і народу, 
яка наша місія у світі. Сьогодні, на жаль, наро-
дознавство (українознавство) в багатьох школах 
тримається на ентузіазмі окремих учителів-патрі-
отів. Уважаю, що цей предмет потрібно вивчати не 
менш серйозно, ніж звичайні для всіх математику, 
фізику, мови, бо для повноцінного розвитку осо-
бистості, ідентифікації себе як свідомого українця, 
патріота своєї держави народознавство (україноз-
навство) потрібне, як повітря» [5, с. 99].

В. Половець наголошує на суспільній значи-
мості відродження українознавчих студій на всіх 
ланках освіти, зокрема, дослідник зазначає, що 
«українознавство як наука налічує всього понад 
сто років. Водночас воно як галузь знань закорі-
нене в багатовікову світову історію, переповнену 
героїчними і трагічними подіями величезної ваги. 
Бурхливі перетворення, що відбуваються у наші 
дні, змінюють застарілі уявлення про історичний 
процес. Донедавна з незглибимої криниці вітчиз-
няної історії ми не могли черпати всю правду. 
Кілька поколінь були відлучені від справжньої 
історії та українознавства» [6, с. 4]. 

Мета статті – на основі аналізу психолого-пе-
дагогічного дискурсу, нормативно-законодавчої 
бази в галузі освіти висвітлити основні організа-
ційно-педагогічні особливості підготовки майбут-
ніх учителів початкової школи до гурткової роботи 
з українознавства з молодшими школярами.

Виклад основного матеріалу. Державна 
освітня політика виявилася чутливою до змін у сус-
пільно-історичному житті нашої країни та зумов-
леними ними потреб масової освітньої практики. 
В останні роки нашого державотворення певна 

увага на державному рівні приділена і проблемі 
відродження українознавчих освітніх традицій. 
Закумульований Інститутом інноваційних техно-
логій і змісту освіти Міністерства освіти і науки 
України досвід викладання українознавства 
в загальноосвітній школі, наукові дослідження 
та просвітницька діяльність Національного науко-
во-дослідного інституту українознавства та всес-
вітньої історії втілились у розроблених докумен-
тах змісту освіти, зокрема: Програма навчального 
курсу «Українознавство» для закладів загальної 
середньої освіти (1–4 класи) (2013), Програма 
курсу за вибором «Українознавство. 5–11 класи» 
(2014) [7; 8].

У Пояснювальній записці до Програми курсу за 
вибором «Українознавство. 5–11 класи», розро-
бленої Національним науково-дослідним інститу-
том українознавства та всесвітньої історії, зазна-
чається, що «українознавство належить до тих 
предметів шкільного навчально-виховного циклу, 
які дозволяють в усій повноті зреалізувати гума-
ністичні та державницько-патріотичні домінанти 
сучасної української освіти як феномена органіч-
но-європейського та автентично-національного. 
Саме у процесі вивчення цього курсу учні здобу-
вають можливість усвідомити ту глибинну логіку 
синтезу, завдяки якій українство, піднісшись до 
рівня унікального явища світового цивілізацій-
ного простору, водночас зберігає свою закорінену 
в глибинах історії ідентифікаційну самототожність. 
Самою універсальною природою органічного роз-
гортання своїх напрямів і концентрів україноз-
навство запрошує кожного в захоплюючу ман-
дрівку – мандрівку від родинного, родового – до 
загальнодержавного, від етнічних пракоренів – до 
верховіть всеєвропейської, вселюдської куль-
тури» [7].

Цілісний підхід до реалізації освітнього курсу 
з українознавства в початкових класах на основі 
врахування концептуальних засад Нової україн-
ської школи запропоновано у ґрунтовному нау-
ково-методичному доробку М. Чабайовської, 
Н. Омельченко, М. Кальчук. Упродовж 2016–
2018 рр. авторами створено Програму курсу 
українознавства за вибором «Я люблю Україну» 
(1–4 класи), яку схвалено для використання 
в загальноосвітніх навчальних закладах [9], 
та комплект інтегрованих посібників-зошитів  
«Я люблю Україну» для учнів 1–4 класів закладів 
загальної середньої освіти (автори: Чабайовська 
М.І., Омельченко Н.М., Синільник В.В.), побудо-
ваних за інтерактивною моделлю та спрямованих 
на стимулювання творчо-пошукової та проєктної 
діяльності молодших школярів [10]. 

Зміст курсу структуровано з урахуванням спі-
рально-концентричного принципу за такими роз-
ділами: «Україна – наша держава»; «Національні 
символи України»; «Матеріальна культура укра-
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їнців»; «Духовна культура українців». Тут подано 
матеріали для ознайомлення учнів початкових 
класів із Україною як державою, сторінками істо-
рії і сьогодення, традиціями і звичаями, культурою 
українського народу та її особливостями в різних 
регіонах, усною народною творчістю, національ-
ним мовленнєвим етикетом [11, с. 96].

У руслі вищезазначеного закономірною вида-
ється потреба переосмислення методологічних, 
змістових, технологічних, методичних підходів до 
професійної підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи, здатних професійно і методично гра-
мотно упроваджувати українознавчий матеріал 
в освітній процес. У зв’язку з цим на факультеті 
початкової освіти та фізичної культури комуналь-
ного закладу вищої освіти «Луцький педагогічний 
коледж» Волинської обласної ради започатковано 
підготовку майбутніх учителів початкових класів із 
додатковою кваліфікацією «керівник гуртка украї-
нознавства».

Із урахуванням положень низки норматив-
но-законодавчих документів (Закону України «Про 
вищу освіту» (2014), розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р 
«Про схвалення Концепції реалізації державної 
політики у сфері реформування загальної серед-
ньої освіти «Нова українська школа» на період до 
2029 року», положень Закону України «Про освіту» 
(2017)), нового Державного стандарту початко-
вої освіти, Професійного стандарту «Вчитель 
початкових класів закладу загальної середньої 
освіти», а також тенденцій розвитку регіональної 
сфери освітніх послуг та внутрішніх документів, 
що забезпечують якість професійної підготовки 
вчителя початкової школи, освітньо-професійною 
програмою «Початкова освіта» першого (бака-
лаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 
013 «Початкова освіта» здобувачам вищої освіти 
забезпечено можливість поглибленого вивчення 
блоку вибіркових навчальних дисциплін відпо-
відно до додаткової спеціалізації «керівник гуртка 
українознавства» (табл. 1).

Структурування освітніх компонентів вибіркового 
блоку відбувалось із врахуванням інтегрованості 
змісту навчального курсу «Українознавство», який 
використовує здобутки цілої низки наук – гуманітар-
них, природничих, мистецтвознавчих, суспільних. 
Як наголошує академік П. Кононенко, українознав-

ство є філософією буття українського народу, «архі-
тектором держави» і очевидним є акцентування 
уваги на необхідності відродження його вивчення 
і як окремого предмета, і як забезпечення наскрізної 
пронизаності українознавчим аспектом змісту всіх 
шкільних предметів [8, с. 10]. 

Показовим є факт, що через десяток років по 
тому співзвучні пропозиції обґрунтовує українська 
вчена М. Чабайовська: «Якість засвоєння учнями 
початкових класів курсу українознавства за вибо-
ром “Я люблю Україну” залежатиме від підготовки 
вчителя до його вивчення. Тому рекомендуємо 
в навчальні плани вищих педагогічних навчальних 
закладів ІІ–ІV рівнів акредитації ввести навчальну 
дисципліну “Методика навчання українознавства 
в початковій школі”. Для поглибленої підготовки 
фахівців пропонуємо на педагогічних факультетах 
університетів запровадити додаткову спеціаліза-
цію “Вчитель народознавства”» [11, с. 98]. 

Динамічність змін у вітчизняній освіті, їхня 
системність, а також тенденції до демократизації 
освітнього простору початкової школи, цифрові-
зації освітніх технологій, мобільності і гнучкості 
управлінських рішень, інтерактивності та педа-
гогічного партнерства забезпечили фундамен-
тальні перетворення у Новій українській школі. 
Нова філософія освіти вибудовується на основі 
інтеграції змісту освітніх галузей, компетентніс-
ному та партисипативному підходах до реалізації 
їнього змісту, технологіях формування життєвих 
навичок (soft skills) школярів. 

У розв’язанні цих завдань суттєвим дидактич-
ним, виховним, розвивальним потенціалом володіє 
неформальна освіта, методика та технології запро-
вадження якої в початковій школі відносно нещо-
давно стали предметом досліджень українських 
учених і педагогів-практиків. Однією із традиційних 
форм позакласної виховної роботи з молодшими 
школярами є гурткова робота, яку в сучасних освіт-
ніх реаліях також відносимо до різновиду нефор-
мальної освіти. Із цих міркувань вважаємо, що 
саме гурткова робота з українознавства в початко-
вій школі здатна реалізувати інтегрований характер 
змісту навчального курсу українознавства як симбі-
озу не тільки теоретичних знань, а й розвитку твор-
чих, художніх здібностей, талантів кожної дитини 
(образотворчих, трудових, театральних, хореогра-
фічних, вокальних, поетичних, риторичних тощо).

Таблиця 1
Варіативні компоненти ОП відповідно до спеціалізації «керівник гуртка українознавства»

Цикл дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти

Вибірковий блок 1. Керівник гуртка українознавства Кількість  
кредитів ECTS

Форма підсумкового 
контролю

Українознавство з методикою викладання 15.0 Екзамен
Етнографія та фольклор України 9.0 Екзамен
Декоративно-прикладне мистецтво з методикою викладання 9.0 Залік
Сценічні та хореографічні технології гурткової роботи з українознавства 9.0 Залік
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У статті ми коротко зупинимося на важливості 
введення до освітньої програми (блоку вибіркових 
дисциплін відповідно до спеціалізації «Керівник 
гуртка українознавства») освітнього компонента 
«Декоративно-прикладне мистецтво з методикою 
викладання». Саме практичні заняття декоратив-
но-прикладним мистецтвом у поєднанні із занят-
тями народним фольклором, обрядовістю, рідним 
танком і піснею, живим народним словом можуть 
стати джерелом істинного інтересу дитини до 
національної історії, бажання осягнути глибинні 
пласти української культури.

Особливе значення для національно-культур-
ного виховання має відродження народних реме-
сел і промислів України. Суттєві риси народно-
го-прикладного мистецтва – це конструктивність, 
декоративність, орнаментальність виробів. Саме 
ці ознаки дають змогу вважати, що витвори мисте-
цтва є результатом естетичної діяльності народу, 
засобом розвитку творчих здібностей. 

Створення виробів декоративно-приклад-
ного мистецтва характеризується у роботі над 
ескізами, кресленням, малюнками майбутнього 
виробу. Отже, декоративно-прикладне мисте-
цтво – це процес формування інтелектуаль-
них здібностей дітей, що включає їх у творчу 
діяльність, яка стимулює формування стійкого 
інтересу до праці, формує естетичне розуміння 
навколишнього світу, можливість набуття худож-
ніх умінь і навичок, розвиває власні особистісні 
якості.

Народне декоративно-прикладне мисте-
цтво вносить у життя школярів елементи гри, 
краси, розваги, формування світогляду. Саме 
тому воно є сферою формування внутрішнього 
світу дитини. Народна образність поєднує в собі 
духовну і матеріальну творчість. Через творчу 
працю формуються найактивніші процеси твор-
чої матеріалізації людського духу, самоствер-
дження людини.

Уроки народного мистецтва підтверджують 
крилатий вислів: «Праця переростає у красу». 
Трудові процеси, які лежать в основі традицій-
ної майстерності, спонукають до дій продуктивну 
уяву, фантазію, без яких немає емоційної культури 
людини, формують цінні риси характеру: почуття 
власної гідності, наполегливість у подоланні труд-
нощів, цілеспрямованість пізнавати життя.

Залучення школярів до занять декоратив-
но-прикладним мистецтвом здійснюється на 
основі конструктивно-художнього підходу, що 
забезпечується шляхом використання методу 
художніх проєктів. Зважаючи на це, у підготовці 
майбутніх учителів початкової школи до гурткової 
роботи з українознавства важливо врахувати спе-
цифіку етапності проєктного моделювання:

– словесного формування творчих задумів 
у художній формі;

– використання графічних і кольорових засо-
бів художньої виразності для розроблення проєк-
тних моделей, композицій;

– художнє конструювання з різних пластичних 
матеріалів із метою предметного втілення графіч-
них зображень у пошукових макетах, моделях, 
композиціях. 

Програмою вибіркової навчальної дисципліни 
«Декоративно-прикладне мистецтво з мето-
дикою викладання» передбачено такі змістові 
модулі: «Художня вишивка», «Писанкарство», 
«Гончарство», «Аплікації із соломки», 
«Конструювання та моделювання одягу», 
«Ткацтво», «Флористика та живопис», «Українська 
народна іграшка», «Бісероплетіння».

Висновки і пропозиції. На основі вищеза-
значеного правомірно підсумувати, що україноз-
навство як навчальна дисципліна має заслужено 
стати органічним складником освітнього процесу 
в закладах загальної середньої освіти, почат-
кової ланки зокрема, а також освітньо-профе-
сійних програм підготовки учительських кадрів. 
На підставах чинного законодавства, що регу-
лює якість вищої освіти, а також управлінської 
автономії закладів вищої освіти, врахування 
суспільних реалій, потреб освітньої практики, 
а головне – інтересів і зацікавлень здобува-
чів вищої освіти Луцького педагогічного коле-
джу, – започаткування додаткової спеціалізації 
«Керівник гуртка українознавства» для студентів 
спеціальності 013 «Початкова освіта» є цілком 
виправданим і затребуваним. Вибірковий блок 
навчальних дисциплін за додатковою спеціалі-
зацією розроблено на основі врахування інте-
грованого, міждисциплінарного характеру украї-
нознавства, Державних стандартів початкової 
освіти, Програми навчального курсу за вибором 
«Я люблю Україну» для 1–4 класів.
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Fast O., Khomiarchuk A. Organizational and pedagogical features of future primary school teachers 
training for extracurricular activities with primary school students on Ukrainian studies

The article is devoted to the problem of Ukrainian studies implementation into the educational process 
of higher education institution. The purpose of the study was on basis of psychological and pedagogical 
discourse, and regulatory framework in the field of education analysis to highlight the main organizational 
and pedagogical features of future primary school teachers training for extracurricular activities with primary 
school students on Ukrainian studies. State educational policy has been sensitive to changes in the socio-
historical life of our country, and to the needs of mass educational practice. In recent years, our state formation, 
some attention at the state level is paid to the problem of revival of Ukrainian educational traditions.

The study concludes that Ukrainian studies as a discipline should deservedly become an organic 
component of the educational process in general secondary education, primary education in particular, as 
well as educational and professional training programs for teachers. On the basis of current agenda governing 
the quality of higher education, as well as managerial autonomy of higher education institutions, taking 
into account social realities, needs of educational practice, interests of higher education students of Lutsk 
Pedagogical College, initiating additional specialization “Ukrainian Studies for extracurricular activities” for 
students majoring in 013 “Primary Education” is quite justified and in demand. The selective block of disciplines 
for additional specialization is developed on the basis of taking into account the integrated, interdisciplinary 
nature of Ukrainian studies, State standards of primary education, Elective curriculum “I love Ukraine” for 
grades 1–4. According to the additional specialization “Ukrainian Studies for extracurricular activities”, future 
bachelors of primary education are offered a selective block of the following disciplines: Ukrainian Studies with 
Teaching Methods, Ethnography and Folklore of Ukraine, Decorative and Applied Arts with Teaching Methods, 
Stage and Choreographic Technologies.

Key words: Ukrainian studies, educational policy, educational-professional program, training of future 
primary school teachers, extracurricular activities.



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

172

УДК 378.147:[378.046-021.64:33-051]
DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.70-4.32

І. І. Харченко
кандидат філологічних наук, доцент,

доцент кафедри державно-правових дисциплін та українознавства 
Сумського національного аграрного університету

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ  
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ЕКОНОМІКИ
Статтю присвячено опису експериментальної перевірки педагогічної системи формування куль-

тури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки. Досліджуючи стан розробленості проб-
леми формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки в умовах інфор-
маційно-освітнього середовища ЗВО, встановлено, що посилення ролі комунікації у глобалізованому 
суспільстві зумовлює важливість для фахівця здатності ефективно обмінюватися інформацією, 
а поняття «комунікація» стає фундаментальною ознакою людської культури. Професійна комуні-
кація ґрунтується на фахових знаннях, комунікативних уміннях професійного спілкування й соціаль-
но-особистісному досвіді та детермінується індивідуальними якостями особистості. З огляду на 
те, що саме в ЗВО відбувається професійна підготовка фахівців, то формування в межах цієї підго-
товки культури професійної комунікації є природним з огляду на запити інформаційного суспільства, 
запити стейкхолдерів та потреби ринку. За аналізом результатів наукових досліджень виявлено 
низку суперечностей, які пов’язані з нагальною потребою формування культури професійної кому-
нікації фахівців з економіки та які можуть бути вирішені в умовах інформаційно-освітнього середо-
вища ЗВО. Для визначення рівнів сформованості культури професійної комунікації майбутніх фахівців 
з економіки було розроблено діагностичний апарат, який налічує п’ять критеріїв: ціннісно-мотивацій-
ний, когнітивний, професійно-мовленнєвий, поведінково-комунікативний, рефлексивний, які скорельо-
вано зі складовими компонентами культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 
(аксіологічний, теоретичний, мовленнєвий, комунікативний, особистісний). Показниками виступили: 
загальнокультурна обізнаність, граматична обізнаність, лексична обізнаність, ІТ-обізнаність, пер-
цептивно-мовленнєва здатність, професійно-термінологічна обізнаність, професійно-креативні 
вміння, уміння е-комунікації, вольові якості, здатність до самооцінки.

Ефективність педагогічної системи формування культури професійної комунікації майбутніх 
фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища ЗВО була підтверджена статис-
тично (критерії Ст’юдента і хі-квадрат). На основі кількісного і якісного аналізу результатів кон-
трольної та експериментальної груп на констатувальному та заключному етапах експерименту на 
рівні значущості 0,05 було підтверджено статистичну відмінність у рівнях сформованості культури 
професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки.

Ключові слова: культура професійної комунікації, майбутні фахівці з економіки, педагогічна 
система, формування, педагогічний експеримент.
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Постановка проблеми. З огляду на підвищені 
вимоги сучасного ринку праці до економістів, що 
зумовлені активним розвитком науково-технічного 
прогресу, рівнем економічного розвитку країни, тем-
пами інфляції, конкуренцією на світовому ринку, 
політичною нестабільністю та соціокультурними 
факторами, особливого значення набуває куль-
тура професійної комунікації фахівця з економіки 
як складник його загальної професійної культури. 
Будучи одночасним поєднанням професії з мисте-
цтвом мови й мистецтвом мовлення, культура про-
фесійної комунікації виступає сукупним показником 
не лише професійного досвіду, рівня професійних 
знань, умінь, навичок, а й почуттів і зразків поведінки 
та потребує цілеспрямованого свого формування.

Особлива роль у такому формуванні належить 
закладам вищої освіти, які в межах спеціально 

створеного інформаційно-освітнього середовища 
мають можливість сприяти розвитку такої куль-
тури через використання сучасних педагогічних 
та інформаційних технологій та поглиблену інте-
грацію засобів спеціалізованого професійного 
спрямування з якісним інформаційним забезпе-
ченням усіх освітніх компонентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливими для вирішення проблеми форму-
вання культури професійної комунікації фахів-
ців, у тому числі фахівців з економіки, є наукові 
результати, пов’язані з формуванням і розвит-
ком: мовної та мовленнєвої культури (А. Богуш, 
Н. Голуб, С. Єрмоленко, Л. Струганець та інші), 
професійної культури (Л. Фільштейн, І. Іванова, 
Л. Максимова та інші), культури спілкування 
(Я. Радевич-Вінницький, І. Сайтарли, М. Стахів, 



2020 р., № 70, Т. 4.

173

Т. Чмут та інші); визначенням психолого-педаго-
гічних засад і теоретичних моделей професійної 
підготовки фахівців економічної галузі в Україні 
(М. Артюшина, Н. Кошелєва, В. Стешенко, 
В. Стрельніков, Ю. Ткач та інші); теоретичних 
основ підготовки майбутніх економістів (Г. Дутка, 
А. Колот, Л. Лебедик, О. Набока, Л. Нічуговська, 
В. Храпкіна та інші).

Узагальнення результатів наукових досліджень 
дає підстави стверджувати, що у педагогічній тео-
рії й практиці накопичено значний досвід у вирі-
шенні проблем, пов’язаних з мовною і професій-
ною підготовкою майбутніх фахівців з економіки, 
використанням інформаційних ресурсів закладу 
освіти для її організації та супроводу, водночас 
у вітчизняній професійній освіті бракує комплек-
сних досліджень, присвячених проблемі форму-
вання культури професійної комунікації майбутніх 
фахівців з економіки в умовах інформаційно-ос-
вітнього середовища ЗВО. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є описати експериментальну перевірку педаго-
гічної системи формування культури професійної 
комунікації майбутніх фахівців з економіки.

Виклад основного матеріалу. Формування 
культури професійної комунікації майбутніх фахів-
ців з економіки слід сприймати як спеціально 
організований, професійно орієнтований освітній 
процес, результатом якого є утворення ціннісних 
установок та мотивів здійснення комунікативної 
діяльності, набуття загальних і спеціальних (фахо-
вих, мовних, мовленнєвих) знань, умінь користу-
ватися фаховою термінологією у професійних 
цілях, набуття здатності користуватися мовою як 
засобом спілкування у різних професійних ситуа-
ціях, а також здатності до рефлексії у професійній 
комунікації [3].

Педагогічна система формування культури 
професійної комунікації майбутніх фахівців 
з економіки в умовах інформаційно-освітнього 
середовища ЗВО є динамічним функціональним 
комплексом діалектично пов’язаних між собою 
підсистем (аналітично-цільова, методично-прак-

тична, контрольно-результативна), який ґрун-
тується на синтезі системного, андрагогічного, 
особистісно-професійного, діяльнісного, акмеоло-
гічного, технологічного, аксіологічного, культуро-
логічного підходів [3]. 

Нами розроблено внутрішні критерії та показники 
(табл. 1), які скорельовано зі складовими компонен-
тами культури професійної комунікації майбутніх 
фахівців з економіки (аксіологічний, теоретичний, 
мовленнєвий, комунікативний, особистісний) [3]. 
Об’єктами формування відповідних компонентів 
є знання, обізнаність, здатності та вміння.

Відповідно до визначених критеріїв схаракте-
ризуємо рівні сформованості культури професій-
ної комунікації майбутніх фахівців з економіки: 
досконалий, високий, середній, базовий [3].

На першому етапі було проведено констату-
вальний етап експерименту, під час якого було 
схарактеризовано реальний стан проблеми дослі-
дження. Було проведено анкетування викладачів 
та студентів. В експерименті брали участь 621 сту-
дент та 18 викладачів. Під час експерименталь-
ного дослідження стало зрозумілим, що в межах 
освітньої програми мало уваги приділяється 
формуванню загальних і спеціальних (фахових, 
мовних, мовленнєвих) знань та вмінь, необхідних 
фахівцю з економіки для ефективного здійснення 
комунікативної діяльності, недостатніми є осо-
бистісне ставлення до комунікативної взаємодії, 
володіння нормами мови й мовлення та вміння 
їх комунікативно доцільного застосування під 
час спілкування. Про це свідчать результати опи-
тування студентів, що показали більшу кількість 
негативних відповідей, чи таких, що не визначи-
лись з відповіддю на поставлені запитання.

На запитання «Чи вважаєте Ви свій рівень куль-
тури професійної комунікації достатнім для подаль-
шого використання в майбутній професійній діяль-
ності?» було отримано такі відповіді: «так» ‒ 27%; 
«ні» ‒ 21%, «важко відповісти» ‒ 52%. Більшість 
студентів не впевнена в достатності своїх знань, 
умінь і навичок для початку функціонування в про-
фесії. Незнання та неусвідомлення ролі культури 

Таблиця 1
Критерії та показники сформованості культури професійної комунікації  

майбутніх фахівців з економіки
Компоненти КПК Критерії сформованості КПК Показники сформованості КПК

Аксіологічний Ціннісно-мотиваційний Загальнокультурна обізнаність

Теоретичний Когнітивний
Граматична обізнаність

Лексична обізнаність
ІТ-обізнаність

Мовленнєвий Професійно-мовленнєвий
Перцептивно-мовленнєва здатність

Професійно-термінологічна обізнаність

Комунікативний Поведінково-комунікативний
Професійно-креативні вміння

Уміння е-комунікації

Особистісна Рефлексивний
Вольові якості

Здатність до самооцінки
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професійної комунікації для професії економіста 
зумовили низькі показники професійної зацікав-
леності, спрямованості та визначеності студентів. 
Нездатність доцільно використовувати економічні 
поняття на практиці забезпечила низьку само-
оцінку студентів, невмотивованість, небажання 
розширювати сформовані вміння та навички про-
фесійної комунікації, вивчати специфічні еконо-
мічні поняття, використовувати новітні методи для 
покращення рівня засвоєння економічних понять 
та незадоволеність самим освітнім процесом.

На жаль, запитання «Чи знаєте Ви структуру 
і зміст своєї професії (професіограму)?» викликало 
труднощі у студентів. Так, 68% майбутніх економіс-
тів обрали варіант «більшу частину», усвідомлюючи 
необхідність опанування ключових компетентно-
стей, основний зміст своєї професії, а також уміння 
ефективно використовувати інформаційні техно-
логії. 32% студентів відповіли «на 50%» та наголо-
сили на значущості модернізації професійної під-
готовки майбутніх економістів у бік вдосконалення 
методик навчання з урахуванням розвитку інфор-
маційних технологій і засобів. Окремо була відзна-
чена потреба вдосконалення технологій навчання 
в межах функціонування інформаційно-освітнього 
середовища ЗВО. Водночас не було зафіксовано 
жодної відповіді «знаю досконало».

Дослідженнями встановлено, що високі 
показники професійної спрямованості вивчення 
матеріалу сприяють підвищенню зацікавлено-
сті студентів в об’єкті вивчення, досить швид-
кому та свідомому запам’ятовуванню необхід-
ної інформації, відпрацюванні вмінь та навичок 
використовувати одержані знання в професійній 
діяльності. Саме тому під час проведення педа-
гогічного експерименту ми акцентували увагу на 
виконанні завдань, які сприяли опануванню норм 
української мови за професійним спрямуванням, 
формуванню та розширенню термінологічного 
словника, поглибленню знань з інформаційних 
технологій для ефективної комунікації та були 
пов’язані з майбутньою професійною діяльністю.

Запитання «Чи сформовані у Вас уміння моде-
лювати професійно зорієнтовану ситуацію відпо-
відно до кваліфікаційних нормативів та службових 
обов’язків економіста?» отримано такі відповіді: 
«потребую додаткових методичних рекомендацій 
з питань кваліфікаційних нормативів та службо-
вих обов’язків економіста» ‒ 46%; «частково» (не 
впевнені, чи зможуть корегувати та відстежувати 
розвиток робочої ситуації із застосовуванням від-
повідних ефективних засобів) ‒ 22%; «певні труд-
нощі викликає невдале використання довідкової, 
енциклопедичної, спеціальної літератури, слов-
никових джерел різних типів, програмного забез-
печення, інформаційних технологій для пошуку 
необхідної інформації в межах професійної діяль-
ності» ‒ 18% і «на достатньому рівні» ‒ 14%.

Опитування викладачів свідчить про розуміння 
ними необхідності формування культури профе-
сійної комунікації студентів, зокрема для їхньої 
майбутньої професійної реалізації як фахівців 
(85% ствердних відповідей). 78% викладачів пере-
конані у необхідності зміни підходів до освітнього 
процесу через уведення інноваційних та інтерак-
тивних методів навчання. Водночас викладачі 
(66%) наголошують на низьких показниках воло-
діння фаховою термінологією майбутніми еконо-
містами, відсутності вмінь їх практичного викори-
стання та знеціненні студентами її значення для 
майбутньої діяльності. 

Причиною таких результатів опитані респон-
денти вважають: 

‒ відсутність ґрунтовних знань про професію 
економіста – 42%; 

‒ низький рівень проінформованості стосовно 
обраного фаху, вимог щодо підготовки кваліфіко-
ваних фахівців – 32%; 

‒ незацікавленість та нерозуміння студен-
тами ролі культури професійної комунікації для 
професії економіста, зокрема необхідності знання 
професіоналізмів – 36%; 

‒ нерозуміння змісту професійного нав-
чання – 25%;

‒ недооцінювання студентами власних сил, 
знань та вмінь – 56%

‒ нездатність самостійно виконувати постав-
лені завдання – 66%

‒ невідповідності особистісних рис студентів 
обраному фахові – 23%. 

Також викладачі зазначають низький рівень 
пізнавальної активності та професійної спря-
мованості студентів-економістів (58%), нестійку 
вмотивованість майбутніх економістів у реалізації 
себе як фахівців та в оволодінні своєю професією 
(56%), неправильні підходи до розширення влас-
ного рівня професійної комунікації (46%), форму-
вання тимчасових знань щодо фахової терміноло-
гії (34%). 

Результати опитування свідчать, що неабияке 
значення для формування культури професійної 
комунікації майбутніх економістів мають вольові 
якості студентів (зазначають 76% опитаних викла-
дачів). Проте опитані вказують на те, що рівень 
сформованості таких якостей є низьким (76% опи-
таних викладачів). Це виявляється у:

‒ нездатності студентів долати труднощі 
у вирішенні поставлених завдань (вказують  
32% опитаних викладачів); 

‒ низькій спроможності вирішувати профе-
сійні проблеми, покладаючись лише на власні 
сили (вказують 26% опитаних викладачів); 

‒ нездатності працювати над виправленням 
допущених помилок та постійному підвищенні 
рівня культури професійної комунікації (вказують 
43% опитаних викладачів); 
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‒ у частковій нездатності досягати поставле-
них цілей (вказують 28% опитаних викладачів). 

На формувальному етапі експерименту сту-
денти експериментальних груп навчалися за 
розробленою нами педагогічною системою фор-
мування культури професійної комунікації, а сту-
денти контрольних груп продовжували навчання 
у традиційний спосіб. Для перевірки ефектив-
ності розробленої педагогічної системи фор-
мування культури професійної комунікації май-
бутніх фахівців з економіки в умовах ІОС ЗВО 
було проведено зрізи відповідно до розроблених 
показників. Завдання контрольного зрізу були 
ідентичними до тих, що виконували під час кон-
статувального етапу.

Результати експерименту узагальнено 
у таблиці 2, де наведено динаміку змін досягнень 
за показниками у різних групах [1; 2].

Якісні й кількісні зміни за кожним із показників 
відображені у динаміці рівнів сформованості куль-
тури професійної комунікації майбутніх фахівців 
з економіки контрольної та експериментальної груп 
(аналіз проведено на рівні значущості 0,05 [1; 2]). 

Висновки і пропозиції. Педагогічний експе-
римент проходив у три етапи (констатувальний, 
формувальний та контрольний) і дав підстави 
обґрунтувати ефективність запропонованої педа-
гогічної системи формування культури профе-
сійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 
в умовах ІОС ЗВО: на основі статистичних мето-
дів (методи Стьюдента та χ2) на рівні значущості 
0,05 підтверджено позитивні зрушення у сформо-
ваності компонентів культури професійної комуні-
кації майбутніх фахівців з економіки в умовах ІОС 
ЗВО за кожним із розроблених показників.

Зокрема, для студентів ЕГ підтверджено ста-
тистично відмінну від результатів у КГ сформова-
ність аксіологічного складника культури профе-
сійної комунікації майбутніх фахівців з економіки 
(поглибилися ціннісні установки та мотиви про-
фесійної комунікації, посилилася інтеріоризація 
загальнокультурних, національних, мовних, про-
фесійних цінностей суспільства в особистісні), 
підвищення рівня теоретичного складника (роз-
ширилися уявлення студентів про систему мови 
та знання правил мови і мовлення), покращилися 

Таблиця 2 
Динаміка рівнів у експериментальній та контрольній групах (%)

Група
Рівні

Базовий Середній Високий Досконалий
Ціннісно–мотиваційний критерій: Загальнокультурна обізнаність

ЕГ –25,50% –21,30% 34,00% 12,80%
КГ –22,90% –11,90% 29,30% 5,50%

Когнітивний критерій: Граматична обізнаність
ЕГ –35,10% –34,00% 39,40% 29,80%
КГ –18,40% –11,00% 21,10% 8,20%

Когнітивний критерій: Лексична обізнаність
ЕГ –30,10% –34,00% 36,30% 28,00%
КГ –15,40% –15,00% 22,10% 8,20%

Когнітивний критерій: ІТ-обізнаність
ЕГ –40,70% 2,40% 23,40% 14,90%
КГ –36,60% 11,30% 20,80% 4,40%

Професійно–мовленнєвий критерій: Професійно-термінологічна обізнаність
ЕГ –44,70% 6,40% 24,50% 13,80%
КГ –37,60% 18,30% 19,20% 0,00%

Професійно–мовленнєвий критерій: Перцептивно-мовленнєва здатність
ЕГ –30,70% 10,20% 19,80% 1,70%
КГ –40,00% 21,00% 20,50% –0,40%

Поведінково–комунікативний критерій: Професійно-креативні вміння
ЕГ –31,70% –4,60% 20,60% 15,80%
КГ –29,60% 1,30% 18,80% 9,40%

Поведінково–комунікативний критерій: Уміння е-комунікації

ЕГ
–58,50%

3,20% 63,80% –8,50%
КГ –58,70% 37,70% 28,40% –7,30%

Рефлексивний критерій: Вольові якості
ЕГ –10,60% –17,00% 14,90% 12,70%
КГ –1,80% –8,20% 4,60% 5,50%

Рефлексивний критерій: Здатність до самооцінки
ЕГ –19,60% –11,30% 18,70% 12,20%
КГ –14,80% –3,20% 8,60% 9,50%
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показники для мовленнєвого складника культури 
професійної комунікації майбутніх фахівців з еко-
номіки (поглибилися уміння користуватися еконо-
мічною термінологією, економічною мовою у про-
фесійних цілях та для розуміння мовлення інших), 
виявилися кращими показники комунікативного 
складника культури професійної комунікації (біль-
шою стала кількість студентів, здатних користува-
тися мовою як засобом спілкування у різних про-
фесійних ситуаціях), значно збільшилася кількість 
студентів із досконалим і високим рівнями сфор-
мованості особистісного складника культури про-
фесійної комунікації, що означає в них здатність 
до рефлексії професійної комунікації.

Подальшого дослідження потребують питання 
необхідності включення в навчальні плани підго-
товки фахівців предмета «Комунікативна куль-

тура», цілеспрямований розгляд питань форму-
вання культури професійної комунікації майбутніх 
фахівців в умовах інформаційно-освітнього сере-
довища ЗВО.
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Kharchenko І. Experimental verification of the efficiency of the pedagogical system of formation 
of the culture of professional communication of future economists

The article is devoted to the description of the experimental verification of the pedagogical system 
of formation of the culture of professional communication of future specialists in economics. Examining the state 
of development of the problem of forming a culture of professional communication of future economists in 
the information and educational environment of free economic education, it was found that strengthening 
the role of communication in a globalized society determines the importance of the ability to effectively 
exchange information. Professional communication is based on professional knowledge, communicative skills 
of professional communication and socio-personal experience and is determined by individual personality 
traits. Given the fact that professional training takes place in the Free Economic Zone, the formation of a culture 
of professional communication within this training is natural given the demands of the information society, 
the demands of stakeholders and market needs. The analysis of the results of scientific research revealed 
a number of contradictions, which are related to the urgent need to form a culture of professional communication 
of economic specialists and which can be resolved in the information and educational environment of the Free 
Economic Zone. To determine the levels of formation of the culture of professional communication of future 
economists, a diagnostic apparatus was developed, which has five criteria: value-motivational, cognitive, 
professional-speech, behavioral-communicative, reflective.

The effectiveness of the pedagogical system of forming a culture of professional communication of future 
specialists in economics in the information and educational environment of free economic education was 
confirmed statistically (Student’s criteria and chi-square). Based on the quantitative and qualitative analysis 
of the results of the control and experimental groups at the ascertaining and final stages of the experiment 
at the level of significance of 0.05, the statistical difference in the levels of professional communication culture 
of future economists was confirmed.

Key words: culture of professional communication, future specialists in economics, pedagogical system, 
formation, pedagogical experiment.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РУКОПАШНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СИЛОВИХ СТРУКТУР УКРАЇНИ
Статтю присвячено актуальним питанням удосконалення системи рукопашної підготовки май-

бутніх офіцерів Національної гвардії України (НГУ) та Збройних Сил України (ЗСУ). Головною метою 
роботи є визначення та впровадження у систему спеціальної фізичної підготовки майбутніх офіце-
рів НГУ та ЗСУ ефективного техніко-тактичного арсеналу службово-прикладного рукопашного бою 
відповідно до стандарту бойової підготовки військовослужбовців армії США (TC 3-25.150) [12].

Сучасний етап реформування вищих військових навчальних закладів освіти до стандартів НАТО 
передбачає внесення змін до наявних програм професійної підготовки майбутніх офіцерів, зокрема 
програми спеціальної фізичної підготовки, що надалі забезпечить якісне виконання ними завдань за 
призначенням. Використання новітніх педагогічних технологій (методик) під час практичних занять 
із застосування заходів фізичного впливу (рукопашного бою) з майбутніми офіцерами НГУ та ЗСУ під 
час їх професійного становлення – забезпечить набуття ними необхідного рівня готовності (про-
фесійних компетентностей) до виконання завдань за призначенням та є актуальним напрямом нау-
кових досліджень.

У результаті дослідження проведено аналіз науково-методичної та спеціальної літератури 
(інтернет-джерел) у напрямі вдосконалення системи рукопашної підготовки представників сило-
вих структур і спеціальних служб. Моніторинг чинних нормативно-правових документів, програм 
підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів НГУ та ЗСУ зі спеціальної фізичної під-
готовки у напрямі вдосконалення техніки й тактики застосування заходів фізичного впливу свід-
чить про те, що сьогодні вони не повною мірою забезпечують готовність майбутніх офіцерів до 
застосування заходів фізичного впливу та потребують відповідних змін із урахуванням наявного 
бойового досвіду та вимог сьогодення. Відповідно до теоретичного аналізу стандарту бойової 
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Постановка проблеми. Загострення криміно-
генної ситуації, «гібридна війна» на сході України 
та інші всесвітні виклики впливають на процеси, 
які відбуваються в силових структурах і спеціаль-
них службах України. Сьогодні в Україні відбува-
ється інтеграція до європейського співтовариства. 
Не оминає євроінтеграція Збройні Сили України 
та Національну гвардію України. 

У свою чергу, Національна гвардія України 
(далі – НГУ) є військовим формуванням із право-
охоронними функціями та призначена для вико-
нання завдань із захисту та охорони життя, прав, 
свобод і законних інтересів громадян, охорони 
громадського порядку, забезпечення громадської 
безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними 
органами – із забезпечення державної безпеки 
і захисту державного кордону припинення теро-
ристичної діяльності, діяльності незаконних воєні-
зованих або збройних формувань (груп), терорис-
тичних організацій, організованих груп і злочинних 
організацій (та інші функції) [1].

Забезпечення вищевикладеного вимагає від 
військовослужбовців НГУ високої їхньої профе-
сійної підготовленості (компетентностей), адже 
завдання, які вони виконують, забезпечуючи мир 
і спокій в Україні, нерідко проходять в екстремаль-
них умовах. Слід також зауважити, що НГУ – одна 
з перших силових структур України, яка широко 
впроваджує в систему бойової підготовки військ 
нові та функціональні за своїм складником стан-
дарти НАТО (Організація Північноатлантичного 
договору, а також Північноатлантичний альянс, 
міжнародна міжурядова організація, військово-по-
літичний союз) [2].

Перелік завдань для НГУ визначено Законом 
України «Про Національну гвардію» [1, ст. 12]. 
Зважаючи на вищезазначене, прослідковується 
важливість саме спеціальної фізичної підготовле-
ності військовослужбовців, основу якої становлять 
військово-прикладні навички рукопашного бою, 
подолання перешкод (та інші фізичні якості). Слід 
також зауважити, що без необхідного рівня сфор-
мованості навичок застосування заходів фізич-
ного впливу (техніко-тактичного арсеналу руко-
пашного бою) неможливо забезпечити виконання 
завдань за призначенням [3, с. 5], що підкреслює 
актуальність обраного напряму дослідження. 

Важливим є той факт, що у військових части-
нах НГУ навчально-тренувальні заняття зі спе-
ціальної фізичної підготовки (далі – СФП), про-
ведення форм фізичної підготовки, а зокрема 
практичних занять із рукопашної підготовки 
військовослужбовців, забезпечуються безпосе-
редньо командирами підрозділів (офіцерами). 
Підготовка, перепідготовка та підвищення квалі-
фікації осіб офіцерського складу для НГУ здій-
снюються у вищих військових навчальних закла-
дах НГУ [1, ст. 10].

Сучасний етап реформування вищих військо-
вих навчальних закладів освіти до стандартів 
НАТО передбачає внесення змін до наявних про-
грам професійної підготовки майбутніх офіцерів, 
зокрема програми спеціальної фізичної підго-
товки, що надалі забезпечить якісне виконання 
ними завдань за призначенням. 

Використання новітніх педагогічних техноло-
гій (методик) під час практичних занять із засто-
сування заходів фізичного впливу (рукопашного 
бою) з майбутніми офіцерами НГУ та Збройних 
Сил України (ЗСУ) під час їх професійного станов-
лення – забезпечить набуття ними необхідного 
рівня готовності (професійних компетентностей) 
до виконання завдань за призначенням та є акту-
альним напрямом наукових досліджень.

Дослідження виконано відповідно до зведе-
ного плану НДР і ДКР (РК) Українського інсти-
туту науково-технічної й економічної інформації 
(шифр «Модель-РБ», номер державної реєстрації 
0108U007536).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У напрямі вдосконалення системи рукопаш-
ної підготовки представників силових струк-
тур і спеціальних служб присвячено роботи 
С.А. Антоненка, А.В. Гаськова, О.А. Гаркавого, 
Д.Ф. Гіблі, Д.С. Грищенка, І.П. Закорка, 
С.В. Лещені, Р.І. Любчича, Б.А. Максимчука, 
О.Н. Мальцева, О.В. Пристинського, А.М. Чуха 
та інших фахівців галузі службово-прикладних 
єдиноборств. Зазначені автори у своїх наукових 
працях акцентують увагу на прикладній спрямо-
ваності застосування заходів фізичного впливу 
військовослужбовцями та правоохоронцями під 
час забезпечення виконання службово-бойових 
завдань. Однак більшість напрацювань сьогодні 

підготовки військовослужбовців армії США [12] нами визначено ефективний технічний і тактич-
ний арсенал службово-прикладного рукопашного бою, який відсутній у програмах рукопашної підго-
товки майбутніх офіцерів НГУ [3] та ЗСУ [9], а саме: тактичні пересування у стійці та в положенні 
лежачи; прийоми самозахисту в положенні лежачи; прийоми визволення від захватів у положенні 
лежачи; прийоми обеззброєння в положенні лежачи; способи конвоювання супротивника двома 
та більше військовослужбовцями; тактичні комбінації (зв’язки) у стійці та партері; контрприйоми 
у стійці та в положенні лежачи. Зазначений вище техніко-тактичний арсенал внесено у програми 
рукопашної підготовки майбутніх офіцерів ЗСУ та НГУ.

Ключові слова: майбутні офіцери, рукопашна підготовка, спеціальна фізична підготовка, профе-
сійна освіта, технічний арсенал, нові стандарти.
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вважаються застарілими, що потребує певної 
модернізації відповідно до вимог сьогодення. 

Увагу також привернули роботи таких учених: 
І.І. Аліханова, К.В. Ананченка, Г.М. Арзютова, 
Г.А. Бурцева, А.М. Гаськова, Ф.М. Зезюліна, 
Є.В. Калмикова, В.В. Лялька, М.А. Макарова, 
Г.П. Пархомовича, В.І. Пліско, Г.С. Туманяна, 
В.В. Крутова, Д.Л. Рудмана, А.Є. Тараса, 
А.А. Харлампієва, Є.М. Чумакова (та інших фахів-
ців-єдиноборств), у яких викладено основні аспекти 
теорії та методики спортивного тренування в єди-
ноборствах. Окремі напрацювання вищезазначе-
них тренерів-дослідників (учених) доцільно впро-
вадити в систему рукопашної підготовки майбутніх 
офіцерів НГУ та ЗСУ, що сприятиме ефективному 
виконання ними завдань за призначенням на пер-
винних офіцерських посадах. 

Цікавими за своїм змістом і науковою новизною 
є роботи таких учених: С.М. Ашкіназі, А.М. Кочергіна 
[4], А.І. Маракушина, Ф.І. Попова, Р.В. Куцевола 
[5], О.В. Молокова [6], С.В. Номеровського, 
В.В. Попадьїна, Д.В. Бондарева, Н.В. Буреня [7], 
О.В. Хацаюка, В.В. Оленченка, А.І. Корольова, 
О.В. Кравченко [8] (та інші), у яких розкривається 
методика розвитку й удосконалення техніки (тактики) 
застосування заходів фізичного впливу представни-
ками різних силових структур і спеціальних служб 
України. Зазначені напрацювання є корисними для 
впровадження в систему спеціальної фізичної підго-
товки майбутніх офіцерів НГУ та ЗСУ, оскільки перед-
бачають використання сучасних технічних засобів 
навчання (педагогічних технологій, моделей) в освіт-
ньому процесі курсантів вищих військових навчаль-
них закладів України, які прискорюють процес фор-
мування навичок їхньої рукопашної підготовки. 

Моніторинг чинних нормативно-правових доку-
ментів [3 с. 42–54, 111–118; 9, с. 24–26, 81–87], 
програм підготовки курсантів вищих військових 
навчальних закладів НГУ [10] та ЗСУ [11] зі спе-
ціальної фізичної підготовки у напрямі вдоско-
налення техніки й тактики застосування заходів 
фізичного впливу свідчить про те, що сьогодні не 
повною мірою відображено всі необхідні складники 
системи рукопашної підготовки майбутніх офіцерів, 
що потребує додаткових досліджень і внесення від-
повідних коректив у нормативно-правові документи 
та освітні програми їхньої підготовки. 

Мета статті. Головною метою роботи є визна-
чення та впровадження в систему спеціаль-
ної фізичної підготовки майбутніх офіцерів НГУ 
та ЗСУ ефективного техніко-тактичного арсеналу 
службово-прикладного рукопашного бою відпо-
відно до стандарту бойової підготовки військовос-
лужбовців армії США (TC 3-25.150).

Для досягнення мети дослідження планува-
лося розв’язати такі завдання: 

– провести аналіз науково-методичної та спеці-
альної літератури (інтернет-джерел) у напрямі вдо-

сконалення системи рукопашної підготовки пред-
ставників силових структур і спеціальних служб; 

– здійснити моніторинг чинних нормативно-
правових документів, програм підготовки кур-
сантів вищих військових навчальних закладів 
НГУ та ЗСУ зі спеціальної фізичної підготовки 
у напрямі вдосконалення техніки й тактики засто-
сування заходів фізичного впливу;

– провести теоретичний аналіз стандарту 
бойової підготовки військовослужбовців армії 
США (TC 3-25.150 «Combatives») та визначити 
ефективний технічний і тактичний арсенал служ-
бово-прикладного рукопашного бою; 

– внести зміни у програми рукопашної під-
готовки майбутніх офіцерів ЗСУ та НГУ з ураху-
ванням визначеного техніко-тактичного арсеналу 
стандарту бойової підготовки військовослужбов-
ців армії США (TC 3-25.150 «Combatives»). 

Виклад основного матеріалу. Моніторинг 
чинних нормативно-правових документів, програм 
підготовки курсантів вищих військових навчальних 
закладів НГУ та ЗСУ зі спеціальної фізичної під-
готовки в обраному напрямі дослідження дав нам 
змогу визначити техніко-тактичний арсенал служ-
бово-прикладного рукопашного бою майбутніх офі-
церів НГУ та ЗСУ. 

Надалі відповідно до мети та завдань дослі-
дження проведено теоретичний аналіз стандарту 
бойової підготовки військовослужбовців армії 
США (TC 3-25.150 «Combatives») [12] та визна-
чено технічний і тактичний арсенал службово-при-
кладного рукопашного бою. 

Для підтвердження існування чи відсутності 
науково-педагогічної проблеми проведено порів-
няльний аналіз нормативно-правових документів, 
які регламентують порядок формування навичок 
рукопашної підготовки військовослужбовців НГУ 
[3, с. 42–54, 111–118], ЗСУ [9, с. 24–26, 81–87] 
та США [12] (результати порівняльного аналізу 
викладено в табл. 1). 

Відповідно до результатів порівняльного ана-
лізу (табл. 1) встановлено, що є низка відміннос-
тей у техніко-тактичному арсеналі військовос-
лужбовців НГУ, а також ЗСУ. Слід зауважити, що 
ці відмінності знижують рівень професійної підго-
товленості військовослужбовців ЗСУ з рукопашної 
підготовки, на відміну від представників НГУ. Крім 
того, у військовослужбовців США ці відмінності 
більш виражені порівняно з представниками сило-
вого блоку НГУ та ЗСУ, що потребує детального 
аналізу техніко-тактичного арсеналу стандарту 
бойової підготовки військовослужбовців армії 
США (TC 3-25.150 «Combatives»). Перевага в тех-
ніко-тактичному арсеналі зі службово-прикладного 
рукопашного бою військовослужбовців армії США  
(відповідно до стандарту TC 3-25.150 «Combatives»), 
на відміну від представників НГУ та ЗСУ, викла-
дено в таблиці 2.
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Таблиця 1
Порівняльний аналіз техніко-тактичного арсеналу службово-прикладного рукопашного бою 

військовослужбовців НГУ, ЗСУ та США

№
з/п

Техніко-тактичний арсенал
службово-прикладного рукопашного бою

Керівні документи, які регламентують 
формування навичок рукопашної підготовки 

в силових структурах:
НГУ [3] ЗСУ [9] США [12]

1. Приготування до бою (зі зброєю, без зброї) + + +
2. Тактичні пересування у стійці + – +
3. Тактичні пересування в положенні лежачи – – +
4. Прийоми самострахування (групування, акробатика, падіння) + + +

5. Прийоми нападу та бою з автоматом (малою піхотною лопаткою, 
гумовим кийком) + + +

6. Удари ножем + + +
7. Удари рукою + + +
8. Больові прийоми в стійці + + +
9. Задушливі захвати у стійці + + +
10. Задушливі захвати в положенні лежачи + – +
11. Кидки + + +
12. Больові прийоми в положенні лежачи + + +
13. Прийоми самозахисту у стійці + + +
14. Прийоми самозахисту в положенні лежачи – – +
15. Визволення від захватів у стійці + + +
16. Визволення від захватів у партері – – +
17. Обеззброєння супротивника в стійці + + +
18. Обеззброєння супротивника в положенні лежачи – – +
19. Зв’язування, надівання наручників, обшук + + +
20. Конвоювання одним військовослужбовцем + + +
21. Конвоювання двома та більше військовослужбовцями – – +
22. Метання ножа + – –
23. Метання піхотної лопатки + – –
24. Формальні комплекси рукопашного бою на 16 рахунків і більше + – –
25. Диференціація комплексів рукопашного бою за етапами навчання + + +
26. Тактика застосування технічного арсеналу у стійці – – +
27. Тактико-технічні складники ведення рукопашної сутички в партері – – +
28. Використання контрприйомів у стійці – – +
29. Використання контрприйомів у положенні лежачи – – +
30. Заходи безпеки + + +

Таблиця 2
Ефективний техніко-тактичний арсенал службово-прикладного рукопашного бою 

військовослужбовців армії США (стандарт TC 3-25.150 «Combatives»),  
на відміну від представників НГУ [3] та ЗСУ [9]

№ з/п Техніко-тактичний арсенал службово-прикладного рукопашного бою
Ефективність

(за 10-бальною шкалою/
бали)

I. Технічні дії у стійці
1.1 Акцентування уваги на захватах рук, зачепів ногами 6,3
1.2 Здійснення постійного контролю за супротивником у стійці 8,2
1.3 Ефективне використання контрприйомів у стійці 8,7
1.4 Контроль дистанції до супротивника у стійці 9,1
1.5 Використання ударів головою (шоломом) 10
1.6 Урахування біомеханічних особливостей під час виведення супротивника з рівноваги 7,3
1.7 Використання підсічок, підсадів 9,4
1.8 Ефективне використання больового впливу на кисті, пальці рук 10

II. Технічні дії в положенні лежачи (партері)

2.1 Положення приготування до бою в упорі на одне коліно, готовність до ведення сутички 
(ведення вогню) лежачи 10

2.2 Акцентування на здійсненні контролюючих захватів руками, ногами в положенні лежачи 9,4
2.3 Постійний контроль за положенням біоланок супротивника в положенні лежачи 10
2.4 Використання ударної техніки в партері (кулаками, ліктями) 8,7
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Відповідно до вищевикладеного, можливим 
є визначення інших складників, які позитивно впли-
вають на формування навичок службово-приклад-
ного рукопашного бою військовослужбовців армії 
США, що дає можливість удосконалити систему 
рукопашної підготовки майбутніх офіцерів НГУ 
та ЗСУ. Наприклад, під час практичних занять (тре-
нінгів) із рукопашного бою в системі бойової підго-
товки військовослужбовців армії США акцентується 
увага на суворому дотриманні заходів запобігання 
травматизму та особистої безпеки. З цією метою 
широко використовуються якісні та безпечні макети 
зброї (предметів побуту), а також захисне екіпіру-
вання.

Слід також зауважити, що сама система руко-
пашного бою, викладена у стандарті бойової 
підготовки військовослужбовців армії США (TC 
3-25.150 «Combatives») [12], ґрунтується на тех-
нічному арсеналі наступних єдиноборств: вільної 
боротьби, крав-маги, змішаних бойових мистецтв 
і бойового самбо, що акцентує нашу увагу на 
впровадженні зазначених видів спорту в секційну 
роботу майбутніх офіцерів НГУ та ЗСУ.

Відповідно до аналітико-статистичного аналізу 
застосування заходів фізичного впливу представни-
ками силових структур і спеціальних служб України 
встановлено, що в переважній більшості безпосеред-
нього ведення рукопашної сутички із супротивником 
вона закінчується в положенні лежачи (партері). Тому 
важливим є акцентування уваги на розвитку та вдо-
сконаленні техніко-тактичного арсеналу майбутніх 
офіцерів НГУ та ЗСУ до застосування заходів фізич-
ного впливу в положенні лежачи. Це твердження 
підкреслено зазначеним вище стандартом бойової 
підготовки військовослужбовців армії США, у якому 
детально викладено технічні складники кожного 

бойового прийому рукопашного бою в партері. Також 
позитивним стандарту (TC 3-25.150 «Combatives») 
[12] є те, що у ньому викладено всі необхідні орга-
нізаційні питання, які пов’язанні із проведенням спа-
рингів і змагань (тестування) зі службово-приклад-
ного рукопашного бою. 

Водночас, незважаючи на якісне викладення 
особливостей технічного та тактичного виконання 
прийомів рукопашного бою військовослужбов-
цями армії США (зазначеного у стандарті бойової 
підготовки TC 3-25.150 «Combatives»), вважа-
ємо, що у розділі «Обеззброєння супротивника 
озброєного ножем», не доцільним є здійснення 
контакту (захватів) кистями (частинами перед-
пліччя) з ножем, оскільки це може призвести до 
травмування бійців, які захищаються. Крім того, 
ми встановили, що методика проведення підго-
товчої частини з рукопашного бою військовослуж-
бовців армії США не повною мірою забезпечує 
ефективне та безтравматичне відпрацювання 
навчальних питань, передбачених основною 
частиною практичного заняття, що підтверджу-
ється наявним арсеналом фізичних вправ, викла-
дених у зазначеному стандарті.

Висновки. У результаті дослідження прове-
дено аналіз науково-методичної та спеціальної 
літератури (інтернет-джерел) у напрямі вдоскона-
лення системи рукопашної підготовки представ-
ників силових структур і спеціальних служб.

Моніторинг чинних нормативно-правових 
документів, програм підготовки курсантів вищих 
військових навчальних закладів НГУ та ЗСУ зі 
спеціальної фізичної підготовки у напрямі вдо-
сконалення техніки й тактики застосування захо-
дів фізичного впливу свідчить про те, що сьогодні 
вони не повною мірою забезпечують готовність 

2.5 Ефективне використання контрприйомів у партері 9,4
2.6 Використання ударів головою (шоломом) у положенні лежачи 9,1

2.7 Використання біомеханічних особливостей виведення супротивника з рівноваги в поло-
женні лежачи 10

2.8 Ефективне застосування техніки й тактики уходів із больових прийомів, утримання 
та спроб задушення 10

2.9 Активний захист ногами в положенні лежачи проти спроб здійснення задушення та больо-
вих прийомів супротивником 9,4

2.10 Удари ногами, колінами в партері 9,1
ІІІ. Тактичні дії (ефективні комбінації фізичного впливу на супротивника)

3.1 Деталізація елементів переводу противника на конвоювання (одиночним, парним і групо-
вим способом) 9,6

3.2 Взаємодопомога під час затримання супротивника та ведення рукопашної сутички з пере-
важаючим за силою супротивником 10

3.3 Використання ефективних техніко-тактичних комбінацій під час затримання супротивника, 
який перебуває в автотранспорті 7,4

3.4 Використання контратакуючих дій у положенні лежачи та ефективне застосування холод-
ної та вогнепальної зброї 9,5

Примітка. Визначення ефективності застосування техніко-тактичного арсеналу військовослужбовцями армії США 
здійснено за 10-ти бальною шкалою оцінювання методом експертної оцінки. До складу експертної комісії залучалися 
провідні тренери-дослідники напряму службово-прикладних видів єдиноборств НГУ, МВСУ та ЗСУ (n=17 ос.).

Закінчення таблиці 2
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майбутніх офіцерів до застосування заходів 
фізичного впливу та потребують відповідних 
змін із урахуванням наявного бойового досвіду 
та вимог сьогодення. 

Відповідно до теоретичного аналізу стандарту 
бойової підготовки військовослужбовців армії 
США (TC 3-25.150 «Combatives») нами визначено 
ефективний технічний і тактичний арсенал служ-
бово-прикладного рукопашного бою, який відсут-
ній у програмах рукопашної підготовки майбутніх 
офіцерів НГУ [3] та ЗСУ [9], а саме: тактичні пере-
сування у стійці та в положенні лежачи; прийоми 
самозахисту в положенні лежачи; прийоми визво-
лення від захватів у положенні лежачи; прийоми 
обеззброєння в положенні лежачи; способи конво-
ювання супротивника двома та більше військово-
службовцями; тактичні комбінації (зв’язки) у стійці 
та партері; контрприйоми у стійці та в положенні 
лежачи. Зазначений вище техніко-тактичний арсе-
нал внесено у програми рукопашної підготовки 
майбутніх офіцерів ЗСУ та НГУ.

Отже, в результаті дослідження визначено 
та впроваджено в систему спеціальної фізич-
ної підготовки майбутніх офіцерів НГУ та ЗСУ 
ефективний техніко-тактичний арсенал службо-
во-прикладного рукопашного бою з урахуванням 
переваг стандарту бойової підготовки військовос-
лужбовців армії США [12]. Отже, мети та завдань 
дослідження досягнуто. 

Пропозиції: апробувати визначений нами 
ефективний техніко-тактичний арсенал у системі 
спеціальної фізичної підготовки майбутніх офіце-
рів НГУ та ЗСУ; результати дослідження впрова-
дити в систему бойової підготовки військовослуж-
бовців військових частин НГУ та ЗСУ.
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Khatsaiuk О., Shemchuk V., Oderov A., Klymovych V., Honcharov E. Theoretical aspects of improving 
the system of hand-to-hand training of future officers of the power structure of Ukraine

The article is devoted to pressing issues of improving the system of hand-to-hand training of future officers 
of the National Guard of Ukraine (NGU) and the Armed Forces of Ukraine (AFU). The main purpose of this work 
is to identify and introduce into the system of special physical training of future officers of the NGU and AFU 
an effective technical and tactical arsenal of service-applied melee combat in accordance with the standard 
of combat training of US military personnel (TC 3-25.150) [12].

The current stage of reforming NATO’s military higher education institutions is to change NATO’s existing 
training programs for future officers, including special training programs, which will further ensure the quality 
of their assigned mission. The use of the latest pedagogical technologies (techniques), during practical training 



2020 р., № 70, Т. 4.

183

on the application of physical influence (melee combat) with future officers of the NGU and the AFU during 
their professional formation – will ensure that they acquire the necessary level of readiness (professional 
competences) to perform the tasks on purpose and are current direction of scientific research.

As a result of the research, the analysis of scientific-methodological and special literature (Internet sources) 
was conducted in the direction of improving the system of hand-to-hand training of representatives of law 
enforcement agencies and special services. Monitoring of existing legal documents, programs of training 
of cadets of higher military educational establishments of NGU and AFU on special physical training in the field 
of improvement of technique and tactics of application of measures of physical influence testifies that today 
they do not fully ensure readiness of future officers for application of measures physical impact and need 
to be modified accordingly, taking into account existing combat experience and current requirements.  
In accordance with the theoretical analysis of the standard of combat training of US military personnel [12], we 
have identified an effective technical and tactical arsenal of service-applied melee combat, which is absent in 
the programs of melee training of future officers of the NGU [3] and the AFU [9], namely: tactical movements in 
the stand and in the lying position; techniques of self-defense in lying position; methods of release from grips 
in a lying position; methods of disarmament in the supine position; ways of convoying the enemy with two or 
more servicemen; tactical combinations (ties) in the rack and ground; countermeasures in the stand and in 
the supine position. The aforementioned technical and tactical arsenal has been included in the programs 
of hand-to-hand training of future officers of the NGU and AFU.

Key words: future officers, hand-to-hand combat, special physical training, vocational training, technical 
arsenal, new standards.
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У статті розкрито особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи в контексті 

освітніх реформ. Зосереджено увагу на законодавчій базі, Концепції Нової української школи щодо 
специфіки навчання молодших школярів української мови. В освітній процес упроваджується інте-
гроване навчання, що забезпечить цілісність розуміння понять, явищ; застосовуються інноваційні 
технології. Проаналізовано зміст останніх досліджень і публікацій із проблеми. Учені акцентують 
увагу на важливості вивчення української мови, її ролі у формуванні особистості. Окрім того, вона 
є засобом навчання. Лінгводидакти визначають шляхи формування у молодших школярів комуніка-
тивної компетентності. Звернено увагу на застосування інноваційних методів навчання, що сьо-
годні активно впроваджуються учителями в практику роботи початкової школи. Метою статті 
є: розкрити сучасні підходи до підготовки майбутніх учителів початкової школи з навчання укра-
їнської мови, виокремити педагогічні умови для реалізації завдань у контексті освітньої реформи. 
З’ясовано підходи дослідників до виокремлення педагогічних умов. Проведено контент-аналіз науко-
вих праць щодо підготовки майбутнього вчителя початкової школи, що дав можливість засвідчити 
про необхідність виявлення педагогічних умов у підготовці майбутнього вчителя в сучасних реаліях. 
Поняття «педагогічна умова» розглядається як система певних форм, методів, реальних ситуацій, 
що об’єктивно склалися або суб’єктивно створені й необхідні для досягнення конкретної педагогічної 
мети. Сформульовано педагогічні умови: удосконалення методичної підготовки в контексті освіт-
ньої реформи; створення квазіпрофесійного середовища у процесі проведення практичних занять. 
Окреслено шляхи їх реалізації в процесі викладання дисципліни «Методика навчання української мови 
в початковій школі». Наведено приклади моделювання ситуацій, що забезпечить формування у здо-
бувачів освіти культури професійного мовлення. Наголошено на організації самостійної пошукової 
діяльності, що має бути сконцентрована на вивченні досвіду педагогічних наук та ознайомленні 
з діяльністю вчителів-новаторів. 

Ключові слова: підготовка вчителя початкової школи, методика навчання української мови, педа-
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Постановка проблеми. Закон України «Про 
освіту», Концепція Нової української школи перед-
бачають формування в учнів початкових класів 
ключових компетентностей, серед яких – «вільне 
володіння державною мовою; здатність спілку-
ватися рідною (у разі відмінності від державної) 
та іноземними мовами» [2]. Наголошується на 
тому, що Нова школа працюватиме на засадах 
«педагогіки партнерства», основними принци-
пами якої є: повага до особистості; доброзичли-
вість і позитивне ставлення; довіра у відносинах; 
діалог – взаємодія – взаємоповага; розподілене 
лідерство (проактивність, право вибору та від-
повідальність за нього, горизонтальність зв’яз-
ків); принципи соціального партнерства (рівність 
сторін, добровільність прийняття зобов’язань, 
обов’язковість виконання домовленостей) [6]. 

В освітній процес початкової школи впрова-
джується інтегроване навчання, що забезпечить 
цілісність розуміння понять, явищ; застосову-
ються інноваційні технології. Стає зрозумілим, що 
за таких умов змінюються підходи до підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи, особ-
ливо до навчання молодших школярів української 
мови. Це активізувало наукові пошуки в галузі 
лінгводидактики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різним аспектам підготовки майбутніх учителів 
присвячено наукові розвідки І. Беха, В. Бондаря, 
С. Гончаренка, І. Зязюна, Н. Кічук, О. Пєхоти, 
О. Пометун, О. Савченко, В. Семиченко, 
С. Сисоєвої, Л. Хомич, Л. Хоружої, І. Шапошнікової 
та інших. Українська педагогічна наука охоплює 
широкий спектр наукових пошуків у галузі орга-
нізації освітнього процесу, в застосуванні іннова-
ційних методів навчання, у розвитку педагогічної 
майстерності, у формуванні національно-патрі-
отичної особистості тощо. Підготовку вчителя до 
навчання української мови та читання в початко-
вій школі досліджували такі вчені: М. Вашуленко, 
О. Вашуленко, М. Захарійчук, М. Наумчук, 
В. Науменко, К. Пономарьова О. Савченко, 
О. Хорошковська та інші. Учені акцентують 
увагу на значенні оволодіння мовою не тільки 
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як навчальним предметом, а й засобом нав-
чання, формування мовленнєвої особистості, яка 
є носієм національної культури. «Саме за допо-
могою засобів мови, початкових знань про діалек-
тичні закономірності її побудови у молодших шко-
лярів закладаються основи усвідомлення слова 
не тільки як духовної, а й матеріальної одиниці, 
формується любов до рідної мови, історії, куль-
тури і літератури свого народу [1, с. 12]. У цьому 
аспекті варто нагадати слова вітчизняного педа-
гога В. Сухомлинського: «У руках вихователя 
слово – такий же могутній засіб, як музичний 
інструмент у руках музиканта, як фарби в руках 
живописця, як різець і мармур у руках скуль-
птора… Слово – це ніби той місток, через який 
наука виховання переходить у мистецтво, майс-
терність» [10, с. 160].

Підготовка майбутнього вчителя початкової 
школи сьогодні спрямована на формування пред-
метних, фахових компетентностей, що передба-
чають наявність у здобувачів освіти знань у різних 
галузях науки, умінь, набутого досвіду в процесі 
проходження педагогічних практик і сформова-
них цінностей. Дотримуємося позиції Н. Калити, 
що «процес підготовки майбутнього вчителя на 
сучасному етапі можна умовно поділити на такі 
основні компоненти: загальна підготовка (мето-
дологічно-розвиваюча); спеціально-професійна 
(психолого-педагогічна, методична); особистісна 
підготовка (самовиховання особистості майбут-
нього педагога, його самовизначення)» [3, с. 267].

Наше педагогічне дослідження спрямоване 
на виявлення педагогічних умов підготовки май-
бутнього вчителя до навчання української мови 
в початковій школі, що дасть змогу ефективно 
побудувати освітній процес в умовах закладу 
вищої освіти.

Мета статті – розкрити сучасні підходи до 
підготовки майбутніх учителів початкової школи 
з навчання української мови, виокремити педа-
гогічні умови для реалізації завдань у контексті 
освітньої реформи.

Виклад основного матеріалу. Поняття 
«педагогічна умова» розглядаємо як систему пев-
них форм, методів, матеріальних умов, реальних 
ситуацій, що об’єктивно склалися або суб’єктивно 
створені й необхідні для досягнення конкретної 
педагогічної мети [8, с. 153]. 

Проведений контент-аналіз наукових праць 
(досліджено 19 наукових джерел) щодо підготовки 
майбутнього вчителя початкової школи дав мож-
ливість засвідчити, що визначення педагогічних 
умов є ключовим питанням дослідників. З-поміж 
умов залежно від предмета дослідження виокре-
мили: розвиток позитивної мотивації студентів до 
застосування навчально-ігрових технологій шля-
хом включення їх у квазіпрофесійну діяльність; 
відбір і реалізацію змісту навчальних дисциплін, 

орієнтованих на формування готовності майбут-
ніх учителів початкових класів до застосування 
навчально-ігрових технологій, на основі інтегра-
ції загальнопедагогічних, методичних і спеціаль-
них (ігротехнічних) знань; посилення практичної 
спрямованості процесу професійної підготовки… 
[4, с. 10]; формування готовності майбутніх учителів 
початкових класів до комунікативно-мовленнєвого 
розвитку молодших школярів у процесі фахової 
підготовки на засадах системного, компетентніс-
ного та діяльнісного підходів; розвиток ціннісного 
ставлення студентів до майбутньої професійно 
орієнтованої комунікативної діяльності та оволо-
діння фаховими компетентностями майбутнього 
вчителя початкових класів… [12, c. 14–15]; забез-
печення позитивної мотивації до організації ОРС 
як засобу формування навчально-пізнавальної 
діяльності учнів початкової школи; використання 
потенційних можливостей змісту психолого-педа-
гогічних і методичних дисциплін для формування 
комплексу дидактико-технологічних знань і вмінь, 
здатностей до інтеграції просторово-предметного, 
пізнавально-мотиваційного, психолого-дидактич-
ного та соціально-комунікаційного компонентів 
ОРС; створення інтелектуально насиченого сере-
довища у процесі інтерактивної взаємодії суб’єктів 
навчання для набуття студентами досвіду форму-
вання ОРС початкової школи [9, с. 16].

Науково-педагогічний досвід автора статті, 
спостереження за підготовкою майбутніх учите-
лів дали можливість визначити педагогічні умови, 
що забезпечать якісну їх підготовку до навчання 
української мови. У межах статті виокремимо дві:  
1) удосконалення методичної підготовки в контек-
сті освітньої реформи; 2) створення квазіпрофесій-
ного середовища у процесі проведення практич-
них занять. Реалізація першої умови здійснюється 
завдяки визначенню змісту навчальних і робо-
чих програм із дисципліни «Методика навчання 
української мови» відповідно до Концепції Нової 
української школи, залученню студентів до інтер-
нет-вебінарів та інших комунікаційних платформ, 
самостійної пошукової діяльності. Концепцією 
Нової української школи визначено план дії щодо 
реформування початкової освіти [6]. Формула 
Нової школи – дитиноцентризм, компетентнісний 
зміст освіти, педагогіка партнерства, наскрізний 
процес виховання та інші – змінить її філософію. 
Навчання в 1–4 класах поділяється на два цикли: 
адаптаційно-ігровий та основний. Відповідно, 
вводяться Типові освітні програми й підручники 
низки авторів, що дають можливість більш якісно 
реалізувати компетентнісний підхід і забезпечити 
інтеграцію в освітній діяльності початкової школи. 
Вся увага в лекційному матеріалі повинна концен-
труватися на шляхах створення освітнього сере-
довища в 1–4 класах, вивченні й застосуванні 
інноваційних методів навчання.
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Як правило, заняття з методики навчання укра-
їнської мови розпочинаємо з методичних хвили-
нок, що передбачають ознайомлення з новинками 
педагогічних досліджень, змістом нових підручни-
ків «Українська мова та читання», їхніми авторами, 
досвідом роботи вчителів 1–4 класів. 

Самостійна пошукова діяльність здобувача освіти 
має бути сконцентрована на вивченні досвіду педаго-
гічних наук та ознайомленні з діяльністю вчителів-но-
ваторів. З позиції особистих спостережень уважаємо. 
що вкрай важливо зрозуміти педагогічні інновації 
В. Сухомлинського, формулу освітньої діяльності 
вчителя, яка чітко визначена в словах: «Школа стає 
справжнім осередком культури лише тоді, коли в ній 
панують 4 культи: культ Батьківщини, культ людини, 
культ книжки і культ рідного слова» [11, c. 201]. Для 
пошукової діяльності студентів рекомендуємо з’ясу-
вати підходи вченого до навчання й виховання 
в початковій школі, концептуальні засади. «Роки нав-
чання в початкових класах – цілий період мораль-
ного, інтелектуального, емоційного, фізичного, есте-
тичного розвитку, який буде реальною справою, а не 
пустою розмовою лише за умови, що дитина живе 
багатим життям сьогодні, а не тільки готується до 
оволодіння знаннями завтра» [11, с. 100]. Ідеал вихо-
вання педагог убачав у розумінні тих процесів, що 
відбуваються в навколишньому світі, а сьогодення 
вимагає розуміння цілісної його картини.

Вивчаючи й аналізуючи праці В. Сухомлин- 
ського, студенти доходять висновків, що питання 
вивчення української мови в початковій школі педа-
гог тісно пов’язував із проблемою становлення 
та розвитку особистості, формування ціннісних орі-
єнтирів. «Мова – духовне багатство народу. Чим 
глибше людина пізнає тонкощі рідної мови, тим 
тонша її сприйнятливість до гри відтінків рідного 
слова, тим більше підготовлений її розум до оволо-
діння мовами інших народів, тим активніше сприй-
має серце красу слова» [11, c. 201]. 

Сьогодні вчителі-новатори, взявши в основу 
педагогічні здобутки В. Сухомлинського (й інших 
вітчизняних педагогів), удосконалюють освітній про-
цес інноваційними підходами: проведенням ранко-
вих зустрічей, інтегрованих уроків (Українська мова 
та читання, Українська мова та читання й Я дослід-
жую світ), застосуванням інноваційних методів нав-
чання. Заслуговують на увагу методичні поради 
вчителям щодо реалізації завдань Концепції Нової 
української школи за різним авторством, наприклад 
Н. Бібік [7]. У них містяться пояснення щодо засто-
сування інтеграції на уроках, урахування психоло-
гічних особливостей учнів, методики застосування 
інноваційних методів навчання тощо. Сьогодні це 
один із путівників у підготовці майбутнього вчителя.

Створення квазіпрофесійного середовища 
є необхідною педагогічною умовою для підготовки 
компетентного вчителя. Методика навчання укра-
їнської мови поповнилася інноваційними техно-

логіями: «Шість цеглинок», «Щоденні 5», «Рафт» 
та іншими. Практичні заняття з дисципліни дають 
можливість здобувачам освіти апробувати їх, готу-
вати фрагменти уроків з їх застосуванням.

Особлива увага акцентується на ігровій техно-
логії. З цією метою студентами готується алгоритм 
її проведення, що включає умови, форму, зміст гри, 
розробляються фрагменти уроків в умовах аудитор-
ного заняття. Упроваджуючи гру під час уроку, треба 
дбати про те, щоб основне дидактичне завдання, 
що становить її зміст, відповідало навчальній меті 
уроку, було для дітей посильним, сприяло макси-
мальній активізації розумової діяльності. Її засто-
совують на різних етапах уроку: у процесі вивчення 
нового матеріалу, під час закріплення знань та на 
етапі перевірки умінь і навичок. На уроках перевага 
віддається тим іграм, які передбачають участь біль-
шості учнів класу, щоб вони мали змогу швидко від-
повідати, зосереджувати увагу на основному. 

Особливої уваги ми надаємо системній роботі 
з розвитку зв’язного мовлення молодших школярів 
за рівнями, серед яких М. Вашуленко виокремлює 
такі: вимовний, лексичний, рівень словосполучення, 
речення, текстовий [5].

Для якісного формування в учнів комунікативних 
умінь студентам рекомендується: вибрати техноло-
гію розвитку комунікативної компетентності; дібрати 
систему мовних, мовленнєвих вправ, комунікатив-
них завдань.

Водночас із метою розвитку культури професій-
ного мовлення здобувачам освіти пропонуються 
різні педагогічні (методичні) ситуації, як-от:

1. Поясніть учням 2-го класу тему «Досліджуємо 
звуки і букви», застосовуючи QR-код. Які етапи 
роботи Ви передбачаєте?

2. Побудуйте діалог розмови вчителя 
й учня у процесі вивчення теми «Будова тексту»  
(4-й клас) із застосуванням евристичного методу. 

3. Подайте для учнів 1-го класу взірець зв’яз-
ного висловлювання побудови вежі за допомогою 
«цеглинок» (конструктора lego).

Моделювання ситуації, наближеної до майбут-
ньої професійної діяльності, дає можливість викла-
дачу: запобігти помилкам у професійному мовленні 
студента, допомогти дібрати метод навчання від-
повідно до вікових особливостей, формувати про-
фесійну компетентність. Вважаємо, що саме ква-
зіпрофесійне середовище забезпечить розвиток 
у здобувачів освіти методичних здатностей до нав-
чання української мови.

Висновки і пропозиції. Отже, у статті з’ясовано 
сучасні підходи до підготовки майбутнього вчителя 
до навчання української мови в початковій школі. 
Проаналізовано наукові праці дослідників щодо 
виокремлення педагогічних умов. Зосереджено 
увагу автора на реалізації умов, що випливають 
із Концепції Нової української школи, серед яких: 
удосконалення методичної підготовки в контексті  
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освітньої реформи; створення квазіпрофесійного 
середовища у процесі проведення практичних 
занять. Окреслено шляхи їх реалізації в процесі 
викладання дисципліни «Методика навчання укра-
їнської мови в початковій школі». Перспектива 
подальших досліджень передбачає з’ясування 
нових підходів до проведення педагогічних практик.
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Khoma O. Pedagogical conditions of training of future primary school teachers to teaching Ukrainian 
language

The article describes the peculiarities of the preparation of the future primary school teacher in the context 
of educational reforms. The attention is paid to the legislative framework, the Concept of the New Ukrainian 
School on the specifics of teaching younger Ukrainian students. Integrated learning is introduced into 
the educational process. This will ensure the integrity of understanding of concepts and phenomena; innovative 
technologies are also being used. The content of recent researches and publications on the issue has been 
analyzed. Scientists emphasize the importance of learning the Ukrainian language and its role in personality 
formation. In addition, it is a learning tool. Linguists determine the ways in which younger students form 
communicative competence. Attention is drawn to the usage of innovative teaching methods, which are being 
actively implemented by teachers in primary school practice today. The purpose of the article is to: unveil modern 
approaches to the training of future primary school teachers of Ukrainian language, to identify pedagogical 
conditions for the implementation of tasks in the context of educational reform. The approaches of researchers 
to isolation of pedagogical conditions are determined. The content analysis of scientific researches concerning 
the training of the future primary school teacher was carried out, which gave an opportunity to testify about 
the necessity of identifying pedagogical conditions in the training of the future teacher in modern situation. 
The term “pedagogical condition” is considered as a system of certain forms, methods, real situations that are 
objectively created or subjectively created and necessary to achieve a specific pedagogical goal. The author 
formulated pedagogical conditions, among those: improvement of methodological training in the context 
of educational reform; creation of a quasi-professional environment in the process of conducting practical 
classes. The ways of their realization in the course of teaching the discipline “Methods of teaching the Ukrainian 
language in primary school” are outlined. Examples of simulation of situations that will provide the formation 
of professional culture in future specialists are given. Emphasis is placed on the organization of a student’s 
independent research activity, which should be focused on examining of the experience of pedagogical 
sciences and getting acquainted with the activities of innovative teachers.

Key words: training of the primary school teacher, methodic of teaching Ukrainian language, pedagogical 
conditions, methodical education, quasi-professional environment.
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МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті висвітлено проблему професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти 

в закладах вищої освіти. Визначено сутність понять «модель», моделювання». На основі узагальнення 
наукових розвідок змодельовано та теоретично обґрунтовано систему професійної підготовки майбут-
ніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності. Представлено три блоки моделі системи: 
теоретико-методологічний (мета, методологічні підходи та принципи, ідеї зарубіжного досвіду, ком-
поненти професійної готовності), змістово-процесуальний (зміст, нормативно-правове забезпечення, 
організаційно-педагогічні умови, форми, методи та засоби навчання) та діагностувально-результа-
тивний (кількісні та якісні параметри діагностики: критерії, показники та рівні сформованості профе-
сійної готовності, результат). Структурування досліджуваного процесу на блоки є умовним, оскільки 
складники системи взаємозумовлені, доповнюють один одного і творять цілісний процес професійної 
підготовки. Взаємодія цих блоків у системі професійної підготовки забезпечить постійний цілеспрямо-
ваний і послідовний вплив на її ефективність через поєднання взаємопов’язаних складників.

Доцільно зазначити, що під час моделювання системи професійної підготовки визначальними були 
системний підхід у поєднанні із синергетичним з його відкритістю, доступністю і багатоваріант-
ністю, а також діяльнісний, відповідно до якого формування професійної готовності відбувається 
у різних видах діяльності. 

Доведено, що представлена модель системи дає змогу розглядати професійну підготовку як 
цілісний процес, що сприяє підвищенню рівня професійної готовності майбутніх магістрів початко-
вої освіти до інноваційної діяльності, а також дає змогу зрозуміти характер взаємозалежності між її 
структурними компонентами, виявити характерні особливості зазначеного процесу, за необхідно-
сті, здійснити корекцію окремих компонентів із метою оптимального досягнення поставленої мети. 
Цінність і цілісність моделі системи забезпечуються єдністю її структурних компонентів; точністю 
і повнотою системних характеристик; чіткістю і лаконічністю з достатнім ступенем деталізації; 
легкістю і доступністю у використанні.

Ключові слова: моделювання, система, професійна підготовка, інноваційна діяльність, майбутні 
магістри початкової освіти.
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Постановка проблеми. Сучасні реалії, орієн-
тація українського суспільства на демократичні 
принципи, реорганізація системи вищої освіти 
зумовлюють необхідність моделювання нової 
системи професійної підготовки фахівців до 
інноваційної діяльності. Професійну підготовку 
майбутніх магістрів початкової освіти до іннова-
ційної діяльності розуміємо як систему організа-
ційно-педагогічних умов, відповідного освітнього 
середовища та наявності навчально-методичного 
забезпечення, спрямованих на формування про-
фесійної готовності магістрантів до інноваційної 
діяльності. 

Розглядаючи професійну підготовку майбутніх 
магістрів початкової освіти до інноваційної діяль-
ності з позицій системного та синергетичного під-
ходів, ми дійшли висновку, що однією з найваж-
ливіших якостей освітнього процесу ЗВО є його 
цілісність. Тому систему професійної підготовки 

спробуємо подати в наочній змодельованій формі, 
яка дає змогу показати цілісну структуру та взає-
мозв’язок усіх компонентів (Рис. 1).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науковій літературі описано різні системи підго-
товки вчителів, зокрема таких авторів, як: А. Гедзика 
(система підготовки майбутнього вчителя техноло-
гій до викладання курсу креслення в загальноос-
вітніх навчальних закладах); М. Жалдака (система 
підготовки вчителя до використання інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальному процесі); 
В. Лабунця (методична система інструменталь-
но-виконавської підготовки майбутнього вчителя 
музики); О. Ліннік (система підготовки майбутнього 
вчителя до організації суб’єкт-суб’єктної взаємо-
дії з учнями початкової школи); Л. Михайленко 
(система методичної підготовки вчителя матема-
тики у вищому навчальному закладі за заочною 
формою навчання); О. Спіріна (методична система 
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базової підготовки вчителя інформатики за кредит-
но-модульною технологією); І. Ткаченко (система 
методичної підготовки майбутнього вчителя астро-
номії); О. Шапрана (система інноваційної підго-
товки майбутнього вчителя в умовах навчаль-
но-науково-педагогічних комплексів) та інші. 
Різнотипні моделі у професійній підготовці майбут-
ніх фахівців досліджували А. Алексюк, С. Батишев, 
С. Гончаренко, Р. Гуревич, О. Дубасенюк, І. Зязюн, 
Н. Ничкало, Л. Лук’янова та інші. Проте з-поміж 
них немає цілісної системи професійної підготовки 
майбутніх магістрів початкової освіти до інновацій-
ної діяльності. Доцільно зазначити, що моделю-
вання освітніх систем є відносно новим методом 
дослідження в педагогічній науці.

Мета статті полягає у моделюванні та теоре-
тичному обґрунтуванні системи професійної під-
готовки майбутніх магістрів початкової освіти до 
інноваційної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Вибір моделю-
вання як методу дослідження пояснюється тим, 
що модель дає змогу зрозуміти характер взає-
мозалежності між структурно-функціональними 
елементами (компонентами), а також синтезувати 
й виявити характерні особливості досліджуваного 
процесу. Ми спиралися на те, що моделювання 
пов’язане з теоретичним пізнанням. Об’єктом тео-
ретичного знання є аналіз сутності пізнаваного, під 
час якого ідеалізовано виокремлюється найбільш 
суттєве, що потім об’єктивується, моделюється 
у вигляді матеріальних конструктів за допомо-
гою знаково-символічних засобів. Спроєктована 
модель віддзеркалює знання про те, що повинно 
бути сформоване. Модель – це розроблений 
на основі теорії варіант практичної діяльності 
(Є. Ямбург), що є певною системою.

У науковій літературі поняття «модель» 
постійно трансформується, набуваючи нових зна-
чень. Наприклад, науковець П. Дзюба стверджує, 
що модель − внутрішня структурна організація 
оригіналу, яка імітує спосіб взаємодії об’єкта із 
середовищем. Встановлюючи подібність моделі 
й оригіналу за частинами їхніх структур, ми отри-
муємо інформацію про функції моделі, спираю-
чись на функції оригіналу [4, с. 1−8].

Варте уваги твердження дослідниці С. Сисоєвої 
про те, що модель, яка є інструментом пізнання, 
засобом інтерпретації та пояснення явищ реаль-
ності, здатна замінювати об’єкт-оригінал на пев-
них етапах процесу [6, с. 118]. 

Погоджуємося з думкою науковців 
М. Артюшина, О. Клименко та Г. Михайлюк, які 
вважають, що запровадження інноваційного нав-
чання у вищій освіті потребує розроблення та впро-
вадження національної інноваційної, принципово 
іншої моделі організації освітнього процесу, клю-
човою відмінністю та сучасним стратегічним пріо-
ритетом якої має бути цільова зорієнтованість на 

підготовку майбутнього фахівця до життя в умо-
вах сучасного, динамічного суспільства, що забез-
печує його становлення як активного суб’єкта змін 
та інновацій, здатного до самостійної ініціації 
та реалізації інноваційної діяльності [1, С. 15−22, 
5, С. 58−63].

Метод моделювання забезпечує вибір опти-
мальних способів вирішення проблеми, пере-
дає динаміку розвитку визначених властивостей, 
передбачає зміну способів педагогічного впливу 
відповідно до зміни об’єкта навчання, дає змогу 
аналізувати не лише перебіг навчально-виховного 
процесу, його розвиток, а й умови, у яких він відбу-
вається [3, с. 490–491]. 

Моделювати означає створювати зразки нових 
освітніх систем і процесів, на основі яких можна 
пізнавати складні явища та долати негативні 
виклики. Проте слід пам’ятати, що жодна модель 
не дає вичерпного уявлення про досліджувану 
систему, не дає змоги повністю передбачити 
та описати траєкторію її розвитку. Тому під час 
конструювання моделі доводиться знаходити ком-
проміс між її складністю, кількістю включених еле-
ментів і рівнем валідності.

За переконанням ученого В. Бикова, «моде-
лювання системи дає змогу виявити причинно-
наслідкові зв’язки й уточнити чинники, прогнозу-
вати наслідки впровадження інновацій, оцінити 
користь і можливі недоліки, підвищити продук-
тивність роботи науково-педагогічних працівників 
ЗВО» [2, с. 292]. Крім того, моделювання дає змогу 
цілісно розглядати професійну підготовку через 
компетентнісний підхід – від постановки мети до 
отримання результатів.

Метою моделювання системи в контексті 
нашого дослідження був вибір найкращого варі-
анта її майбутнього еталонного стану, який міг 
би забезпечити високий рівень сформованості 
професійної готовності майбутніх магістрів почат-
кової освіти до інноваційної діяльності. Головний 
принцип проєктування такої моделі системи – від-
дзеркалення в ній кращого вітчизняного і зару-
біжного досвіду, власного педагогічного досвіду 
та підпорядкування його змістових характеристик 
стратегічним цілям забезпечення результатив-
ності та якості професійної підготовки майбутніх 
фахівців спеціальності 013 «Початкова освіта» 
ОР «Магістр». На нашу думку, у моделі, що інте-
грує функціонування різних складників системи 
підготовки магістрантів, важливо показати струк-
туру та ступінь взаємозв’язку всіх аспектів освіт-
нього процесу ЗВО. Тому вважаємо, що одним із 
завдань моделювання системи професійної під-
готовки є визначення цілей і конкретних завдань 
цього процесу. Моделювання системи передба-
чало аналіз, діагностику, прогнозування. Основою 
слугували наукові підходи, принципи професійної 
підготовки майбутніх магістрів початкової освіти, 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БЛОК 

Методологічні підходи: системний, синергетичний, діяльнісний, компетентнісний, 
акмеологічний, особистісно орієнтований, інноваційний. 

Принципи: науковості, наступності, системності, свідомості й інтерактивності, 
індивідуалізації, доступності, активності, самостійності, творчості й професійно-
педагогічної спрямованості, рефлексивної креативності, ціннісного ставлення до 
знань, мобільності. 

Мета: професійна підготовка майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної 
діяльності. 

ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ БЛОК 

Організаційно-педагогічні умови: 
• інтеграція інноваційної діяльності; 
• наявність матеріально-технічної бази; 
• формування мотивації до інноваційної 

діяльності; 
• оновлення та систематизація змісту 

професійної підготовки; 
• реалізація форм і методів організації 

професійної підготовки до інноваційної 
діяльності. 

Методи:  
• традиційні,  
• інноваційні,  
• інтерактивні, 
• дистанційні. 

Зміст професійної підготовки 

• освітня програма; 
• навчальний план; 
• робочі програми навчальних дисциплін; 
• навчально-методичний комплекс дисципліни 

«Педагогічна інноватика». 

Освітнє середовище 
закладу вищої освіти 

Форми: 
навчальні заняття;  
самостійна робота;  
науково-дослідницька 
робота; 
практична підготовка  
контрольні заходи. 

Компоненти професійної готовності 

когнітивний мотиваційний рефлексивний праксеологічний 

Критерії професійної 
готовності: 

• інформаційно-змістовий; 
• особистісно-

мотиваційний; 
• оцінно-рефлексивний; 
• операційно-діяльнісний. 

Рівні професійної готовності 

середній 

високий 

низький 

ДІАГНОСТУВАЛЬНО-РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК 

Результат: 
сформованість професійної 

готовності майбутніх 
магістрів початкової освіти 
до інноваційної діяльності 

Рис. 1. Модель системи професійної підготовки майбутніх магістрів початкової освіти до інноваційної діяльності
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розроблені на рівні теоретичних і логічних виснов-
ків; дані, одержані в результаті досліджень, прове-
дених у ЗВО.

Розглядаючи професійну підготовку майбутніх 
магістрів початкової освіти до інноваційної діяль-
ності з позицій системного та синергетичного під-
ходів, ми дійшли висновку, що однією з найваж-
ливіших якостей освітнього процесу ЗВО є його 
цілісність. Тому систему професійної підготовки 
спробуємо подати в наочній змодельованій формі, 
яка дає змогу зобразити цілісну структуру та взає-
мозв’язок усіх компонентів (Рис. 1).

Модель системи ґрунтується на чіткому визна-
ченні мети – професійна підготовка майбут-
ніх магістрів початкової освіти до інноваційної 
діяльності. Чітке бачення мети важливе, оскільки 
мета є тим орієнтиром, який уможливить визна-
чення всіх наступних складових компонентів 
змодельованої системи, кожен з яких сприяє 
досягненню поставленої мети та виробленню 
практичних рекомендацій щодо її вдосконалення. 

На основі узагальнення науково-практичного 
досвіду моделювання систем професійної підго-
товки нами визначено основні три блоки моделі 
системи: теоретико-методологічний (мета, 
методологічні підходи та принципи, ідеї зарубіж-
ного досвіду, компоненти професійної підготовки), 
змістово-процесуальний (зміст, нормативно-
правове забезпечення, організаційно-педаго-
гічні умови, форми, методи та засоби навчання) 
та діагностувально-результативний (кількісні 
і якісні параметри діагностики: критерії, показники 
та рівні сформованості професійної готовності, 
результат). Структурування досліджуваного про-
цесу на блоки є умовним, оскільки складники сис-
теми взаємозумовлені, доповнюють один одного 
і творять цілісний процес професійної підготовки. 
Взаємодія цих блоків у системі професійної під-
готовки забезпечить постійний цілеспрямований 
і послідовний вплив на її ефективність через поєд-
нання взаємопов’язаних складників. Зауважимо, 
що під час моделювання системи ми спиралися 
на загальну структуру професійної готовності 
магістрантів до інноваційної діяльності, яка вклю-
чає такі компоненти: когнітивний, мотиваційний, 
рефлексивний, праксеологічний.

Доцільно зазначити, що під час моделювання 
системи професійної підготовки визначальними 
були системний підхід у поєднанні з синергетичним 
з його відкритістю, доступністю і багатоваріантністю, 
а також діяльнісний, відповідно до якого формування 
професійної готовності відбувається у різних видах 
діяльності. Проаналізуємо основні блоки моделі.

Теоретико-методологічний блок становить 
методологічне підґрунтя професійної підготовки 
майбутніх магістрів початкової освіти до іннова-
ційної діяльності і представлений комплексом 
методологічних підходів (системний, синерге-

тичний, діяльнісний, компетентнісний, акмеоло-
гічний, особистісно орієнтований, інноваційний) 
та принципів (принципи науковості, систем-
ності, доступності, цілісності, наступності, 
неперервності, свідомості й інтерактивності, 
наочності, індивідуалізації, активності, само-
стійності, творчості й професійно-педагогічної 
спрямованості, креативності, ціннісного став-
лення до знань, інтеграції, мобільності). Цей 
блок також презентує основні компоненти профе-
сійної готовності майбутніх магістрів початкової 
освіти до інноваційної діяльності (когнітивний, 
мотиваційний, рефлексивний, праксеологічний).

Змістово-процесуальний блок моделі системи 
професійної підготовки розкриває організацій-
но-педагогічні умови вдосконалення цієї системи, 
зміст, форми, методи та засоби професійної підго-
товки магістрантів у ЗВО. Наукове обґрунтування 
змісту професійної підготовки магістрантів до 
інноваційної діяльності охоплює такі етапи: теоре-
тико-методологічне обґрунтування основних дефі-
ніцій процесу формування професійної готовності 
до інноваційної діяльності; розроблення навчаль-
но-методичного забезпечення та включення його 
у зміст професійної підготовки магістрантів.

Діагностувально-результативний блок 
включає діагностику сформованості професійної 
готовності майбутніх магістрів початкової освіти 
до інноваційної діяльності як результату профе-
сійної підготовки. Він передбачає розроблення 
критеріїв сформованості професійної готовності; 
визначення їхніх рівнів і показників; використання 
методик оцінки кожного показника (інструмента-
рій оцінки); аналіз оцінки досягнень. Визначення 
рівнів (високий, середній, низький) і показників 
сформованості за кожним компонентом (когнітив-
ний, мотиваційний, рефлексивний, праксеологіч-
ний) передбачає розроблення системи діагнос-
тичного забезпечення, яка включає анкетування, 
тестування, спостереження, методики вивчення 
та аналіз результатів, порівняння та кореляцію 
отриманих результатів. Зв’язок кореляції та вдо-
сконалення полягає в тому, що отриманий під час 
формування професійної готовності результат 
співвідноситься з поставленою метою та за необ-
хідності визначає корекцію всіх попередніх блоків.

Отже, теоретично обґрунтована модель сис-
теми професійної підготовки майбутніх магістрів 
початкової освіти до інноваційної діяльності дає 
змогу зрозуміти характер взаємозалежності між її 
структурними компонентами, виявити характерні 
особливості зазначеного процесу, за необхідності 
здійснити корекцію окремих компонентів із метою 
оптимального досягнення поставленої мети. 

Висновки і пропозиції. Отже, можемо зро-
бити висновок, що спроєктована модель має 
системний характер, що забезпечується взає-
мозв’язком і взаємозумовленістю її компонентів 
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(теоретико-методологічного, змістово-проце-
суального та діагностувально-результативного 
блоків). Окрім того, слід зазначити, що у моделю-
ванні системи значну роль відіграє особистість 
викладача та здобувача вищої освіти, їхнє уміння 
вибудувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію на особи-
стісно орієнтованому та діяльнісному підходах, 
на яких, по суті, будується весь освітній процес 
у ЗВО. Цінність і цілісність моделі системи забез-
печується єдністю її структурних компонентів; 
точністю і повнотою системних характеристик; чіт-
кістю і лаконічністю з достатнім ступенем деталі-
зації; легкістю і доступністю у використанні.
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Tsiuniak O. Professional training system modeling of future masters of elementary education for 
innovation activity

The problem with the professional training of future masters of elementary education in higher education 
institutions is highlighted in the article. The essence of such concepts as “model”, “modeling”, “system” is 
defined. Based on the generalization of research studies, the professional training system of future masters 
of elementary education for innovation activities is modeled and theoretically substantiated. Three following 
blocks of the system model are presented: theoretical and methodological (purpose, scientific approaches 
and principles, concepts of international practices, elements of professional readiness), content-procedural 
(content, regulatory support, organizational and pedagogical conditions, forms, methods and teaching 
techniques) and diagnostic and effective (quantitative and qualitative parameters of diagnosis: criteria, 
indicators and levels of professional readiness, results). The structuring of the studied process into blocks 
is relative, because the system components are interdependent. They complement one another and create 
a holistic training process. The interaction of these blocks in the training system will provide a constant, 
purposeful and consistent impact on its effectiveness through a combination of interrelated components.

It should be noted that the system and activity approaches have been a guiding principles during the training 
system modeling, because the system approach in combination with the synergetic approach sets with 
its openness, accessibility and diversity, and professional readiness is formed in different activities during 
the activity approach.

It is proved that the presented model of the system allows us to consider professional training as a holistic 
process, which helps to increase the professional readiness level of future masters of elementary education 
for innovation activity. It also allows to understand the nature of the interdependence between its structural 
components, to identify the process characteristics, and if necessary, to correct the individual components 
to achieve the goal. The value and integrity of the system model are ensured by the unity of its structural 
components; accuracy and completeness of system characteristics; clarity and conciseness with a sufficient 
degree of detail; ease and affordability.

Key words: model, professional training, innovative cooking, future masters of elementary education.
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ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЕТАП РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ 
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
У статті розкрито особливості формування індивідуального стилю професійної діяльності май-

бутнього вихователя як умови якісної професійної підготовки. Проаналізовано психолого-педагогічну 
літературу, визначено актуальність цієї проблеми в сучасних дослідженнях. Визначено сутність 
поняття «індивідуальний стиль професійної діяльності майбутнього вихователя». Розглянуто 
питання реалізації змістово-процесуального етапу технології формування індивідуального стилю 
професійної діяльності в майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. З’ясовано, що цей етап 
розподілено на два підетапи. Визначено зміст цих етапів. Розкрито методику проведення змістов-
но-процесуального етапу експериментального дослідження. 

Охарактеризовано поняття «еталон» і визначено послідовність створення еталона індивідуаль-
ного стилю професійної діяльності сучасного вихователя.

Проведено порівняльний аналіз еталонів особистості вихователя між студентами експерименталь-
них груп й експертами (досвідченими педагогами) та встановлено, що розуміння понять властивостей 
особистості потребує відповідної корекції та педагогічного впливу в освітньому процесі.

Встановлено, що метою другого підетапу є створення власного педагогічного еталона (власного 
іміджу) і трансформація кожним студентом своїх індивідуальних можливостей щодо його досягнення. 
З’ясовано, що формування індивідуального стилю педагогічної діяльності майбутнього вихователя 
пов’язане зі створенням його індивідуального педагогічного іміджу. Визначено поняття «імідж».

Встановлено, що ефективним організаційно-методичним інструментарієм реалізації впровадженої 
технології стали такі форми і методи роботи, як проблемні лекції, практичні, семінарські та тренінгові 
заняття, рольові ігри, дискусії, вікторини, творчі студентські проєкти, бесіди з елементами дослідження, 
консультації, електронне портфоліо, спостереження, анкетування, опитування, творчі завдання, май-
стер-класи. З’ясовано, що активні форми проведення занять є більш продуктивними та підвищують 
ефективність процесу формування індивідуального стилю професійної діяльності.

Ключові слова: технологія, індивідуальний стиль педагога, професійна діяльність, змістово-про-
цесуальний етап, еталон, імідж.
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Постановка проблеми. Сучасна система 
вищої освіти України спрямована на форму-
вання людської особистості, що включає в себе 
виховання, навчання та розвиток. І тому освітні 
завдання передбачають виховати прагнення до 
самостійного розвитку, до самовдосконалення, 
самореалізації й самоактуалізації протягом жит-
тєвого шляху. 

Послідовне здійснення визначених завдань від-
бувається в умовах освітньої діяльності педагогіч-
ного закладу вищого освіти, де майбутній педагог 
опановує принципи саморозвитку. І тому особлива 
увага науково-педагогічних кадрів приділяється 
питанню формування індивідуального стилю про-
фесійної діяльності майбутнього педагога, зокрема 
майбутнього вихователя дітей дошкільного віку.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблеми формування індивіду-
ального стилю педагогічної діяльності вихо-
вателя в загальнонауковому аспекті розкрито 
у наукових працях таких учених, як А. Адлер, 
В. Загвязинський, Є. Клімов, Т. Кузнєцова, 
В. Мерлін та інші. 

Формування індивідуального стилю профе-
сійної діяльності в українській і зарубіжній пси-
холого-педагогічній науці представлено кількома 
напрямами досліджень, зокрема: теоретико-мето-
дологічні основи індивідуального стилю діяль-
ності (Є. Ільїн, Є. Клімов, В. Мерлін, В. Толочок), 
професійне становлення педагога і прояв інди-
відуальності в педагогічній діяльності (І. Зимня, 
А. Маркова, А. Никонова та інші), педагогічна 
організація процесу професійного розвитку педа-
гога (С. Вершловський, С. Зміїв, І. Колеснікова, 
А. Панфілова, В. Підобід та інші) [6].

Мета статті – проаналізувати особливості реа-
лізації технології формування індивідуального 
стилю професійної діяльності майбутнього вихо-
вателя дітей дошкільного віку на змістовно-проце-
суальному етапі дослідження.

Виклад основного матеріалу. Аналіз науко-
вих досліджень цієї проблеми дав змогу визначити 
поняття «індивідуальний стиль професійної діяль-
ності майбутнього вихователя дітей дошкільного 
віку», під яким учені розуміють сукупність спеціаль-
них професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, 
індивідуально-типологічних особливостей соціаль-
но-психологічної взаємодії вихователя та дітей 
дошкільного віку, психолого-педагогічних здібнос-
тей, що зумовлюють індивідуальну стратегію й так-
тику організації педагогічної діяльності (визначення 
мети, системи способів, технологій, характеру вза-
ємодії із суб’єктами освітнього процесу) у процесі 
професійної підготовки та навчально-виховної 
діяльності [6, с. 58–60]. І тому такі важливі профе-
сійні особливості педагога, як професійні вміння, 
функції, якості, культура спілкування, стилі педаго-
гічного спілкування, темперамент, педагогічні здіб-
ності, є складниками у процесі формування індиві-
дуального стилю професійної діяльності майбутніх 
вихователів у процесі фахової підготовки.

Зважаючи на вищезазначене, нами було нау-
ково обґрунтовано технологію формування індиві-
дуального стилю професійної діяльності майбут-
нього вихователя.

Врахування результатів дослідження науковців 
дало змогу визначити етапи технології форму-
вання індивідуального стилю професійної діяль-
ності майбутніх вихователів під час навчання 
в закладі вищої освіти, а саме: мотиваційно-цін-
нісний, організаційно-підготовчий, змістово-про-
цесуальний і рефлексивно-корегувальний.

Одним із найважливіших етапів технології 
є змістово-процесуальний.

Змістовно-процесуальний етап було розпо-
ділено на два підетапи: усвідомлення характе-
ристик еталонного стилю професійної діяльності; 
створення власного еталона індивідуальної про-
фесійної діяльності та трансформація кожним 
здобувачем освіти своїх індивідуальних можливо-
стей щодо його досягнення.

Оскільки формування індивідуального стилю 
професійної діяльності майбутнього вихователя 
повинно мати не абстрактний характер, а спи-
ратися на відповідний зразок, еталон, створення 
в кожного здобувача освіти уявлень про еталон 
вихователя було необхідним кроком реалізації 
першого підетапу. 

Кожне поняття еталона є синтезованим варіан-
том професійних здібностей особистості та її інди-
відуальних властивостей. Наприклад, професіона-
лізм, спеціальні знання з предметів дошкільної освіти 
та обов’язково високий рівень освіченості, ерудиція, 
знання сучасних тенденцій розвитку дошкільної 
освіти, захопленість справою – вихователь пови-
нен бути незалежно від віку сучасною інтелігент-
ною людиною. Поняття «інтелігентність» включає 
в себе орієнтації на внутрішню культуру, моральні 
засади в педагогічній діяльності, вихованість, усві-
домлення особистісної значущості й відповідаль-
ності. Доброта, любов до дітей, педагогічний такт 
є частиною загальнолюдських цінностей, диктують 
орієнтації на особистість, життя, здоров’я, гуманні 
міжособистісні відносини [5, с. 51; 7, с. 26–29].

Почуття відповідальності, впевненість у влас-
них можливостях, знання навчальних предметів, 
любов до дитини, знання індивідуальних і психоло-
гічних особливостей вихованців, організованість, 
широта кругозору, педагогічний такт, культурний 
рівень, доброзичливість, вимогливість, принципо-
вість, організаторські здібності, відповідальність, 
справедливість, ініціативність, почуття гумору, 
приємна зовнішність, творче мислення, самостій-
ність, дисциплінованість – це якості особистості, 
що є важливими для будь-якого фахівця. А втім, 
індивідуальному стилю професійної діяльності 
вихователя повинні бути притаманні специфічні 
характеристики. Створення еталона індивіду-
ального стилю професійної діяльності сучасного 
вихователя відбувалось у такій послідовності:

1) вивчення спеціальної літератури та доку-
ментів, що визначають вимоги до сучасного вихо-
вателя;

2)  проведення диспуту на тему «Індивідуальний 
стиль провідного вихователя та його вплив на 
професійну успішність»; складання здобувачами 
освіти еталона індивідуального стилю професій-
ної діяльності провідного вихователя за власним 
вибором (письмовий твір);

3)  обговорення «еталонного індивідуаль-
но-стильового портрета успішного та неуспішного 
вихователя»;
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4)  збір суджень щодо еталона індивідуального 
стилю професійної діяльності досвідчених вихо-
вателів і викладачів кафедри теорії та методики 
дошкільної освіти, що беруть участь у дослід-
но-експериментальній роботі;

5)  кореляційний аналіз еталонних профе-
сійно-педагогічних орієнтацій щодо індивідуаль-
ного стилю професійної діяльності в контрольній 
та експериментальних групах.

Порівняння еталонів, які складалися сту-
дентами експериментальних груп й експертами 
(досвідченими педагогами), показало різницю 
в розумінні понять тих чи інших властивостей, що 
потребувало відповідної корекції та педагогічного 
впливу в освітньому процесі.

Зазначимо, що така риса, як любов до дітей, 
притаманна вихователю, посіла перші три рангові 
місця в усіх трьох групах. Для здобувачів освіти 
досліджуваних груп є характерним акцентування 
уваги на наявності у вихователя професійних 
знань, умінь і навичок, тоді як експерти визна-
ють за пріоритет професіоналізм як інтегративну 
особливість педагога. Крім того, здобувачі освіти 
більше уваги приділяли зовнішнім чи емоційно 
забарвленим характеристикам особистості вихо-
вателя (гармонійність педагогічного іміджу, захо-
пленість справою, почуття гумору), надавши їм 
середніх рангів, але на останні місця ставлять 
стресостійкість, саморегуляцію, культуру психоло-
го-педагогічної комунікації та індивідуально-пси-
хологічні властивості вихователя. 

Отже, за розташуванням рангових місць просте-
жується різниця між еталонами [5, с. 82; 7, с. 26–29] 
різних груп – особливо між експериментальними 
групами здобувачів освіти та групою експертів, що 
говорить про необхідність цілеспрямованого впливу 
на формування індивідуального стилю професійної 
діяльності майбутніх вихователів (табл. 1).

Наступний підетап змістовно-процесуального 
етапу був спрямований на створення власного 
педагогічного еталона і трансформацію кожним 
здобувачем освіти своїх індивідуальних можли-
востей щодо його досягнення. У межах цього 
підетапу проводилась робота щодо зовнішнього 
та внутрішнього образу, над власним іміджем май-
бутнього вихователя.

Під час дослідження в експериментальних гру-
пах проводилися: 

1) тренінгові заняття, підготовлені за ініціати-
вою здобувачів освіти на теми: «Я справжній вихо-
ватель», «Ідеальний імідж сучасного вихователя», 
«Моє сучасне заняття для дошкільнят» тощо;

2) технології активного навчання (метод моз-
кового штурму, ігрове проєктування, імітаційні 
та ділові ігри, метод синектики, метод асоціацій) 
[8, с. 67–69]. При цьому акцентувалася увага на 
організації професійно-орієнтувальної та індиві-
дуальної роботи. Зокрема, було використано такі 
види практичної роботи, як вирішення проблемної 
ситуації в освітній роботі, де кожен учасник проєк-
тував власний варіант взаємодії з дітьми, одногруп-
никами, педагогічним колективом, обґрунтовуючи 

Таблиця 1 
Порівняння еталонів особистості вихователя

Рангові 
місця Е1 Е2 Експерти

1 2 3 4

1 Доброзичливість доступність, почуття 
гумору Знання навчального предмета Любов до дітей

2 Знання навчального
предмета Любов до дітей Професіоналізм, компетентність

3 Любов до дітей Доброзичливість, доступність, 
почуття гумору Педагогічний такт, інтелігентність

4 Педагогічний такт, інтелігентність Гармонійність 
педагогічного іміджу

Культура професійно-педагогічного 
спілкування

5 Гармонійність педагогічного іміджу Профспрямованість, захопленість 
справою Стресостійкість, саморегуляція

6 Профспрямованість, захопленість 
справою

Педагогічний такт, 
інтелігентність

Принциповість, відповідальність, 
вимогливість

7 Принциповість, відповідальність, 
вимогливість

Креативність, індивідуальність 
особистості 

Доброзичливість, доступність, 
почуття гумору

8 Широкий кругозір, ерудиція Організаторські 
здібності

Креативність, індивідуальність 
особистості

9 Організаторські здібності Культура професійно-педагогічного 
спілкування

Контакт з аудиторією, позитивний 
психологічний клімат

10 Культура професійно-педагогічного 
спілкування

Принциповість, відповідальність, 
вимогливість Організаторські здібності

11 Контакт з аудиторією, позитивний 
психологічний клімат

Стресостійкість, 
саморегуляція Гармонійність педагогічного іміджу 

12 Стресостійкість, саморегуляція Контакт з аудиторією, позитивний 
психологічний клімат

Профспрямованість, захопленість 
справою
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свою позицію. Із ділових ігор ми використовували 
рольові та сюжетно-рольові: «Проблемні ситуації 
професійно-педагогічної комунікації», «Конкурс 
«Вихователь року» [4, с. 6–7], «Засідання мето-
дичної ради ЗДО», творчі ігри – «Театр ЗДО»; 
«День відкритих дверей» тощо;

3) рольова гра, що проводилася з метою при-
вчання здобувачів освіти до порівняльного моде-
лювання поведінки та професійної діяльності, які 
характерні для самореалізації творчого потенці-
алу особистості на різних рівнях успішності, про 
що зазначали А. Валлон, Л. Виготський, К. Гросс, 
К. Коффка, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, З. Фройд 
та інші. 

Рольові ігри – це прояви поведінкового ком-
понента діяльності людей. Рольові ігри є інтен-
сифікацією навчання, що досягається не просто 
шляхом виконання дій, а суттєво залежить від 
чуттєво-пізнавального включення індивіда у про-
цес драматизації. Дія не виникає сама по собі, 
а є, за Ю. Ємельяновим, результатом включення 
всіх систем психічного функціонування індивіда. 
Активність або пасивність є характерними для 
учасника у рольовій грі та пов’язані передусім із 
перебудовою його «Я» в іншу соціально-адап-
тивну форму, з необхідністю прояву активної 
уяви в побудові нового варіанта своєї особистості 
[1, с. 13–14]. 

Відсутність реального побоювання за непра-
вильність рішення робить учасників рольових ігор 
більш відкритими, їхні вчинки під час гри допомага-
ють скласти прогнози стосовно їхньої професійної 
поведінки в майбутньому. Гра сприяє також ство-
ренню на заняттях атмосфери внутрішнього ком-
форту, невимушеності. На відміну від мети більшо-
сті дисциплін закладу вищої освіти педагогічного 
профілю, спрямованих переважно на формування 
інтелектуальних знань і засвоєння конкретних мето-
дик, запроваджена технологія значною мірою була 
спрямована на формування мотиваційної сфери 
здобувачів освіти, прагнення майбутнього вихова-
теля до формування індивідуального стилю про-
фесійної діяльності, що висуває особливі вимоги 
до атмосфери на заняттях. Наприклад, рольова 
гра «Педагогічний колектив» тощо;

4) інтегративні методи роботи (групова дис-
кусія, обговорення ситуацій), що давали змогу 
здобувачам освіти правильно формулювати свої 
думки, відстоювати свої позиції, обґрунтовувати 
стратегію власної поведінки. І при цьому кожен із 
здобувачів освіти мав змогу в таких педагогічних 
умовах проявляти педагогічні вміння на певному 
рівні. Під час аналізу ситуації передбачалося 
вільне висловлювання думок, усі здобувачі освіти 
ставали учасниками обговорення;

5) творчі вправи та завдання: «Емпатійність – 
вміння співчувати», «Створення візуального образу 
вихователя», «Педагогічна імпровізація», 

«Самооцінка та формування іміджу вихователя», 
«Галерея слави» [9, с. 31–32], «Взаємна презен-
тація», «Карта моїх цілей» та інші;

6) бесіди: «Стиль професійно-педагогічного 
спілкування під час встановлення контакту між 
вихователем і дітьми», «Вплив індивідуального 
стилю особистості на вибір одягу та манери його 
носити», «Використання науки про колір – шлях 
створення успішного іміджу вихователя» та інші; 

7) обговорення: «Відображення характеру 
та темпераменту особистості в кольорах», 
«Створення емоційного клімату під час занять 
в ЗДО» тощо;

8) диспути: «Чи маю я власний індивідуальний 
стиль?», «Професійне самовигорання вихова-
теля. Чи можна цьому запобігти?» та інші;

9) дискусії: «Дрес-код сучасного вихователя», 
«Правила поведінкового етикету вихователя» 
тощо;

10) вікторини: «Загальні та професійно-педа-
гогічні норми етикету», «Зовнішній вигляд вихова-
теля як відображення рівня загальної та профе-
сійно-педагогічної культури» та інші;

11) іміджеві тренінги: «Самопрезентація вихо-
вателя», «Стильове розмаїття зовнішнього образу 
вихователя», «Ораторська майстерність вихова-
теля як засіб всебічного розвитку дошкільника» 
та інші; 

12) педагогічні виставки: «Сучасний вихо-
ватель», «Імідж вихователя: мода та стиль», 
«Творчість руками вихователя» та інші;

13) майстер-класи: «Педагогічна майстер-
ність вихователя», «Вихователь – головний: про-
блема педагогічного авторитету», «Вихователь 
та батьки», «Як розвивати творчість?» та інші;

14) електронне портфоліо: «Я – сучасний 
вихователь», «Літня практика: мої творчі досяг-
нення», «Мій унікальний дитячий садок» та інші. 

Аналіз наукових джерел [2, с. 75–80;  
3, с. 123–128; 4] встановив, що формування інди-
відуального стилю педагогічної діяльності май-
бутнього вихователя пов’язане зі створенням його 
індивідуального педагогічного іміджу. Тому опра-
цювання та розроблення індивідуального іміджу 
майбутнього вихователя як складника індивіду-
ального стилю його професійної діяльності було 
важливою частиною цього етапу.

Під час експериментального дослідження з’я-
совано, що імідж вихователя – це складне явище, 
що є результатом сполучення певних зовнішніх 
і внутрішніх складників особистості фахівця, від-
бивається в його професійній діяльності й пове-
дінці. Успішне формування позитивного іміджу 
вихователя відбувається завдяки досконалому 
керуванню та самокеруванню процесом побудови 
індивідуального іміджу майбутнього вихователя 
в контексті формування індивідуального стилю 
їхньої професійної діяльності [6, с. 145–147].
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Висновки і пропозиції. Отже, під час реалі-
зації змістово-процесуального етапу технології 
дослідження відбулося усвідомлення здобува-
чами освіти власного еталона індивідуальної 
професійної діяльності. І тому ефективність про-
фесійної підготовки педагогічного закладу вищої 
освіти, її якість залежать від правильно побудо-
ваних на основі індивідуального підходу ефектив-
ної діагностики, планування, продуманого вибору 
форм і методів реалізації освітнього процесу.
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Chagovets A., Kolosova S., Syrova Yu. The substantive-procedural stage of the implementation 
of the technology for the formation of an individual style of professional activity for future educators

In the article the features of formation of individual style of professional activity of future teacher as a condition 
of quality training. Analyzed psychological and pedagogical literature, identified the relevance of this problem 
in modern studies. The essence of the “individual style of professional activity of future teacher”. Considered 
the issues of implementation of the substantive-procedural stage of the process of formation of individual style 
of professional activity of future teachers of preschool children. Found that this stage is divided into two sub 
stages. Determined the content of these stages. Disclosed the methodology of the content-processing stage 
of the pilot study. 

Characterized by the concept of “standard” and determined the sequence of the creation of a standard 
of individual style of professional activity of the modern teacher.

A comparative analysis of standards of individual teacher between the students of experimental groups 
and experts (experienced teachers) and found that the understanding of personality requires appropriate 
correction and pedagogical influence in the educational process.

It is established that under the purpose of the second stage is the creation of their own pedagogical pattern 
(self-image) and a transformation of each student in their individual capacities to achieve it. It was found 
that the formation of individual style of pedagogical activity of the future teacher connected with the creation 
of individual pedagogical style. Define the concept of “image”.

It is shown that effective methodological tools for implementing the embedded technology has become such 
forms and methods of work lectures, practical, seminar and training sessions, role-playing, discussions, quizzes, 
creative student projects, interviews with elements of research, consulting, electronic portfolio, observation, 
questioning, interviewing, creative activities, master-classes. Found that active forms of training are more 
productive and increase the effectiveness of the process of formation of individual style of professional activity.

Key words: technology, individual style of the teacher, professional activity, content-processing stage, 
standard, image.
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РОЛЬ ТРЕНІНГУ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЕМПАТІЇ  
В МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У статті здійснено теоретичний аналіз із метою визначення ролі тренінгу як засобу підвищення 

рівня розвитку емпатії у майбутніх соціальних працівників, враховуючи специфіку їхньої професій-
ної підготовки до роботи у молодіжному середовищі. Автор акцентує увагу на тому, що емпатія 
є провідною соціальною емоцією та визначається як здатність людини емоційно реагувати на пере-
живання інших людей, що припускає: наявність суб’єктивного сприйняття іншої людини; душевне 
проникнення в її внутрішній світ; свідоме розуміння її переживань.

Емпатія як властивість особистості: сприяє підвищенню рівня професійної підготовки фахівців; 
відкриває можливості для ефективного впливу на особистість під час спілкування у студентській 
групі завдяки використанню способів взаємодії, що сприяють полегшенню страждань іншої людини; 
регулює взаємні відносини між студентами шляхом розпізнавання емоційного стану іншої людини 
та перенесення себе в її думки, почуття та дії; проявляється у прагненні надавати допомогу й під-
тримку тим людям, які в цьому мають потребу та необхідність; сприяє розвитку гуманістичних 
цінностей особистості фахівця. Емпатія є неодмінною умовою розвитку особистості, ознакою її 
емоційної та соціальної зрілості. Натомість відсутність емпатії або її низький рівень свідчать про 
байдужість людини, її емоційну черствість, нездатність співчувати чужому горю.

Науковці розглядають емпатію у двох ракурсах: як процес (стан) і як стійку здатність (навичку) 
особистості, яка розвивається в процесі соціалізації. Емпатія, як здатність до співпереживання щодо 
іншої людини, означає: вміння осягати, розпізнавати та усвідомлювати її душевно-емоційний і психо-
логічний стан; розуміння її прихованих мотивів та устремлінь; ототожнення своїх почуттів з її емо-
ціями та переживаннями. Емпатія може розглядатися як емоційна форма ідентифікації особистості. 
Причому різниця полягає в тому, що під час ідентифікації стан іншої людини визначається як раціо-
нальна інтерпретація, а під час емпатії – базується на почуттях та емоційних співпереживаннях.

Ключові слова: емпатія, соціальна емоція, емоційний стан, гуманістичні цінності, співпережи-
вання, ідентифікація.
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Постановка проблеми. Соціально-економічні 
перетворення у структурі суспільства висува-
ють нові вимоги до системи професійної під-
готовки фахівців (особливо соціальної сфери), 
оскільки зміни відбуваються як у системі ціннос-
тей, так і відносин між людьми. Саме соціально-
економічні труднощі (недостатність фінансів на 
проживання й утримання сім’ї, невпевненість 
у завтрашньому дні; відсутність житла й побутова 
невлаштованість; зниження духовно-морального 
рівня в суспільстві загалом) стають причинами 
дезорієнтації та дезадаптації (особливо молоді) 
в суспільстві та дисгармонії в сімейних відноси-
нах. Часто трапляються приклади аморальності, 
байдужості, душевної глухоти, безвідповідаль-
ності тощо. Водночас гуманізація відносин між 
людьми в повсякденному житті, у творах худож-
ньої літератури та мистецтва, у ЗМІ пов’язується 
з умінням зрозуміти іншу людину, відгукнутися 
на її переживання, перейнятися її проблемами 
та поспівчувати в горі або порадуватися у разі 
успіхів. Наука психологія узагальнює ці важливі 
людські здатності під поняттям «емпатія».

Як свідчать результати наукових досліджень, 
емпатія є провідною соціальною емоцією і визна-
чається як здатність людини емоційно реагувати 
на переживання інших людей, що припускає: 
наявність суб’єктивного сприйняття іншої людини; 
душевне проникнення в її внутрішній світ; свідоме 
розуміння її переживань, думок і почуттів. Відтак 
емпатія як властивість особистості: сприяє під-
вищенню рівня професійної підготовки; відкри-
ває можливості для ефективного впливу на осо-
бистість під час спілкування у студентській групі 
завдяки використанню способів взаємодії, що 
сприяють полегшенню страждань іншої людини; 
регулює взаємні відносини між студентами шля-
хом розпізнавання емоційного стану іншої людини 
та перенесення себе в її думки, почуття і дії; про-
являється у прагненні надавати допомогу й під-
тримку тим людям, які в цьому мають необхід-
ність; сприяє розвитку гуманістичних цінностей 
особистості фахівця тощо.

Важливо зазначити, що нами у статті актуа-
лізується контекстність, спрямована на аналіз 
тренінгової роботи як засобу підвищення рівня 
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розвитку емпатії у майбутніх соціальних праців-
ників, враховуючи специфіку їхньої підготовки до 
соціально-превентивної діяльності у молодіжному 
середовищі. Отже, розвинена здатність до емпатії 
для майбутніх соціальних працівників є профе-
сійно важливою якістю, оскільки їхня робота без-
посередньо пов’язана із соціально-превентивною 
діяльністю з молоддю.

Мета статті – проаналізувати роль тренінгу як 
засобу підвищення рівня розвитку емпатії у май-
бутніх соціальних працівників, враховуючи специ-
фіку їхньої підготовки до роботи у молодіжному 
середовищі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналізуючи наукові праці вітчизняних і зарубіж-
них дослідників, дійшли висновку, що провідними 
аспектами вивчення емпатії були такі: зв’язок 
структурних характеристик емпатії з різними пси-
хічними процесами та психологічними особли-
востями особистості (О. Бодальов, Л. Стрєлкова, 
О. Саннікова, І. Юсупов та інші); процесуальний 
характер емпатії (С. Борисенко, А. Ковальов 
та інші); емпатія як рефлекторна емоційна реакція 
(І. Сєченов, І. Павлов, В. Дерябін та інші); здат-
ність до емпатії підвладна якісним віковим змінам 
і є в прямій залежності від попереднього емо-
ційного досвіду суб’єкта (І. Бех, Л. Бондаренко, 
О. Кульчицька та інші); емпатія як умова і резуль-
тат збалансованих міжособистісних відносин 
(І. Бех, Г. Лаврентьєва, В. Семиченко та інші); 
емпатія у своїй вищій поведінковій формі висту-
пає фактором регуляції соціальної поведінки 
особистості (Л. Божович, М. Лісіна та інші); меха-
нізмом емпатії є ідентифікація (В. Абраменкова, 
А. Петровський та інші); емпатія здійснюється за 
допомогою сукупності емоційного і когнітивного 
механізмів (Т. Гаврилова, А. Резек, Л. Стрелкова 
та інші).

Водночас зарубіжні дослідники розглядають 
емпатію з погляду: вивчення якісної природи емпа-
тії (Ю. Гіппенрейтер, Р. Карамуратова, М. Муканов, 
Н. Сарджвеладзе та інші); розвитку альтруїзму, 
який корелює з рівнем емпатії (Дж. Аронфрід, 
В. Паскаль та інші).

Аналіз змісту наявних наукових досліджень 
засвідчив, що різні аспекти зазначеної проблеми 
були предметом вивчення багатьох науковців. 
Проте потребують подальшого вивчення фактори 
розвитку емпатії та динаміки її проявів під час 
проведення тренінгів із метою підвищення рівня 
емпатії у майбутніх соціальних працівників.

Виокремлення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми, яким присвячується 
зазначена стаття. Аналіз наукового фонду зазна-
ченої проблематики свідчить, що науковці аргу-
ментовано вивчали: поняття «емпатія» як психоло-
гічний феномен; своєрідність її структури, сутність 
змістових і практично-діяльнісних характеристик; 

як комунікативну властивість особистості сту-
дента тощо. Проте є необхідність подальшого 
розгляду цієї проблематики. Нами актуалізується 
контекстність, спрямована на аналіз тренінгів як 
засобу підвищення рівня розвитку емпатії у май-
бутніх соціальних працівників, враховуючи специ-
фіку їхньої підготовки до соціально-превентивної 
діяльності у молодіжному середовищі.

Виклад основного матеріалу. Емпатія (від 
англ. empathy) – співпереживання) – це усвідом-
лене розуміння відносин, почуттів, психічних 
станів іншої особи у формі співпереживання. 
Науковці розглядають емпатію у двох ракурсах: як 
процес (стан) і як стійку здатність (навичку) осо-
бистості, що розвивається в процесі соціалізації. 
Емпатія, як здатність до співпереживання щодо 
іншої людини, означає: вміння осягати та усві-
домлювати її душевно-емоційний і психологічний 
стан; розуміння її прихованих мотивів; ототож-
нення своїх почуттів з її емоціями та переживан-
нями. Додамо, що емпатія може розглядатися як 
емоційна форма ідентифікації. Причому різниця 
полягає в тому, що під час ідентифікації стан іншої 
людини визначається як раціональна інтерпре-
тація, а під час емпатії – базується на почуттях 
та емоційних співпереживаннях. Емпатію також 
називають емоційним резонансом однієї людини 
на переживання іншої. Тобто емпатія – це здат-
ність поставити себе на місце іншої людини 
та по-справжньому перейнятися її проблемами 
й переживаннями [1–3].

Розглядаючи змістове наповнення емпатійної 
здатності людини, слід зазначити, що це досить 
складна, але дуже важлива здатність, враховуючи 
те, що людина є соціальною істотою. Завдяки цій 
унікальній здатності, у людини з’являється можли-
вість розуміти, як різні зовнішні фактори впливають 
на емоційний стан людини. Саме емпатія допо-
магає приймати правильні рішення, здійснювати 
оптимально виважені дії та підтримувати здорові 
відносини з близькими та навколишніми людьми. 
Це, у свою чергу, робить людину хорошим дру-
гом, колегою, чоловіком або дружиною, батьком 
або матір’ю, сином або дочкою. До того ж емпатія 
є неодмінною умовою розвитку особистості, озна-
кою її емоційної та соціальної зрілості. Натомість 
відсутність емпатії або її низький рівень свідчать 
про байдужість людини, її емоційну черствість, 
нездатність співчувати чужому горю тощо [4–6].

Важливо закцентувати увагу й на цілющому 
впливові емпатії, що проявляється в таких аспек-
тах, як: розширення сприйняття світу; підвищення 
рівня задоволення від любовних відносин; зміц-
нення відносин із близькими людьми; зменшення 
рівня агресії до людей, тварин, речей; сприяння 
мирному вирішенню конфліктів і розвитку альтру-
їзму; врівноваження соціальної нерівності між різ-
ними соціальними групами суспільства тощо [7; 8].
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Як показало вивчення праць цієї тематики, 
дослідники розглядають емпатію як соціальну 
сенситивність, доброзичливість, чуйність, емо-
ційну ідентифікацію, гуманні відносини, співпере-
живання, співчуття. Зокрема, С. Рубінштейн роз-
глядав емпатію як компонент любові людини до 
людини, як емоційно-опосередковане ставлення 
до навколишніх [9]. Водночас Д. Ельконін ува-
жав, що здатність людини емоційно відгукуватися 
на переживання іншої людини є однією з умов 
розвитку соціальної децентрації [10]. До того ж 
П. Якобсон вказував на два види прояву почуттів: 
перший ґрунтується на співпереживанні та зале-
жить від уміння людини «входити в ілюзорну, 
уявну ситуацію», другий – базується на реальних 
ситуаціях, що «мають життєву основу». Натомість 
Л. Калінінський уважає, що співпереживання 
є більш індивідуальною властивістю людини, 
оскільки пов’язане зі слабкістю нервової системи, 
а співчуття – особистісною властивістю, яка фор-
мується в умовах соціального навчання [11; 12].

Науковці (І. Бех, Т. Гаврилова, Л. Стрелкова 
та інші) наголошують, що емпатія має дві форми 
прояву: співчуття (пасивне споглядання) і співпере-
живання (активна дія). Залежно від рівня особистіс-
ного розвитку кожного суб’єкта, співчуття і співпе-
реживання можуть бути ланками єдиного процесу 
формування й закріплення емпатії як стійкої якості 
особистості або розглядатися як самостійні форми 
прояву емпатійного почуття [13–15].

Аналіз наукових досліджень із проблем емпатії 
засвідчив, що структуру емпатії утворюють: емоційний 
(суб’єктивний) – відображає емоційний стан людини; 
когнітивний (пізнавальний) – сприяє пізнанню об’єктів 
і явищ, на основі чого виникають певні потреби, цілі 
та мотиви людини, що перебуває в емоційному стані; 
предиктивний (діяльнісний) – означає застосування 
активних дій, які суб’єкт спрямовує на розв’язання 
емпатогенної ситуації. Наприклад, емоційний (суб’єк-
тивний) компонент засновано на механізмах проєк-
ції та наслідування афективних і моторних реакцій 
іншої людини. Водночас когнітивний (пізнавальний) 
компонент базується на інтелектуальних процесах, 
таких як: порівняння, аналогія, логіка, оцінка тощо. 
Натомість предиктивний (діяльнісний) компонент 
проявляється у здатності передбачати афективні 
реакції іншої людини в конкретних ситуаціях; сприяє 
активній діяльності, безпосередній допомозі іншій 
людині [16–18].

На підставі вивчення проблем емпатії дійшли 
висновку, що необхідно розглянути особливості 
виникнення і механізм перебігу емпатійного про-
цесу. У результаті аналізу встановлено, що емпа-
тійна взаємодія виникає у разі наявності трьох 
основних чинників:

1) емпатогенна ситуація – це ті обставини, які 
стали в однієї людини причиною особливого емо-
ційного стану й потребою в підтримці з боку іншої;

2) об’єкт емпатії – це людина, яка потребує 
підтримки або сприяння;

3) суб’єкт емпатії – це людина, у якої виника-
ють переживання щодо об’єкта емпатії та здат-
ність до надання конкретної підтримки.

До того ж емпатогенна ситуація в об’єкта 
емпатії стає причиною особливого емоційного 
стану, який під час взаємодії в суб’єкта емпатії 
«запускає» механізм «емоційного зараження». 
Науковці зазначають: здатність до емоційного 
«зараження» притаманна кожній дорослій людині 
більшою або меншою мірою. Відтак,суб’єкт емпа-
тії переживає емоції, подібні до тих, які спостері-
гає в об’єкта. У разі залучення до цього процесу 
інтелектуальної діяльності мозку суб’єкта (прига-
дування своїх почуттів під час порівняння з анало-
гічною ситуацією власного життя; аналіз цієї ситу-
ації, що спричинила переживання об’єкта емпатії) 
«запускається» психологічний механізм ідентифі-
кації. У результаті цього виникає співпереживання 
суб’єкта [19–21].

З метою активізації розвитку емпатії вико-
ристовуються різні практики. Наведемо декілька 
дієвих порад, дотримання яких дасть змогу дея-
кою мірою підняти рівень розвитку емпатії:

1) під час розмови з людиною старайтеся 
зосередити свою увагу на співрозмовникові, його 
поведінці, висловах і настрої. Зверніть особливу 
увагу на мову тіла і встановіть зоровий контакт. 
Слухайте співрозмовника уважно, вникайте 
у зміст кожного слова, не відволікайтесь на підго-
товку відповіді;

2) дозвольте співрозмовнику бути реально 
вислуханим і почутим;

3) покажіть симпатію до співрозмовника 
у фізичному плані мовою тіла;

4) під час розмови активно уявляйте, що спів-
розмовник – це ви, тому його проблеми – це ваші 
проблеми, а його біль – це ваша біль. Відчуйте 
смуток, біль, гнів, страх, сором або провину, яку 
відчуває співрозмовник;

5) не соромтесь виходити із зони свого ком-
форту та спілкуйтеся з представниками: різних 
культур; соціальних чи релігійних груп; з людьми 
протилежних політичних поглядів і т. п.;

6) перебуваючи в полоні стереотипного мис-
лення, складно розуміти інших людей, тому нама-
гайтеся позбуватися від стереотипів, різних дог-
матичних переконань і забобонів [22; 1; 5].

Важливо закцентувати увагу на тому, що 
у вітчизняній практиці дуже ефективно використо-
вуються різні види тренінгів: соціально-психологіч-
ний, мотиваційний, комунікативний, креативний, 
сенситивний та інші. Вибір виду тренінгу залежить 
здебільшого від: особливостей учасників (вікових, 
професійних); тематики, завдань, характеристики 
ситуацій, що розглядаються; рівня складності 
проблем, що підлягають розгляду на тренінгу. 
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Наприклад, тренінг сенситивності (прогнозування 
поведінки) базується на теоріях комунікації, моти-
вації, лідерства; сприяє розвитку й вдосконаленню 
здатності до порозуміння з друзями, рідними, коле-
гами, діловими партнерами тощо [23; 24].

У «Педагогічному енциклопедичному слов-
нику» «тренінг» визначається як засіб практичної 
діяльності, орієнтований на використання актив-
них методів групової роботи з метою розвитку 
компетентності у спілкуванні [25]. Водночас відо-
мий фахівець у сфері нейролінгвістичного про-
грамування та акмеології А. Ситніков так визна-
чає поняття «тренінг»: «Тренінги є синтетичною 
антропотехнікою, що поєднує в собі навчальну 
та ігрову діяльність, що відбувається в умовах 
моделювання різних ігрових ситуацій». При цьому 
під «антропотехнікою» дослідник розуміє такий 
складник акмеологічної практики, що спрямована 
на перетворення «природних здібностей людини» 
і формування на їхній основі культурного фено-
мена професійної майстерності [24].

Як свідчать результати наукових досліджень, 
сфера застосування тренінгів в умовах сього-
дення не обмежується розвитком навичок ефек-
тивного спілкування та підвищенням комуніка-
тивної компетентності. Вона значно ширша: це 
засіб розвитку різних структур психіки та особи-
стості загалом; збільшення діапазону цілей, тому 
продуктивно практикується під час проведення 
соціально-педагогічної та соціально-психологіч-
ної діяльності; пересікається з груповою психо-
терапією і психокорекцією. Наприклад, цілями 
спеціально-організованих тренінгів можуть бути: 
особистісне зростання; оволодіння знаннями, 
уміннями і навичками ефективної соціальної 
поведінки та організації продуктивної взаємодії 
з іншими людьми в соціально значущій діяльно-
сті та міжособистісній взаємодії; розвиток іден-
тичності; вирішення проблем і вміння приймати 
правильні рішення; тренінг емоційного самоконтр-
олю, саморозуміння, фінансового самозахисту, 
самопідтримки та концептуалізації досвіду [26].

Доцільно звернути увагу на те, що базовою 
основою тренінгу є групова взаємодія – інтерак-
ція. До форм групової взаємодії належать: гру-
пова психотерапія, психокорекційні групи, групи 
досвіду, групи активного навчання, групи самов-
досконалення та інші.

Зазначимо деякі переваги форм групової взає-
модії [23; 27]:

1) досвід групової взаємодії допомагає у вирі-
шенні міжособистісних проблем: учасник під час 
тренінгу виявляє, що його проблеми не є уні-
кальними, що інші учасники переживають схожі 
почуття. Для багатьох людей це відкриття само по 
собі є потужним психотерапевтичним фактором;

2) група відображає суспільство в мініатюрі: 
в групі моделюється система взаємовідносин 

і взаємозв’язків, що характерна для реального 
життя. Це надає їм можливість побачити та проа-
налізувати в умовах безпеки закономірності спіл-
кування й поведінки інших людей і самих себе, які 
не є очевидними в життєвих ситуаціях;

3) можливість одержання зворотного зв’язку 
й підтримки від людей, в яких схожі проблеми. 
В реальному житті не всі люди мають такий шанс, 
щоб побачити своє відображення в очах інших 
людей, які розуміють суть твоїх переживань, 
оскільки вони самі переживають майже те саме. 
На думку тренерів, це є найбільш важливою пере-
вагою групової взаємодії, яка не може бути досяг-
нута жодним іншим способом;

4) у групі учасник тренінгу може вільно навча-
тися нових умінь, навичок, експериментувати 
з різними стилями відносин серед рівних собі 
партнерів. Якщо у реальному житті подібне експе-
риментування пов’язано з ризиком непорозуміння, 
несприйняття, то тренінгові групи виступають як 
своєрідний полігон, де можна попробувати вести 
себе по-іншому, ніж зазвичай; «приміряти» нові 
моделі поведінки, навчитися по-новому ставитися 
до себе і до людей – причому все це в атмосфері 
прийняття, підтримки та доброзичливості;

5) учасники тренінгу у групі можуть ідентифіку-
вати себе з іншими, «зіграти» роль іншої людини 
для кращого порозуміння як його, так і себе; для 
ознайомлення з новими способами поведінки, що 
використовуються будь-ким. У результаті цього 
виникають емоційний зв’язок і співпереживання, 
які сприяють особистісному зростанню та роз-
витку самоусвідомлення;

6) взаємодія у групі створює напругу, яка допо-
магає вияснити проблеми кожного учасника. При 
цьому завдання тренера полягає в тому, щоб 
напруга не вийшла з-під контролю і не зруйнувала 
продуктивні відносини в групі;

7) групова робота полегшує процеси самороз-
криття, самодослідження й самопізнання. Саме 
в групі через інших людей ці процеси повною 
мірою стають можливими. Учасник має можли-
вість зрозуміти та змінити свою особистість, під-
вищити впевненість у собі тощо [23; 27].

Як свідчать результати наукових досліджень, 
одним із актуальних аспектів, який має визна-
чальне значення, полягає в тому, що емпатії можна 
навчитися. У науковій праці «Емпатія: Довідник 
для революції (Випадковий будинок)» подано 
опис шести основних звичок, які «високо-емпа-
тичні особистості» використовують у повсякден-
ному житті. Що ж необхідно зробити, щоб навчи-
тися емпатії? Розглянемо ці звички [7; 28; 8].

Звичка 1: Увімкніть свій емпатичний мозок.
Поява поняття «емпатія» змусило вчених змі-

нювати своє розуміння людської сутності, оскільки 
на зміну старих уявлень про те, що люди від при-
роди є самолюбивими істотами, з’явилися докази 
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того, що люди за своєю суттю швидше є Homo 
Empathicus, тобто істоти, які запрограмовані на 
емпатію, соціальну співпрацю і взаємну безко-
рисну допомогу один одному.

За останнє десятиліття науковці-нейрофі-
зіологи з’ясували, що 98 % людей мають здат-
ність до співпереживання. Біологи-еволюціоністи 
(наприклад, Франс де Ваал) довели, що люди 
є соціальними істотами, які еволюціонували при-
родним шляхом для того, щоб піклуватися один 
про одного.

Враховуючи вищезазначене, варто уважно 
дослухатися до проблисків емпатичного мислення 
або дій як у себе, так і в інших людей – це надій-
ний спосіб почати вмикати свій емпатичний мозок. 
Уявіть собі, що ви стали «детективом з емпатії». 
Можливо, тоді ви помітите, що: ваш начальник 
несподівано погодився ще з чиєюсь думкою, окрім 
власної; із задоволенням спостерігаєте за емпа-
тичною комунікацією між своїми дітьми [7; 28; 8].

Звичка 2: Зробіть уявний стрибок.
«Високо-емпатичні люди» прикладають певні 

зусилля, щоб уявити себе в ситуаціях інших 
людей; це так само як актор, який втілюється в осо-
бистість свого сценічного персонажа. Для цього 
необхідно проявити надзусилля і зробити уявний 
стрибок у своїй свідомості. У цьому допоможе 
прийом «емпатичне слухання». Саме тому «висо-
ко-емпатичні люди» дуже уважно слухають інших 
і роблять усе можливе, щоб зрозуміти їхній емо-
ційний стан і потреби співбесідника, незалежно 
від того, це ваш друг, що має проблеми, чи ваша 
дружина, засмучена тим, що ви прийшли пізно 
з роботи. До того ж ми інстинктивно знаємо, що 
емпатія є відмінним інструментом для підтримки 
позитивних стосунків. Наприклад, якщо згадати ті 
випадки, коли під час суперечок зі своїми друзями, 
ви думали: «Ну чому ж він не може зрозуміти, що 
я відчуваю?». Що вам потрібно у цьому випадку? 
Звичайно, емпатія, оскільки ви хочете, щоб ваш 
друг перетворився на вас і зрозумів.

Для цього варто навчитися практикувати «емпа-
тичне слухання» під час взаємних стосунків, щоб 
наступного разу, коли виникне суперечка, можна 
було уважно прислухатися до почуттів і потреб 
друга, не перебиваючи його (можливо, у свою 
чергу, він вислухає вас). Дослідники допускають, 
що навіть можна попросити друга розповісти вам 
про його почуття і потреби. Саме такий прийом 
може запобігти конфліктній ситуації. Це означає, 
що більшість людей просто хочуть, щоб їх вислу-
хали та почули [7; 28; 8].

Звичка 3: Шукайте емпатичні пригоди 
в реальному житті.

Науковці вважають, що «високо-емпатичні 
люди» діляться своєю емпатією, отримуючи без-
посередній досвід із життя інших людей. Власним 
прикладом надихає письменник Дж. Орвелл, який 

після декількох років служби колоніальним офіце-
ром поліції в британській колонії в Бірмі у 20-х роках 
минулого століття повернувся до Великобританії 
з наміром детальніше дізнатись про життя тих, 
хто опинився на соціальному узбіччі. Для цього 
Дж. Орвелл одягнувся, як жебрак, і став жити на 
вулицях Східного Лондона з волоцюгами і зли-
дарями. У результаті власного експерименту він 
радикально змінив свої переконання й життєві 
пріоритети та написав книгу «Фунт лиха в Парижі 
та Лондоні». Дж. Орвелл не тільки зрозумів, що 
бездомні люди не є «п’яними негідниками», він 
змінив свої погляди на соціальну нерівність 
і зібрав неперевершений літературний матеріал. 
Це був справжній соціальний досвід у його житті. 
Дж. Орвелл зрозумів, що емпатія не тільки робить 
тебе людяним і добрим – це добро повертається 
до тебе також [7; 28; 8].

Звичка 4: Практикуйте мистецтво комунікацій.
Зазвичай на рівні інстинкту «високо-емпатичні 

люди» зберігають непереборну зацікавленість 
до незнайомих людей: вони, як цілеспрямовані 
дослідники, першими заговорять із тими, хто 
сидить поруч в автобусі, зберігаючи природну 
людську допитливість, яку ми всі мали в дитинстві, 
але яку суспільство так успішно в нас знищило.

Дослідники переконані, що зацікавленість 
сприяє розвитку емпатії, оскільки розмова 
з людьми за межами повсякденного кола спіл-
кування сприяє ознайомленню з життям і сві-
тоглядом людей, які відрізняються від власних. 
Насправді бесіди з незнайомими людьми можуть 
змінити наші припущення про людей, у резуль-
таті чого ми зрозуміємо, наскільки помилковими 
були поспішні судження про них, обґрунтовані 
їхнім зовнішнім виглядом. З іншого боку, зацікав-
леність людини є ліками від хронічної самотності, 
якою страждає кожен четвертий мешканець захід-
них країн. У зв’язку з цим наберіться мужності 
та заводьте розмову з незнайомцями [7; 28; 8].

Звичка 5: Подорожуйте в кріслі.
Якщо вищеописане звучить для вас занадто 

незвично, ви завжди можете вдатися до «емпа-
тії крісла»: читання книг і перегляду фільмів, 
які переносять нас в умови життя інших людей, 
що відрізняються від наших. Наприклад, фільм 
«Місто Бога» розкриває життя двох хлопчиків, 
які живуть в нетрях Ріо, що сповнене насиллям. 
Іншим прикладом може бути показовий роман 
«Вбити пересмішника» з його класичною фразою: 
«Ви ніколи не зрозумієте людину, доки не почнете 
дивитись на речі з її погляду, доки не заберетесь 
в її шкіру і не походите в ній». Нещодавно прове-
дені масові дослідження з нейробіології та психо-
логії доводять, що емоційне проникнення життям 
інших людей за допомогою художньої літератури 
та фільмів є одним із кращих способів навчитись 
співпереживати [7; 28; 8].
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Звичка 6: Надихай революцію.
Науковці вважають, що співчуття є дещо більше 

за звичайне почуття. Водночас емпатія може наби-
рати масових масштабів і долати кордони держав. 
Наприклад, багато з тих, хто брав участь у Революції 
гідності, керувались емпатією, співпереживаючи: 
мирним студентам, які постраждали від жорстоких 
дій поліції; за розстріли на Майдані Незалежності 
та зруйноване життя героїв «Небесної сотні», яка 
навіки залишилася в портретах на Хрещатику як 
символ споконвічної свободи, суверенітету, неза-
лежності та гідності українського народу. Революція 
гідності стада свідченням того, що одним із кращих 
шляхів підвищення рівня емпатії є об’єднання волі 
людей задля вжиття адекватних дій із важливих 
питань (наприклад, доля майбутніх поколінь). Навіть 
участь у місцевому хорі художньої самодіяльності 
або гра у волейбол на шкільній площадці – це також 
способи, що знищують бар’єри між людьми та спри-
яють розвитку емпатії й порозумінню [7; 28; 8].

Доцільно додати, що емпатія швидше розквітне 
на колективному рівні, якщо її насіння проросте 
у свідомості наших дітей. Відтак необхідно розро-
бляти для дітей спеціальні навчальні програми, 
що допоможуть їм стати емоційно чутливішими 
як до себе, так і до своїх товаришів. У результаті 
проведення з дітьми практичних занять з емпатії 
підвищилися рівень їхньої успішності, емоційна 
і соціальна зрілість; знижуються випадки зну-
щання над дітьми на дитячих майданчиках; змен-
шується рівень агресії між ними тощо.

Висновки і пропозиції. Узагальнюючи вище-
зазначене, зробимо такі висновки: здійснюючи 
професійну підготовку майбутніх соціальних пра-
цівників до діяльності у молодіжному середовищі, 
надзвичайно важливо сформувати високий рівень 
емпатії, оскільки саме вони як фахівці соціономічної 
сфери мають: відчувати яскравий емоційний від-
гук на переживання інших людей; не відокремлю-
вати власні емоційні проблеми від проблем інших 
людей; однаково співпереживати як близьким, так 
і стороннім людям. Перспективи подальшого 
розгляду вбачаємо у проведенні соціальними пра-
цівниками тренінгової роботи, спрямованої на фор-
мування і розвиток емпатії у молоді.
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Chubuk R. Role of the training as a way to increase empathy of social workers to be
Theoretical analysis has been performed in the article to determine the role of the training as a way to 

increase the empathy level of social workers to be, taking into account the specifics of their professional 
training for work amid youth environment. The author accentuates that empathy is a key social emotion 
and it is determined as a human ability to react emotionally on other people’s worries, which assumes: 
availability of subjective perception of another person; sincere penetration into his / her inner world; conscious 
understanding of his / her worries.

As a personal trait the empathy assists in the specialists’ professional training level increase; it opens 
new opportunities for effective influence on personality during communication in student groups due to 
application of interaction ways, which assist in easing other people sufferings; it regulates mutual relations 
between students by recognizing another person’s emotional state and transferring themselves into his / 
her thoughts, feelings and actions; it is shown in striving for providing help and support to people, who need 
that and require it; it assists in development of humanistic values of the specialist’s personality. Empathy 
is a necessary condition for personality’s development, sign of his / her emotional and social maturity. 
However, lack of empathy or low level thereof is an evidence of person’s indifference, his / her emotional 
callousness and inability to sympathize with others’ grief.

Scientists consider empathy from two viewpoints: as a process (state) and as stable ability (skill) of a person, 
which develops in the process of socialization. Empathy, as an ability to empathize with another person, 
means: ability to comprehend, recognize and perceive his / her soul spiritual, emotional and psychological 
state; understanding his / her ulterior motives and aspirations; identify own feelings with his / her emotions 
and worries. Empathy may be considered as an emotional form of personality’s identification. And the difference 
is that in case of identification the other person’s state is determined as rational interpretation, and in case 
of empathy it is based on feelings and emotional compassion.

Key words: empathy, social emotion, emotional state, humanistic values, compassion, identification.
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
В ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті проаналізовано сучасні методи викладання іноземної мови й обґрунтовано доцільність 

їх використання в технічних закладах вищої освіти. Процес викладання англійської мови в немовних 
закладах вищої освіти має певні особливості, пов’язані з різним початковим рівнем мовної підготовки 
першокурсників; кількістю академічних годин, відведених на вивчення цієї дисципліни; кількісним скла-
дом груп; низькою мотивацією до опанування іноземної мови. Наголошено на тому, що в навчальному 
процесі важливу роль відіграє мотивація, формування якої в студентів технічних ЗВО має бути одним 
з основних завдань навчально-виховного процесу. Мотивація визначає продуктивність навчальної 
діяльності та є її органічним складником. Доведено, що якісна іншомовна підготовка студентів тех-
нічних спеціальностей можлива за умови впровадження сучасних освітніх технологій, таких як: про-
фесійно орієнтоване навчання, метод проєктів, технології інтенсивного й дистанційного навчання, 
інформаційні та телекомунікаційні технології, робота з навчальними та контролюючими комп’ю-
терними програмами з іноземних мов, ігрові технології, створення презентацій, тренінгові системи 
навчання. Встановлено, що значно підвищити результативність заняття можна за умови профе-
сійно орієнтованого наповнення змісту дисципліни «Іноземна мова» в технічних ЗВО. З’ясовано, 
що застосування інтерактивних технологій навчання передбачає звернення до комунікативного, 
зокрема когнітивно-комунікативного, та конструктивістського методів викладання іноземної мови. 
Доведено, що використання інноваційних підходів до викладання англійської мови та мультимедійних 
засобів навчання дає змогу студентам підвищити мотивацію до вивчення іноземних мов, забезпе-
чити доступ до нових, альтернативних джерел інформації, розвинути самостійну розумову діяль-
ність, сформувати комунікативні навички, міжкультурну й професійну компетентність.

Ключові слова: іншомовна освіта, мотивація навчання, інноваційні технології викладання, інфор-
маційні технології, сучасні методи навчання.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
англійська мова є головним інструментом між-
народного спілкування в академічних і діло-
вих колах. Володіння нею як засобом комуніка-
ції є однією з вимог до майбутнього інженера. 
Головною метою навчання іноземних мов у техніч-
них закладах вищої освіти (далі – ЗВО) є набуття 
студентами вмінь і навичок грамотного викори-
стання іноземної мови в щоденному, діловому 
та професійному спілкуванні, здатність адекватно 
задовольняти виклики ХХІ ст.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проведений нами аналіз наукової й методич-

ної літератури свідчить, що багато українських 
і зарубіжних фахівців досліджують шляхи впрова-
дження інноваційних освітніх технологій у навчаль-
ний процес вищої технічної школи, удосконалення 
методики викладання іноземних мов, підвищення 
кваліфікації інженерно-технічних кадрів засобами 
іноземних мов.

Наприклад, різні аспекти впровадження інно-
ваційних педагогічних технологій ще на початку 
ХХІ ст. висвітлювали І. Дичківська, Г. Козлакова, 
В. Маригодов, А. Слободянюк, А. Щукін. 
Інтерактивні методи навчання іноземних мов 
досліджували також Т. Мельнікова, О. Пасічник 
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та інші. Зокрема, О. Пасічник розглядала сучасні 
технології навчання як засіб самореалізації сту-
дентів в освітньому середовищі ЗВО на основі 
вебквест-технології. 

Особливу увагу варто приділити науковим 
розробкам Т. Гончаренко, яка зробила внесок 
у з’ясування мотивації вивчення іноземної мови 
як соціальної функції освіти, та Н. Шпакової, яка 
розкрила у своїх працях питання формування 
мотивів вивчення іноземної мови й позитивного 
ставлення до дисципліни в студентів.

Науковці Н. Білан, А. Білоцерковець, 
Б. Гриднєва, О. Дігтяр, О. Матвєєнко, З. Осада, 
Т. Танцура, О. Тимофєєва вивчали різні аспекти 
викладання іноземних мов у немовних ЗВО, що 
особливо важливо для нашого дослідження. 
Зокрема, З. Осада й О. Матвєєнко проаналі-
зували сучасні методики та технології викла-
дання іноземних мов у технічних ЗВО; О. Дігтяр 
і Т. Танцура – використання мультимедійних 
засобів навчання студентів на заняттях з англій-
ської мови в немовному університеті; Н. Білан – 
комунікативний метод навчання іноземних мов; 
А. Білоцерковець – новітні методи викладання 
іноземної мови за професійним спрямуванням; 
Б. Гриднєва – професійне спрямування на при-
кладі підготовки сучасного інженера засобами 
викладання іноземної мови.

Питання іншомовної освіти для немовних 
закладів вищої освіти, до яких належать технічні 
ЗВО, завжди було і є наріжним. Процес викла-
дання англійської мови для технічних спеціаль-
ностей має певні особливості, що пов’язано з різ-
ним початковим рівнем англомовної підготовки 
першокурсників; кількістю академічних годин, 
відведених на вивчення цієї дисципліни; кількіс-
ним складом груп [12, с. 250]. Але найбільш акту-
альним питанням сьогодення є підвищення рівня 
мотивації студентів технічних ЗВО до вивчення 
англійської мови. Важливим чинником у вирішенні 
цього питання є використання сучасних інновацій-
них інформаційних технологій у навчанні студен-
тів вищої технічної школи, що й зумовило вибір 
теми нашого дослідження.

Мета статті – проаналізувати та розкрити зміст 
сучасних інноваційних технологій навчання, які 
сприяють підвищенню мотивації до опанування 
іноземних мов та, відповідно, розвитку й саморе-
алізації студентів у межах дисципліни «Іноземна 
мова» в технічних закладах вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Інновації 
в освіті полягають у створенні, упровадженні 
та поширенні новітніх ідей, підходів, прийомів 
і методів, технологій, які спрямовані на оновлення, 
модернізацію, трансформацію навчального про-
цесу відповідно до вимог часу. Інформаційні тех-
нології стають невіддільним інструментом у сучас-
ному процесі викладання та одним зі складників 

інноваційного підходу навчання студентів ЗВО 
загалом й іноземних мов зокрема [11, с. 163].

Основними завданнями для викладача 
навчальних дисциплін «Англійська мова» 
та «Англійська мова за професійним спрямуван-
ням» є такі: забезпечення належного рівня під-
готовки студентів з іноземної мови відповідно до 
вимог державного освітнього стандарту; вихо-
вання та розвиток студентів засобами англійської 
мови за допомогою наукової та організаційно-ме-
тодичної роботи.

Під час викладання в технічному ЗВО виника-
ють такі проблеми, як низька мотивація й інтелек-
туальна пасивність студентів в оволодінні інозем-
ною мовою. Це може бути спричинено технічним 
складом мислення студентів і невисоким базовим 
рівнем знання іноземних мов на момент вступу 
до університету. До того ж увага студентів зосе-
реджена на профільних предметах, а іноземну 
мову вважають менш важливою дисципліною, яка 
не пов’язана з їхньою майбутньою професійною 
діяльністю. Це підтверджують і результати анке-
тування, проведеного нами в межах заходів щодо 
підвищення якості вивчення й викладання іно-
земних мов в університеті серед студентів чоти-
рьох курсів Львівської філії ДНУЗТ, у якому взяли 
участь 158 студентів. Запитання охоплювали такі 
аспекти вивчення дисципліни «Англійська мова»: 
мотивація до навчання, організація навчального 
процесу, оцінювання студентами рівня й вико-
ристання ними знань тощо. На запитання: «Чи 
є рівень знань з англійської мови, набутий у школі, 
достатнім для продовження навчання в технічному 
ЗВО?» – позитивну відповідь дали 58 % студентів. 
Результати попереднього вхідного контролю пока-
зали 43 % достатнього рівня знань. Цей показник 
свідчить про недооцінювання студентами важли-
вості вивчення іноземних мов у технічному ЗВО 
для їхнього професійного становлення [15, с. 131].

Отже, у навчальному процесі вагому роль віді-
грає мотивація. За визначенням С. Гончаренка, 
мотивація – це «система мотивів, або стимулів, 
яка спонукає людину до конкретних форм діяльно-
сті або поведінки. Одна й та сама діяльність може 
здійснюватись із різних мотивів. Завдання педа-
гога – виховання правильної мотивації» [3, с. 217]. 

Актуальним сьогодні є питання з’ясування заці-
кавленості процесом вивчення іноземної мови 
студентами. Традиційне навчання спрощує здат-
ність студентів осягнути іноземну мову, перешкод-
жає їхньому розумінню структури та функції мови, 
робить їх пасивними одержувачами знань.

Як влучно зауважила дослідниця 
Т. Гончаренко, якщо для дисципліни «Іноземна 
мова» в мовному ЗВО мотивація є природною, 
то зазвичай у немовних закладах вищої освіти 
за відсутності реального мовного оточення вкрай 
необхідна штучна мотивація. Мета викладача 
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полягає не тільки й не стільки в ознайомленні сту-
дентів із предметом на першому занятті, скільки 
в зацікавленні їх, створенні умов для активізації 
пізнавальної діяльності. Для реалізації й популя-
ризації цієї мети викладач повинен використову-
вати такі інструменти: а) забезпечення інформації 
та організація зустрічей студентів із випускни-
ками, які можуть довести, що не тільки профе-
сійні знання, а й високий рівень володіння мовою 
дали їм змогу досягти поставленої мети; б) ство-
рення оточення, де знання іноземної мови вва-
жають престижним, і формування розуміння сту-
дентами реальної необхідності підвищення рівня 
знань; в) активізація самостійної роботи студен-
тів шляхом залучення їх до фахових конференцій 
із використанням іноземної мови [4, с. 50]. 

Розрізняють зовнішню та внутрішню мотива-
ції. Внутрішня залежить від внутрішнього сере-
довища (викладач, навчальна група, оточення), 
зовнішня – зумовлена значущістю інформації про 
країну, мову якої вивчають, зокрема про її культуру 
та історію; усвідомленням важливості мови для 
реалізації потреб. Викладач мусить знати потреби 
студентів, постійно підтримувати мотивацію нав-
чання на високому рівні [14, с. 161]. 

Є кілька видів мотивації стосовно іноземної 
мови. Це може бути широка соціальна мотивація, 
пов’язана з почуттям громадянського обов’язку 
перед країною та рідними, з уявленням про нав-
чання як шлях до здійснення свого призначення 
в житті. Другий різновид зовнішньої мотива-
ції – вузькоособистісна – визначає ставлення до 
оволодіння іноземною мовою як способу само-
ствердження, а інколи як шлях до особистого бла-
гополуччя, отримання кращої роботи. Для підтри-
мання мотивації викладачу необхідно чітко бачити 
можливі джерела мотивації: 1) усвідомлення 
й прийняття студентами соціальної необхідності 
вивчення іноземної мови; 2) формування в студен-
тів особистісних потреб вивчення іноземної мови. 
Мотивація визначає продуктивність навчальної 
діяльності та є її органічним складником [13]. 

Як свідчать результати згаданого вище анке-
тування, особистими мотивами під час вивчення 
іноземної мови більшість опитаних студентів вва-
жають усвідомлення потрібності знань з іноземної 
мови для подальшої роботи (47,5 %); необхідність 
для кожної освіченої людини знати іноземну мову 
(36 %). Отриману ж з іншомовних джерел фахову 
інформацію студенти переважно використову-
ють для опрацювання на заняттях з англійської 
мови (33,5 %) та написання рефератів, курсових 
і дипломних робіт (5,7 %). Менше ніж третина 
застосовує її для розширення знань зі спеціаль-
ності (30,4 %). Хоча 85 % студентів визнали, що 
їхні знання з англійської мови під час навчання 
в університеті значно покращились, вони не 
досить використовують власну іншомовну компе-

тенцію для поглиблення професійних знань, зупи-
няючись здебільшого на виконанні вимог навчаль-
ної програми з англійської мови [15, с. 131].

Саме зараз є передумови для переосмис-
лення підходу до навчання й ефективнішого 
застосування нових методів викладання, таких 
як: когнітивно орієнтовані технології (діалогічні 
методи навчання, семінари-дискусії, проблемне 
навчання, когнітивні карти, інструментально-ло-
гічні тренінги тощо); діяльнісно орієнтовані техно-
логії (метод проєктів, контекстне навчання, орга-
нізаційно-діяльнісні ігри, комплексні (дидактичні) 
завдання імітаційно-ігрове моделювання соціаль-
них процесів тощо); особистісно орієнтовані тех-
нології (інтерактивні та імітаційні ігри, тренінги 
з розвитку тощо) [5, с. 114].

За визначенням дослідника В. Маригодова, 
«інтерактивне навчання – це навчання в режимі 
діалогу, під час якого відбувається взаємодія 
учасників педагогічного процесу з метою взає-
морозуміння та спільного вирішення навчальних 
завдань» [8, с. 51].

Вибір методів залежить від низки умов: спе-
цифіки змісту навчального матеріалу, загальних 
завдань підготовки майбутніх фахівців, часу, який 
викладач має для вивчення цієї дисципліни, особ-
ливостей складу студентів.

Якісна мовна підготовка студентів неможлива 
без використання сучасних освітніх технологій. 
Сучасними технологіями викладання іноземної 
мови в технічних ЗВО є професійно орієнтоване 
навчання, метод проєктів, ігрові технології, тех-
нології інтенсивного й дистанційного навчання, 
інформаційні та телекомунікаційні технології, 
робота з навчальними та контролюючими комп’ю-
терними програмами з іноземних мов, створення 
презентацій, навчання іноземної мови в комп’ю-
терному середовищі (форуми, блоги, електро-
нна пошта), тренінгові системи навчання, новітні 
тестові технології, а саме: створення бази матері-
алів з іноземної мови для проведення комп’ютер-
ного тестування з метою контролю знань студен-
тів [7, с. 56] тощо.

Вивчення іноземних мов з інтеграцією сучасних 
інтернет-технологій в освітній процес надає змогу 
студентам удосконалити свої навички аудіювання 
та читання; подолати мовний бар’єр завдяки зану-
ренню в мовне середовище; знайомить студентів 
з онлайн-ресурсами, які пропонують багато ціка-
вої та корисної інформації, за допомогою якої сту-
дент вирішує поставлені викладачем завдання; 
стимулює обговорення тем і дискусій іноземною 
мовою в позааудиторний час, що в кінцевому 
підсумку приводить до підвищення мотивації до 
вивчення іноземної мови як такої й подальших 
успіхів у професійній діяльності. У зв’язку зі швид-
ким зростанням науково-технічної бази та інфор-
маційних технологій підвищуються вимоги до 
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викладачів. Використання сучасних інтернет-тех-
нологій у навчальному процесі приводить не до 
заміщення викладачів комп’ютерними системами, 
а до змін ролі та функцій викладачів, ускладнення 
викладацької діяльності [6, с. 79–80].

Використання комп’ютерних технологій під 
час вивчення іноземної мови не лише відкриває 
студентам доступ до нових джерел інформації, 
а й підвищує ефективність самостійної роботи 
(самостійна підготовка мініпроєктів за тематикою 
спілкування та їх презентація), надає нові мож-
ливості для творчості. Завдяки цьому студенти 
можуть засвоювати більше матеріалу, ніж під час 
традиційного навчання, показувати свої реальні 
знання [10, с. 98]. 

Застосування інтерактивних технологій 
навчання передбачає впровадження таких мето-
дів викладання іноземної мови.

Комунікативний метод. У викладанні англій-
ської мови важливим є формування в студентів 
комунікативної компетенції, базу для якої станов-
лять комунікативні вміння, сформовані на основі 
мовних знань і навичок.

У процесі навчання за комунікативним мето-
дом студенти набувають комунікативної компетен-
ції – здатності правильно та доречно користува-
тись мовою залежно від конкретної мовленнєвої 
ситуації. Тому навчальною метою комунікативного 
методу є оволодіння комунікативною компетенцією.

На основі інтернет-технологій виділяють син-
хронну й асинхронну комунікації. Засоби синхронної 
комунікації – це інтернет-ресурси, які надають змогу 
спілкуватися в режимі реального часу (чат, відеочат, 
аудіочат). Асинхронні засоби комунікації – це інтер-
нет-ресурси, які забезпечують обмін інформацією 
із затримкою в часі (форуми, електронна та аудіо-
пошта, сайти, блоги) [6, с. 81].

Комунікативний метод як засіб навчання іно-
земних мов спрямований на розвиток і вдоскона-
лення особистості, розкриття її резервних можли-
востей і творчого потенціалу, створює передумови 
для ефективного покращення навчального про-
цесу в закладах вищої освіти [1, c. 152–153].

Його різновидом є когнітивно-комунікатив-
ний метод викладання. Він має у своїй основі 
принцип усвідомлення під час навчання. Згідно 
із цим методом вивчення будь-якого лінгвістич-
ного явища повинно спиратися на розуміння 
його виникнення та використання в мові. Вправи 
когнітивно-комунікативного характеру повинні 
захоплювати увагу студентів, підштовхувати їх 
зацікавленість у подальшому засвоєнні, вчити 
аналізувати, порівнювати, узагальнювати, відшу-
кувати взаємозв’язки [9, c. 58].

Важливим у вивченні іноземної мови є також 
конструктивістський метод. Він полягає в актив-
ному навчанні студентів. Завдання викладача не 
навчити, а сприяти навчальному процесу. Заняття 

є орієнтованим на дію. Студентів спонукають 
самостійно конструювати свої знання.

Конструктивістський метод базується на 
спрямованості навчального процесу на дію, 
наближену до реалій професійної діяльності. 
Звичайно, такий вид діяльності повинен здійс-
нюватися, особливо на початковому етапі, за 
активної підтримки викладача, чиєю функцією 
є моделювання певної реальної ситуації, вра-
ховуючи такі особливості, як рівень володіння 
студентами мовою загалом і лексичним мате-
ріалом за відповідною темою зокрема, ступінь 
підготовки студентів до самостійної праці, соці-
ально-психологічні особливості конкретної сту-
дентської групи. Безумовною позитивною рисою 
конструктивістського методу є можливість сту-
дентів наблизитися до реальних життєвих ситу-
ацій, «пережити» їх, користуючись іноземною 
мовою, та бути готовими спілкуватися англій-
ською мовою в подібних ситуаціях у майбут-
ньому [9, с. 57].

Обираючи ті чи інші методи, викладач мусить 
дотримуватись певних критеріїв і ставити перед 
собою цілі, які будуть досягнуті, а саме: 1) аналіз 
мовних потреб студентів залежно від обраної спе-
ціальності; 2) орієнтування на практичне викори-
стання мови; 3) націленість на навчання орієнту-
вання в іншомовному матеріалі та в іншомовному 
середовищі; 4) навчання студентів вести бесіди 
на професійні теми та розробляти власні проєкти 
[2, с. 21–22].

Ці цілі викладання повинні реалізуватися за 
допомогою низки прийомів, підходів і методик. 
Однією з найбільш ефективних методик є кому-
нікативна, яка надає змогу впровадити в про-
цес навчання такі форми роботи, як мозковий 
штурм (brainstorming), рольові ігри (role play) 
та створення проблемної ситуації. Мозковий 
штурм – це процес вирішення проблеми на 
основі стимулювання творчої активності, що 
розвиває пошуково-дослідницькі компетенції, 
креативність і комунікативні вміння, допома-
гає оволодіти навичками роботи в групі. Метод 
рольової гри змушує студентів вирішувати різ-
номанітні проблеми, сприяючи формуванню 
відповідних видів мовленнєвої діяльності. 
Метод створення проблемної ситуації базу-
ється на прикладах із життя й передбачає 
самостійне формування студентами проблем-
них ситуацій і колективний пошуку їх вирі-
шення [2, с. 22].

Зміст і технологія навчання іноземної мови 
повинні відповідати актуальним інтересам і задо-
вольняти потреби студента, тобто відтворювати 
оточення, найбільш наближене до реального 
життя. Для цього викладач іноземної мови має 
виявляти більший інтерес до спеціальностей сту-
дентів, бути обізнаним в основних досягненнях 
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у відповідних галузях. Необхідно постійно підтри-
мувати зв’язок із викладачами спеціальних дисци-
плін для визначення актуальних питань майбутніх 
професій студентів [4, с. 51].

Система освіти готує інженера для роботи не 
лише в найближчому майбутньому, а й у досить 
віддаленій перспективі. Детальні умови та харак-
тер цієї діяльності важко передбачити. Тому 
вибір і обґрунтування змісту освіти, зокрема 
вивчення іноземної мови, повинні виконувати 
й деяку прогностичну функцію. Це означає, що 
викладач кожної навчальної дисципліни мусить 
орієнтуватися сам і орієнтувати студентів не 
лише на її вузько утилітарну роль, а й на пер-
спективи ефективного використання здобутих 
знань, умінь і навичок у майбутній діяльності, 
на формування в них здатності й внутрішньої 
потреби в постійному самонавчанні, самови-
хованні та самовдосконаленні протягом усієї 
активної трудової діяльності [4, с. 51].

Висновки і пропозиції. Формування мотива-
ції в студентів технічних ЗВО є одним з основних 
завдань навчально-виховного процесу, в якому 
студент має стати активним учасником, а не 
пасивним об’єктом.

Якісна іншомовна підготовка студентів техніч-
них спеціальностей є можливою за умови засто-
сування нових методів викладання: когнітивно 
орієнтованих технологій (діалогічні методи нав-
чання, семінари-дискусії, проблемне навчання, 
когнітивні карти, інструментально-логічні тре-
нінги тощо); діяльнісно орієнтованих технологій 
(метод проєктів, контекстне навчання, організа-
ційно-діяльнісні ігри, комплексні завдання, імі-
таційно-ігрове моделювання соціальних проце-
сів тощо); особистісно орієнтованих технологій 
(інтерактивні та імітаційні ігри, тренінги з роз-
витку тощо).

Упровадження інноваційних підходів до викла-
дання англійської мови з використанням мульти-
медійних засобів навчання надає змогу студентам 
підвищити мотивацію до вивчення іноземних мов; 
отримати доступ до нових, альтернативних дже-
рел інформації; розвинути самостійну розумову 
діяльність; удосконалити творчу самореалізацію; 
сформувати комунікативні навички, міжкультурну 
та професійну компетентність.

Отже, зазначені технології допомагають якісно 
урізноманітнити заняття, зробити його інформа-
тивно й дидактично різноманітним і значно підви-
щити його результативність за умови професійно 
орієнтованого наповнення змісту дисципліни 
«Іноземна мова» в технічних ЗВО.

Методи викладання іноземних мов постійно 
оновлюються, отже, зростає потреба в їх вивченні. 
Оскільки однією з найбільш ефективних методик 
є комунікативна, то перспективи подальших розві-
док убачаємо в її дослідженні.
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Sharhun T., Bushko H., Mosina Yu. Modern aspects of English teaching in technical institutions 
of higher education 

In this article modern methods of foreign language teaching are analyzed and the feasibility of their use in 
technical institutions of higher education is substantiated. The process of teaching English in non-language 
institutions of higher education has certain peculiarities connected with different initial level of language training 
of first-course students; the number of academic hours determined for this discipline studying; numerical 
strength of groups; low motivation to foreign language mastering. It is emphasized that motivation plays 
an important role in the educational process, which formation by students of technical institutions of higher 
education should be one of the main tasks of the educational process. Motivation determines the productivity 
of educational activity and is its organic component. It is proved that high-quality foreign language training 
of technical specialties students is possible on condition of modern educational technologies introduction, 
such as: professionally-oriented training, method of projects, intensive and distance teaching technologies, 
information and telecommunication technologies, work with educational and controlling computer programs in 
foreign languages, game technologies, creation of presentations, training educational systems. It is established 
that it is possible considerably to increase classes’ effectiveness on condition of professionally-oriented 
content filling of “Foreign Language” discipline in technical institutions of higher education. It was found out 
that the use of interactive educational technologies involves recourse to the communicative, in particular, 
the cognitive-communicative and the constructivist methods of foreign language teaching. It is proved that 
using of innovative approaches to teaching English and multimedia teaching aids allows students to increase 
motivation to foreign languages studying, to provide access to new, alternative sources of information, to 
develop independent mental activity, to form communication skills, intercultural and professional competence. 

Key words: foreign language education, studying motivation, innovative educational technologies, 
information technologies, modern teaching methods.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАГІСТРІВ ОСВІТНІХ, 
ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті розглянуто проблему формування комунікативної культури магістрів освітніх, педа-

гогічних наук у процесі професійної підготовки. Зазначено, що актуальними постають гуманістичні 
умови навчання й викладання з опорою на особистісний потенціал тих, хто навчається. Гуманітарна 
орієнтація освіти на перше місце ставить якість взаємодії та спілкування викладача із здобувачами 
освіти, яка повною мірою сприятиме засвоєнню останніми фахових компетенцій. Проаналізовано 
наукові дослідження та публікації, в яких започатковано розв’язання зазначеної проблеми, та зазна-
чено, що комунікативна культура включає в себе професійну та особистісну комунікацію, спілку-
вання і взаємодію учасників освітнього процесу. Визначено сутність комунікативної культури викла-
дача як інтегроване особистісне утворення, що поєднує здатність педагога говорити та слухати, 
об’єктивно сприймати та розуміти особистість здобувача освіти, орієнтуватися на його позитивні 
риси, сприймати емоційний стан суб’єктів освітнього процесу, досягати ефективної комунікативної 
взаємодії на засадах спільних цілей. Охарактеризовано особливості професійної підготовки магістрів 
освітніх, педагогічних наук, що полягають у формуванні мовленнєвих умінь, адекватного сприй-
няття здобувачів освіти, в умінні здійснювати організацію діяльності здобувачів освіти, спираючись 
на психолого-педагогічні закономірності ефективного педагогічного спілкування. Виявлено умови, 
що впливають на ефективність формування комунікативної культури магістрів освітніх, педаго-
гічних наук, серед яких – виділення мети підготовки в різних її аспектах (мотиваційно-ціннісному, 
змістовному і практичному), що відображають характер впливу на мотиваційну, інтелектуальну 
та поведінкову сфери особистості здобувача освіти; проведення спецкурсів, тренінгів, спецсемінарів 
та інших форм ділового спілкування; використання в процесі навчання інноваційних педагогічних тех-
нологій, форм і методів навчання. Доведено ефективність упровадження тренінгів, рольових і діло-
вих ігор, аналізу професійних ситуацій для підвищення рівня комунікативної культури магістрантів.

Ключові слова: комунікативна культура, педагогічне спілкування, комунікація, магістри освітніх, 
педагогічних наук; професійна підготовка, інтерактивні методи навчання.
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Постановка проблеми. Демократизація та гло-
балізація українського суспільства, зокрема її знач-
ного прошарку – студентської молоді, приводить 
до орієнтації освіти на європейські цінності зі змі-
ною професійних і соціальних цінностей, розвитку 
духовного багатства особистості. Певні надії на 
поліпшення підготовки магістрів педагогіки в галузі 
комунікативної культури покладаються в останні 
роки на гуманізацію вищої освіти. Актуальними 
постають гуманістичні умови навчання та викла-
дання з опорою на особистісний потенціал тих, 
хто навчається. Гуманітарна орієнтація освіти на 
перше місце ставить якість взаємодії та спілку-
вання викладача із здобувачами освіти, яка повною 
мірою сприятиме засвоєнню останніми фахових 
компетенцій. Доброзичливе ставлення до студен-
тів, повага, схвалення їхніх досягнень і творчої ініці-
ативи, інтелігентність у спілкуванні є обов’язковими 
для сучасного викладача. Такі взаємовідносини із 

здобувачами освіти сприяють їх проєкції на вза-
ємовідносини в суспільстві та майбутній профе-
сійній сфері, привносять вклад у культуру нового 
українського суспільства. У цьому зв’язку значно 
загострюється проблема усвідомлення випускни-
ками закладів вищої освіти значущості педагогіч-
ного спілкування. Засобом і умовою вирішення 
цього завдання, самою метою освіти зокрема стає 
формування комунікативної культури особистості 
майбутнього фахівця-викладача. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема комунікативної культури привертала 
увагу дослідників різних наукових напрямів, 
серед яких – А. Богуш, В. Бондар, Н. Волкова, 
Д. Годлевська, В. Греньов, С. Дорошенко, 
В. Кан-Калик, І. Комарова, О. Леонтьєв, 
А. Мудрик, Б. Паригін, Н. Путільовська, Т. Туркот. 
Дослідженнями комунікативної культури як склад-
ника професійної культури особистості фахівця 
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займалися Н. Кузьміна, С. Максименко, А. Мудрик, 
В. Саф’янова, В. Семиченко та інші; питання кому-
нікативної підготовки викладача розглядали у своїх 
працях М. Василик, Х. Гафуров, Л. Землянова, 
В. Кашкін, Є. Кравченко, Г. Почепцов, Т. Чмут, 
В. Федорчук; аналізу дефініції «комунікативна 
культура викладача вищої школи» у науковому 
обігу присвячено праці С. Батишева і Г. Соколової. 

Аналізуючи підходи науковців до визначення 
феномена «культура», ми дійшли висновку, що 
культура органічно пов’язана із самою людиною, 
її поведінкою й діяльністю [2, с. 16‒22].

На думку І. Тимченко, комунікативна культура 
являє собою систему поглядів і дій, що є способом 
досягнення мети під час комунікування з іншими 
людьми [7].

В. Кан-Калик у своїх наукових працях зазначає, 
що комунікативна культура виражається в умінні 
педагога налагоджувати гуманістичні, особистісно 
зорієнтовані взаємини з вихованцями та коле-
гами, що передбачає наявність у нього таких 
якостей, як орієнтація на позитивні риси іншої 
людини, уважне ставлення до неї як до особи-
стості, здатність до розуміння емоційного стану 
суб’єктів освітнього процесу, уміння мотивувати їх 
до досягнення поставленої мети [3, с. 45].

Дослідниця В. Садова характеризує комуніка-
тивну культуру вчителя як динамічне особистісне 
утворення, що поєднує мистецтво мовлення і слу-
хання, об’єктивне сприйняття в правильне розуміння 
особистості здобувача освіти, позитивно впливає 
на формування гуманних взаємин та уможливлює 
досягнення ефективної комунікативної взаємодії на 
засадах спільних інтересів [5, с. 6, 7].

Досліджуючи феномен «комунікативна куль-
тура», науковці звертають увагу на складники 
зазначеного феномена, а саме: комунікація, спіл-
кування, взаємодія. Враховуючи досить велике 
різноманіття сучасних поглядів на сутність поняття 
«комунікативна культура», Т. Туркот було здійс-
нено його аналіз за особистісним, аксіологічним 
і діяльнісним напрямами. Науковець зазначає, що 
комунікативну культуру педагога можна уявити як 
складний соціально-педагогічний феномен, що 
складається з декількох взаємопов’язаних ком-
понентів: комунікативних настанов, знань, комуні-
кативних умінь, які реалізуються за певних умов 
і залежать від зовнішніх умов і внутрішніх чин-
ників. Внутрішніми умовами, що забезпечують 
комунікативну культуру викладача, є природжені 
комунікативні задатки, індивідуальні особливості 
людини, освіта та практичний досвід. Зовнішніми 
умовами – моральні та культурні цінності, зміст 
педагогічної діяльності [8]. 

Значення цих досліджень для розв’язання проб-
леми формування комунікативної культури викла-
дачів закладів вищої освіти полягає в тому, що вони 
дають змогу більш цілісно уявити комунікативну 

культуру особистості як предмет педагогічного ана-
лізу та дослідити зазначений феномен у контексті 
його формування у магістрів освітніх, педагогічних 
наук в процесі професійної підготовки.

Мета статті полягає у висвітленні досвіду фор-
мування комунікативної культури магістрів освіт-
ніх, педагогічних наук у процесі професійної під-
готовки.

Виклад основного матеріалу. Педагогіка 
та психологія визначають головні шляхи форму-
вання особистості майбутнього фахівця як діяль-
ність і спілкування. Отже, всі головні вміння педа-
гога повинні бути спрямованими на організацію 
діяльності здобувачів освіти, їхнє спілкування між 
собою та викладачем. Відповідно, у практичній 
діяльності викладача спілкування відіграє про-
відну роль, тоді як формування комунікативної 
компетентності викладача у ЗВО є недостатнім. 
Невеликий обсяг спецкурсів, семінарів із педа-
гогічного спілкування під час підготовки фахівців 
різних напрямів, включно з педагогічним, не змі-
нюють загальної картини – випускник ЗВО до спіл-
кування із здобувачами освіти, колегами, всіма 
учасниками освітнього процесу сьогодні не є під-
готовленим повною мірою. У результаті він має 
значні труднощі у роботі. Саме це мав на увазі 
В. Федорчук, який зазначає, що набуття педаго-
гічної освіти передбачає формування мовленнє-
вих умінь педагога, його емоційності, адекватного 
сприймання здобувачів освіти [9, с. 5].

Серед основних завдань сучасного викладача 
закладу вищої освіти, зазначених у Законі України 
«Про вищу освіту», є здійснення на високому рівні 
освітньої діяльності; формування особистості 
шляхом патріотичного, правового, екологічного 
виховання; утвердження в учасників освітнього 
процесу моральних цінностей, соціальної актив-
ності, громадянської позиції та відповідальності, 
здорового способу життя; формування вміння 
вільно мислити та самоорганізовуватися в сучас-
них умовах; сприяння збереженню та примно-
женню моральних, культурних, наукових ціннос-
тей і досягнень суспільства; поширення знань 
серед населення, підвищення освітнього і куль-
турного рівня громадян [4].

Такі завдання покладають на викладача від-
повідальність за вплив на свідомість здобувачів 
освіти. Аналіз педагогічної літератури дає під-
стави констатувати, що вміння викладача вира-
жати свої почуття та думки з метою впливу на здо-
бувача освіти, формування особистості сучасного 
фахівця багато в чому залежить від оволодіння 
педагогом комунікативною культурою і водно-
час говорить про його педагогічну майстерність. 
Особливої уваги в комунікативній культурі викла-
дача заслуговують сформовані етичні цінності: 
чесність, відвертість, безкорисливість, довіра, 
милосердя, подяка, турбота та вірність слову.
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Отже, щоб особистість викладача активно 
та у правильному напрямі здійснювала вплив на 
здобувачів освіти, він повинен глибоко та всебічно 
знати й усвідомлювати особливості своєї взаємо-
дії з іншими людьми. Знання, що забезпечують 
високий рівень комунікативної культури, скла-
даються зі: знань еволюції загальної комунікації 
та педагогічної комунікації, знань соціально-куль-
турних норм та етики педагогічного спілкування, 
знань психолого-педагогічних закономірностей 
і законів ефективного педагогічного спілкування. 
До загальнокультурних знань педагоги відносять 
знання в галузі літератури, мистецтва, вміння 
орієнтуватися в питаннях різних релігій, еконо-
міки, соціального буття, наявність захоплень і хобі 
у викладача. Зазначене останнім робить викла-
дача сучасним, цікавим, авторитетним і надає 
можливості здійснювати педагогічний вплив на 
тих, з ким він працює.

Сучасні вчені виділяють у професійній діяль-
ності викладача теоретичну готовність, яка перед-
бачає наявність прогностичних, аналітичних, про-
єктивних, рефлексивних умінь тощо, та практичну 
готовність, яка поряд із розвиненими організацій-
ними, інформаційними та іншими вміннями перед-
бачає комунікативні: педагогічне спілкування, 
педагогічну техніку.

Отже, ми вбачаємо теоретичну підготовку за 
зазначеними напрямами та розвиток практичних 
умінь головними умовами забезпечення форму-
вання комунікативної культури викладача як на 
етапі його становлення, так і на етапі його профе-
сійного саморозвитку.

Умовами ж, що впливають на ефективність 
формування комунікативної культури особисто-
сті, є такі: орієнтація процесу підготовки на підви-
щення комунікативної культури майбутніх фахів-
ців; інтеграція дисциплін психолого-педагогічного 
циклу та педагогічної практики, спрямованих на 
формування у здобувачів освіти комунікативної 
культури; створення розвивального освітнього 
середовища, системи психолого-педагогічної діа-
гностики, а також проведення спецкурсів, тренін-
гів, спецсемінарів та інших форм ділового спіл-
кування, які сприяють пізнавальної ефективності 
навчального процесу; використання в процесі 
навчання інноваційних педагогічних технологій, 
форм і методів, що підтримують і регулюють кому-
нікативну культуру здобувачів освіти та підвищу-
ють якість освіти на всіх етапах комунікативної 
підготовки (підготовчому, теоретичному і прак-
тичному); виділення мети підготовки в різних її 
аспектах (мотиваційно-ціннісному, змістовому 
і практичному), що відображають характер впливу 
на мотиваційну, інтелектуальну та поведінкову 
сфери особистості здобувача освіти в процесі 
формування та вдосконалення професійної куль-
тури майбутнього фахівця [1]. 

У процесі професійної підготовки майбутні 
фахівці, що обрали професію викладача закладу 
вищої освіти, знайомляться з «мовою педагогіч-
ної професії», з основами професійного спілку-
вання та покращують рівень культури суспільного 
та педагогічного спілкування. Варто зауважити, 
що професія викладача об’єднує різних за фахом 
спеціалістів, і викладання різних навчальних дис-
циплін передбачає різну специфіку мовлення 
викладачів різних предметів. Тому, лише воло-
діючи всіма компонентами педагогічної техніки 
й культури спілкування, майбутній викладач вищої 
школи є готовим до фахової діяльності та має 
можливість професійно розвиватися.

Отже, комунікативна культура викладача ЗВО 
є вагомим складником комунікативної компетент-
ності фахівця педагогіки та забезпечує якість педа-
гогічного спілкування з моральної, етичної, ділової, 
мовленнєвої, особистісної сторін. Процес форму-
вання комунікативної культури є складним і неодно-
значним. У навчальному закладі ми маємо справу 
з уже сформованими особистостями, які мають свої 
принципи, цінності, установки, світогляд тощо. 

Як показує у своєму дослідженні О. Лівщун, 
розвиток особистісних якостей відбувається під 
час навчання у ЗВО та разом із засвоєнням педа-
гогічної діяльності. Отже, наповнення процесу 
формування комунікативної культури, на нашу 
думку, може відбуватися за умови «виживлення» 
здобувачем освіти у змодельовану педагогічну 
діяльність і виконання професійних завдань. Але 
пам’ятаємо, що вирішення складних професійних 
завдань суттєво відрізняється від розв’язання 
навчальних тим, що часто в індивіда відсутнє ясне 
розуміння сутності вирішуваної проблеми, власної 
мети, умов і засобів її досягнення. 

Ми погоджуємося з думкою З. Ступак, яка наго-
лошує, що в системі формування комунікативної 
культури майбутнього викладача значну роль 
відіграє практична підготовка. У цей період інтен-
сифікується процес професійного становлення 
й самовизначення майбутнього викладача, акту-
алізуються й поглиблюються теоретичні знання, 
активізується процес формування комунікативних 
умінь і навичок, професійно значущих якостей 
особистості, створюються умови для форму-
вання комунікативної культури зокрема. Крім того, 
комунікативна культура викладача виявляється 
та формується лише в діяльності [6, с. 85]. 

Але досвід і дослідження показують, що пер-
шим етапом оволодіння складним мистецтвом 
педагогічного спілкування та формування комуні-
кативної культури є оволодіння комплексом знань, 
про які зазначалося вище, другим – професійне 
самопізнання та самовиховання.

Мета нашого дослідження полягала в апроба-
ції інтерактивних методів із формування комуніка-
тивної культури сучасного викладача на прикладі 
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вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність 
викладача вищої школи». У дослідженні взяли 
участь магістранти вечірньої та заочної форм нав-
чання в кількості 30 осіб. Здобувачі освіти заочної 
форми навчання виступали як контрольна група, 
денної – як експериментальна група, де прово-
дився педагогічний формувальний експеримент. 
Кожна група складалася зі здобувачів освіти й тих, 
які тільки опановують професію педагога, а також 
таких, які вже працюють викладачами в закладах 
освіти різного рівня акредитації. Нами було прове-
дено для досліджуваних ЕГ та КГ тестування за 
методикою «Діагностика рівня розвитку комуніка-
тивної культури» з метою виявлення рівня сфор-
мованості комунікативної культури особистості 
(табл. 1). 

Таблиця 1
Результати дослідження рівня комунікативної 
культури в ЕГ та КГ на початку експерименту

Рівні  
комунікативної культури

ЕГ-1
(n = 15)

КГ-1
(n = 15)

Низький – –
Нижче середнього 66,6 % 40 %
Середній 20 % 33,3 %
Вище середнього 13,4 % 26,7 %
Високий – –

Результати діагностики рівня сформованості 
комунікативної культури в обох групах показали 
недостатній для здійснення фахової діяльності 
рівень, який у галузі педагогічних комунікацій може 
породжувати страх, невпевненість, послаблення 
працездатності, стереотипізацію висловлювань, 
конформність поведінки тощо. Отже, є відмін-
ності, які визначили здобувачів освіти вечірньої 
форми навчання як експериментальну групу. 

Професійне самопізнання під час навчання 
у магістратурі можна здійснювати з допомогою 
викладача, використовуючи різноманітні вправи, 
ситуації, тести тощо. Результати самоаналізу є під-
ґрунтям для виправлення тих недоліків, невідпо-
відностей, які виявлено. Щоб процес формування 
комунікативної культури був ефективним, слід 
вивчити теоретичні основи педагогічного спілку-
вання й, особливо, на нашу думку, ризики та нега-
тивні наслідки безкультурного та нетактовного 
спілкування викладача із здобувачами освіти. 

З метою формування комунікативної культури 
в підготовку магістрантів з освітньої програми 
«Педагогіка вищої школи» на прикладі вивчення 
дисципліни «Педагогічна майстерність викла-
дача» було включено такі педагогічні заходи: 
використання діагностичних методик визначення 
та самоаналізу рівнів сформованості комуніка-
тивної культури викладача, не порушуючи прав 
і за згодою здобувачів освіти, відеозапис їхніх 
навчальних виступів та елементів спілкування; 

заходи з подолання негативних нашарувань 
у спілкуванні (скутість, сором’язливість, різкість 
тощо) – тренування виступу на семінарі, про-
гравання ролі ведучого під час змодельованої 
методичної наради, виховної години, доброзич-
ливе обговорення дій колег або студентів; заходи 
з формування професійно-комунікативних умінь 
і навичок, вправи з оволодіння педагогічним 
спілкуванням, ситуаційні завдання з осмислення 
важливості переважання духовних цінностей над 
матеріальними для набуття досвіду вирішення 
етичних дилем у роботі викладача, різноманітна 
комунікативна діяльність, що сприяє набуттю дос-
віду спілкування в освітньому середовищі.

Формування комунікативної культури на кафе-
дрі педагогіки та психології НФаУ відбувалося 
шляхом запровадження у практику підготовки 
майбутніх фахівців із педагогіки зазначених захо-
дів, які мали на меті більш широкий обсяг засво-
єння досліджуваними експериментальної групи 
комунікативних знань (тобто знань про людину, її 
взаємини та взаємодію з іншими людьми в освіт-
ньому процесі зокрема, про спілкування як специ-
фічний вид діяльності, зокрема педагогічної, який 
передбачає не лише і не стільки обмін інформа-
цією, скільки обмін емоціями, взаємовплив, вза-
ємодію і взаємозалежність); формування оцін-
но-ціннісного ставлення до цих знань і відповідно 
перетворення їх в особистісні педагогічні уста-
новки, потреби, мотиви; розвиток і вдосконалення 
(у деяких випадках корекцію) комунікативних 
умінь і навичок комунікативної поведінки та діяль-
ності в ситуаціях педагогічної праці відповідно до 
етичних норм. 

Наприклад, за результатами аналізу відео-
записів виступів магістрантів, учасникам експе-
рименту, які відчувають скутість у спілкуванні 
з причини особистісних особливостей або не 
досить сформованих комунікативних умінь, 
рекомендовано свідомо збільшувати досвід 
спілкування, цілеспрямовано долати психоло-
гічні бар’єри у спілкуванні. Досвід показує, що 
систематична робота в цьому напрямі допо-
магає формувати товариськість як професій-
но-особистісну якість викладача, розвивати 
комунікативні здібності, формувати професійні 
вміння та навички. Поза навчальним проце-
сом (або у реальному педагогічному процесі) 
магістрантам було запропоновано виконувати 
вправи з розвитку спостережливості у спілку-
ванні; на виконання елементарних педагогічних 
дій (рухи в аудиторії, привітання зі здобувачами 
освіти); вправлятися в керуванні увагою у спіл-
куванні та відстеженням зворотного зв’язку; 
виконувати вправи на розвиток техніки, логіки, 
виразності та емоційності мовлення (розмов-
ляючи з іншими людьми намагатися викликати 
у них бачення того, про що йдеться). 
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Після завершення роботи з магістрантами було 
проведено підсумкове тестування, яке продемон-
струвало значні позитивні зміни в самооцінці рівня 
сформованості комунікативної культури (табл. 2). 

Таблиця 2
Результати дослідження рівня комунікативної 

культури в ЕГ наприкінці експерименту
Рівні  

комунікативної  
культури

ЕГ (на початку 
експерименту)

(n = 15)

ЕГ (на кінець 
експерименту)

(n = 15)
Низький – –
Нижче середнього 66,6 % 13,4 %
Середній 20 % 53,3 %
Вище середнього 13,4 % 33,3 %
Високий – –

Аналіз отриманих даних показує, що у міру 
формування уявлень про природу комунікатив-
ної культури та правила міжособистісної взає-
модії між здобувачами освіти під час комунікацій 
виникає потреба в удосконаленні своєї комуніка-
тивної компетентності та культури через корекцію 
стосунків із навколишніми, перегляді суб’єктив-
них ставлень до гуманістичних цінностей. Отже, 
результати дослідження рівня комунікативної 
культури магістрантів дали змогу зробити висно-
вок про ефективність впровадження зазначених 
педагогічних заходів.

Висновки і пропозиції. Отже, визначено, що 
у практичній діяльності викладача закладу вищої 
освіти комунікативна культура виявляться як 
цілісна система, яка складається з взаємопов’я-
заних компонентів: психолого-педагогічних знань 
про спілкування людей і педагогічне спілкування, 
гуманістичних настанов, ціннісних орієнтацій, етики, 
толерантності, естетики викладача ЗВО, володіння 
комунікативними вміннями та навичками, що забез-
печують комунікативну компетентність сучасного 
викладача та сприяють удосконаленню профе-
сійно-педагогічної діяльності. Позитивний досвід 
навчання магістрантів освітніх, педагогічних наук 
із використанням описаних у роботі педагогічних 
заходів на кафедрі педагогіки і психології НФаУ 
є ефективним та сприяє формуванню комунікатив-
ної культури майбутніх викладачів. 

Було б неправильним уважати, що викладені 
вище результати роботи з магістрантами дають 
змогу радикально вирішити проблему з форму-
вання комунікативної культури майбутніх викла-
дачів. Можна з впевненістю говорити про те, що 
навіть найдосконаліша техніка та культура спіл-
кування викладача зі здобувачами освіти буде 
недієздатною, якщо в її основі не лежить любов 
до своєї професії.
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Schwarp N., Naumenko N. Formation of communicative culture of masters of educational, 
pedagogical sciences in the process of professional training

The study examines the problems related to the communicative sciences of education of people 
studying at the university, pedagogical sciences in the field of professional activity. Having determined 
that the humanities educational institutions were relevant and came out based on the personal potential 
of the students. The humanitarian recommendation of education at the first local level has created quality 
work and communication of teachers with education, who have achieved their success on average. After 
analyzing research and publications, we identified an expansion of specific problems, and determined that 
the communication culture should be studied itself. To identify the essential communicativeness of work, 
which is used as an integrated personality that creates, adheres to the ability of professional pedagogy 
to speak and listen, using professionalism and positive traits, using international rates, and possibly 
use them, and use the question of using other services for this purpose goals. Characterized features 
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of professional activity of masters are studied, pedagogical sciences consist in formation of speech 
changes, adequate distribution of the acquired educational institutions, in ability educational and scientific 
possibilities of successful education, conformity of psychological and pedagogical requirements to the level 
of professional pedagogical language. It was found that it uses effective technologies that work in the field 
of masters, study in scientific, pedagogical sciences, among them separate their licenses in their various 
aspects (motivational-value, content and practical); traces of special courses, trainings, special seminars 
and other forms of business communication; to check in the process of teaching innovative pedagogical 
technologies, to form and teaching methods. The effectiveness of the use of trainings, role-playing 
and business games, created professional situations for equal communications of master’s employees  
is proved.

Key words: communicative culture, pedagogical communication, communication, master’s studies, 
pedagogical sciences; professional training, innovative teaching methods, learning technology.
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Статтю присвячено актуальним питанням розвитку та вдосконалення військово-прикладних 

навичок застосування заходів фізичного впливу майбутніх офіцерів Національної гвардії України (НГУ) 
та Збройних Сил України (ЗСУ). Головною метою роботи є розроблення та апробація методики фор-
мування навичок службово-прикладного рукопашного бою майбутніх офіцерів на початковому етапі 
навчання з використанням проєкційного відеозображення спаринг-партнера.

Для досягнення мети та завдань дослідження нами організовано педагогічний експеримент, який 
проведено впродовж 2-х етапів (2018–2020 рр.). У педагогічному експерименті взяли участь курсанти 
командно-штабного факультету Національної академії Національної гвардії України (НАНГУ, n=61 ос., 
середній вік досліджуваних – 18,3 роки, чоловічої статі). У свою чергу, досліджуваних курсантів було 
розподілено на контрольну (Кг, n=31 ос.) та експериментальну (Ег, n=30 ос.) групи. На початку 
педагогічного експерименту досліджувані курсанти Кг та Ег за рівнем розвитку техніко-тактичної 
підготовленості з рукопашного бою достовірно не відрізнялися (Р≥0,05). Досліджувані курсанти Кг 
під час практичних занять із фізичної підготовки використовували традиційну методику розвитку 
й удосконалення техніки та тактики службово-прикладного рукопашного бою [12; 13]. Зі свого боку 
досліджувані курсанти Ег додатково використовували розроблену нами методику формування нави-
чок службово-прикладного рукопашного бою, яка передбачає акцентоване застосування під час прак-
тичних занять із рукопашного бою (комплексних занять) в системі фізичної підготовки майбутніх 
офіцерів (початковий етап навчання) проєкційного відеозображення спаринг-партнера.

У результаті педагогічного експерименту розроблено та апробовано методику формування 
навичок службово-прикладного рукопашного бою майбутніх офіцерів на початковому етапі навчання 
з використанням сучасних технічних засобів навчання. Отримані статистично достовірні дані від-
мінностей за результатами контрольного тестування рівня розвитку техніко-тактичної підго-
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Постановка проблеми. Соціально-економічні 
та політичні реформи, які відбуваються в Україні, 
суттєво впливають на силові структури нашої 
незалежної держави. Реформа силових структур 
України передбачає комплексну й багатофакторну 
програму перебудови всіх силових структур від-
повідно до вимог сьогодення. Службово-бойова 
діяльність військовослужбовців Національної 
гвардії України (далі – НГУ) та Збройних Сил 
України (далі – ЗСУ) передбачає силове затри-
мання, а в разі крайньої необхідності – ліквідацію 
ворога. У цьому випадку від правильного та ефек-
тивного застосування техніки й тактики рукопаш-
ного бою залежить життя військовослужбовців 
НГУ та ЗСУ, що підкреслює актуальність обраного 
напряму дослідження.

Основний зміст службово-прикладного руко-
пашного бою майбутніх офіцерів НГУ та ЗСУ 
обумовлений керівними документами з органі-
зації фізичної (бойової) підготовки в НГУ та ЗСУ. 
Під час практичних занять із рукопашного бою 
в системі професійної освіти у майбутніх офіце-
рів формуються необхідні для виконання завдань 
за призначенням прикладні навички та складний 
комплекс рухових якостей. 

Сучасний стан розвитку науки й техніки вимагає 
від військовослужбовців НГУ та ЗСУ високої профе-
сійної підготовленості, особливо у напрямі застосу-
вання заходів фізичного впливу. Сьогодні вважа-
ється неможливим здобути перемогу під час сутички 
із правопорушником (ворогом) без достатнього рівня 
розвитку техніко-тактичної підготовленості зі служ-
бово-прикладного рукопашного бою. Це підтвер-
джується тим фактом, що процес техніко-тактичної 
підготовленості у службово-прикладних видах єди-
ноборств є досить тривалим і складним [1].

Техніко-тактична підготовка є одним із най-
важливіших складників під час формування при-
кладних навичок у майбутніх офіцерів із рукопаш-
ного бою в системі їхньої професійної освіти [2]. 
Водночас проблема розроблення засобів і методів, 
які спрямовані на скорочення часу, що виділяється 
фахівцями фізичної підготовки та спорту вищих вій-
ськових навчальних закладів НГУ та ЗСУ на техні-
ко-тактичну підготовку, сьогодні є не досить вивче-
ною, що потребує додаткових наукових досліджень 
і підкреслює актуальність роботи.

Дотепер питання розвитку і вдосконалення 
навичок службово-прикладного рукопашного бою 
на початковому етапі навчання майбутніх офіцерів 
НГУ та ЗСУ в системі їхньої професійної освіти на 

основі використання технічних засобів навчання 
не були предметом спеціального наукового дослі-
дження. У наукових працях висвітлювалися лише 
окремі аспекти цієї проблематики, хоча необхід-
ність її глибокого розроблення зумовлюється прак-
тичними запитами та потребами вищих військових 
навчальних закладів НГУ та ЗСУ. Вищевикладене 
спричинило протиріччя між потребою зниження 
термінів бойової підготовки та підвищенням 
рівня техніко-тактичної підготовленості зі службо-
во-прикладного рукопашного бою майбутніх офі-
церів НГУ та ЗСУ на початковому етапі навчання. 
Зазначене вище підкреслює актуальність обра-
ного напряму дослідження та визначає необхід-
ність вирішення відповідного наукового завдання, 
яке полягає у розробленні сучасної методики фор-
мування навичок службово-прикладного рукопаш-
ного бою майбутніх офіцерів ЗСУ та НГУ на почат-
ковому етапі навчання з використанням технічних 
засобів навчання. 

Дослідження виконано відповідно до зведе-
ного плану НДР і ДКР (РК) Українського інсти-
туту науково-технічної і економічної інформації 
(шифр «Модель-РБ», номер державної реєстрації 
0108U007536).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням формування навичок службово-при-
кладного рукопашного бою (заходів фізич-
ного впливу) представниками силових струк-
тур і спеціальних служб присвячено роботи 
таких фахівців: А.І. Маракушина, Ф.І. Попова, 
Р.В. Куцевола [3], О.Л. Іванова [4], О.В. Хацаюка, 
В.В. Оленченка, А.І. Корольова, О.В. Кравченко 
[5] та інших провідних учених (С.А. Антоненка, 
Д.Ф. Гіблі, Б.А. Максимчука, О.Н. Мальцева, 
О.В. Пристинського, А.М. Чуха). Наукові праці 
вищезазначених фахівців дали нам змогу визна-
чити ефективний техніко-тактичний арсенал 
досліджуваного єдиноборства, який доцільно 
впровадити в систему рукопашної підготовки май-
бутніх офіцерів НГУ та ЗСУ.

Під час моніторингу науково-методичної 
літератури у напрямі формування техніко-так-
тичного арсеналу спортсменів-єдиноборців на 
початковому етапі навчання нашу увагу привер-
нули наукові праці відомих тренерів-дослідників: 
Г.М. Арзютова [6], С.Є. Бакулєва, М.В. Назаренка 
[7], В.М. Платонова [8] та інших фахівців 
(І.І. Аліханова, Г.А. Бурцева, А.М. Гаськова, 
Ф.М. Зезюліна, Г.П. Пархомовича, Г.С. Туманяна, 
Д.Л. Рудмана, А.А. Харлампієва, Є.М. Чумакова). 

товленості з рукопашного бою між курсантами Кг та Ег відображають ступінь більш високої про-
фесійної підготовленості в досліджуваних Ег, що свідчить про ефективність запропонованої нами 
методики. Результати дослідження впроваджені у практику фізичної підготовки майбутніх офіцерів 
командного напряму підготовки НГУ та ЗСУ.

Ключові слова: майбутні офіцери, проєкційне відеозображення, початковий етап, рукопашна під-
готовка, спаринг-партнер, спеціальна фізична підготовка, техніко-тактична підготовка. 
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Відповідно до результатів системного аналізу 
ключових складників предмета та об’єкта дослі-
дження, нами було розроблено та внесено від-
повідні корективи у програми фізичної й тактич-
ної підготовки майбутніх офіцерів командного 
напряму підготовки НГУ і ЗСУ, що сприяло підви-
щенню їхньої професійної майстерності.

Тематиці використання технічних засобів нав-
чання під час формування навичок застосування 
заходів фізичного впливу в системі спеціальної 
фізичної підготовки майбутніх офіцерів різних 
силових структур України присвячено роботи: 
О.В. Хацаюка [9], В.П. Бізіна [10], К.В. Ананченка 
[11] та інших фахівців. Напрацювання зазначених 
науковців дало нам змогу сформулювати мету 
роботи та розробити методику формування нави-
чок службово-прикладного рукопашного бою май-
бутніх офіцерів ЗСУ та НГУ на початковому етапі 
навчання з використанням проєкційного відео-
зображення спаринг-партнера. 

Мета статті. Головною метою роботи є розро-
блення та апробація методики формування нави-
чок службово-прикладного рукопашного бою май-
бутніх офіцерів на початковому етапі навчання 
з використанням проєкційного відеозображення 
спаринг-партнера (на прикладі курсантів команд-
но-штабного факультету Національної академії 
Національної гвардії України).

Для досягнення мети дослідження планува-
лося розв’язати такі завдання: 

– провести аналіз науково-методичної та спе-
ціальної літератури (інтернет-джерел) у напрямі 
формування навичок службово-прикладного руко-
пашного бою (заходів фізичного впливу) представ-
никами силових структур і спеціальних служб; 

– здійснити моніторинг науково-методичної 
літератури у напрямі формування техніко-тактич-
ного арсеналу спортсменів-єдиноборців на почат-
ковому етапі навчання; 

– провести аналіз науково-методичної літе-
ратури у напрямі використання технічних засобів 
навчання під час формування навичок застосу-
вання заходів фізичного впливу в системі спеці-
альної фізичної підготовки майбутніх офіцерів різ-
них силових структур України;

– розробити та апробувати методику фор-
мування навичок службово-прикладного руко-
пашного бою майбутніх офіцерів ЗСУ та НГУ на 
початковому етапі навчання з використанням про-
єкційного відеозображення спаринг-партнера. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення 
мети та завдань дослідження нами організовано 
педагогічний експеримент, який проведено впродовж 
2-х етапів (2018–2020 рр.). У педагогічному експе-
рименті взяли участь курсанти командно-штабного 
факультету Національної академії Національної 
гвардії України (НАНГУ, n=61 ос., середній вік дослі-
джуваних – 18,3 роки, чоловічої статі).

На першому етапі педагогічного експерименту 
(1-ий блок, вересень 2018–жовтень 2018 рр.) нами 
проведено моніторинг науково-методичної та спе-
ціальної літератури (інтернет-джерел) у напря-
мах формування: навичок службово-приклад-
ного рукопашного бою (заходів фізичного впливу) 
представниками силових структур і спеціальних 
служб; техніко-тактичного арсеналу спортсме-
нів-єдиноборців на початковому етапі навчання. 
Крім того, було здійснено аналіз науково-методич-
ної літератури у напрямі використання технічних 
засобів навчання під час розвитку та вдоскона-
лення техніки застосування заходів фізичного 
впливу в системі спеціальної фізичної підготовки 
майбутніх офіцерів різних силових структур. 

Відповідно до отриманих результатів (2-ий 
блок, листопад 2018 р.) нами розроблено мето-
дику формування навичок службово-прикладного 
рукопашного бою майбутніх офіцерів ЗСУ та НГУ 
на початковому етапі навчання з використанням 
проєкційного відеозображення спаринг-партнера. 

Надалі (3-ій блок, грудень 2019 р.) проведено 
відбір кандидатів серед курсантів командно-штаб-
ного факультету НАНГУ, які бажали взяти участь 
у педагогічному експерименті. Під час відбору 
нами було використано тестові завдання, які 
визначають рівень розвитку основних фізичних 
якостей курсантів зазначеного факультету НАНГУ 
(човниковий біг 10х10 м, підтягування на перекла-
дині з ривками, біг на 1 км), а також було визна-
чено базовий рівень володіння службово-при-
кладним рукопашним боєм відповідно до вимог 
керівних документів [12].

На початку другого етапу (1-ий блок, січень 
2019 р.) відповідно до результатів контрольного 
тестування, досліджуваних курсантів було роз-
поділено на контрольну (Кг, n=31 ос.) та експери-
ментальну (Ег, n=30 ос.) групи. Слід зауважити, що 
курсанти командно-штабного факультету НАНГУ 
(Кг та Ег) за рівнем розвитку техніко-тактичної 
підготовленості з рукопашного бою достовірно не 
відрізнялися (Р≥0,05). Всі досліджувані дали згоду 
на участь у педагогічному експерименті. Крім того, 
курсантів Кг та Ег було проінструктовано про дотри-
мання заходів безпеки, запобігання травматизму 
під час практичних занять із рукопашного бою, про 
що було створено відповідну відомість інструктажу. 

Надалі (2–6 блоки, лютий 2019 – березень 
2020 р.) було проведено апробацію розробленої 
нами методики формування навичок службо-
во-прикладного рукопашного бою майбутніх офі-
церів ЗСУ та НГУ на початковому етапі навчання 
з використанням проєкційного відеозображення 
спаринг-партнера.

Досліджувані контрольної групи під час прак-
тичних занять із фізичної підготовки використову-
вали традиційну методику розвитку й удоскона-
лення техніки та тактики службово-прикладного 
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рукопашного бою, яка передбачена робочою 
програмою навчальної дисципліни «Фізичне 
виховання та методика фізичної підготовки» [13] 
та нормативно-правовими документами з органі-
зації фізичної підготовки в НГУ [12]. 

Зі свого боку досліджувані експерименталь-
ної групи додатково використовували розроблену 
нами методику формування навичок службо-
во-прикладного рукопашного бою, яка передба-
чає акцентоване застосування під час практичних 
занять із рукопашного бою (комплексних занять) 
в системі фізичної підготовки майбутніх офіцерів 
(початковий етап навчання) проєкційного відео-
зображення спаринг-партнера. Зазначену мето-
дику досліджувані Ег використовували впродовж 
13-ти місяців (усього 72 год) під час різних форм 
фізичної підготовки. На відпрацювання навчальних 
питань під час практичного тренування з викорис-
танням запропонованої нами методики відводи-
лося 18–20 хв, (2-ий семестр 2018/2019 навчаль-
ного року). Навчально-матеріальну базу кафедри 
фізичної підготовки та спорту НАНГУ було осна-
щено для проведення педагогічного експерименту 
(зал рукопашного бою, майданчик для відпрацю-
вання прийомів рукопашного бою). 

Упродовж 2-го блоку (другий етап педагогіч-
ного експерименту, лютий – березень 2019 р.) 
досліджувані курсанти Ег відпрацьовували оди-
ночні захисні дії: блоки підставкою передпліччя, 
захист від ударів руками проти атакуючих дій 
проєкційного відеозображення спаринг-партнера 
(супротивника). Розучування захисних дій від уда-
рів проєкційного зображення спаринг-партнера 
здійснювалося в правий і лівий боки. Поступово 
навчальні завдання ускладнювалися. Отже, 
у досліджуваних Ег формувалася ефективна тех-

ніка захисту від атакуючих дій руками та ногами 
супротивника.

Під час 3-го блоку (другий етап педагогічного 
експерименту, квітень – травень 2019 р.) дослі-
джуваними Ег відпрацьовувалися техніко-тактичні 
дії захисту та контратакуючих дій руками і ногами. 
Отже, під час цього етапу досліджувані курсанти 
Ег формували навички захисту та контратакуючих 
дій відповідно до індивідуального рівня техніко-так-
тичної (фізичної) підготовленості. Слід також зазна-
чити, що наприкінці 3-го блоку (другого етапу дослі-
дження) в курсантів Ег спостерігалися сформовані 
стійкі навички захисних дій і вміння застосовувати 
контратакуючі технічні комбінації руками та ногами. 

Упродовж 4-го блоку (другий етап педагогіч-
ного експерименту, червень – листопад 2019 р.), 
згідно з планом дослідження, ми відпрацьовували 
навчальні питання, які передбачають проведення 
курсантами Ег віртуальних сутичок із використан-
ням проєкційного відеозображення. Віртуальні 
сутички проводилися з урахуванням часу (2 хв), 
по ходу вдосконалення тактики ведення поєдинку 
курсантами Ег час було збільшено до 3–5 хв. 
Кількість раундів віртуального поєдинку також 
поступово збільшувалася від 1 до 3 (перерва між 
раундами сягала 50–60 сек).

Останній, 5-ий, блок (другий етап педагогічного 
експерименту, грудень 2019 р. – березень 2020 р.) 
характеризувався переходом досліджуваних кур-
сантів Ег до справжніх спарингів із партнером під 
час різних форм фізичної підготовки. Курсантами 
Ег відпрацьовувалися удари в парах, захисні 
та контратакуючі комбінації.

Слід також зазначити, що під час педагогічного 
експерименту проводився вхідний і вихідний кон-
троль, який дав змогу визначити ступінь впливу 
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Рис. 1. Результати тестування техніко-тактичної підготовленості курсантів Кг (n=31 ос.) та Ег (n=30 ос.) із рукопашного бою  
на початку та після педагогічного експерименту
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занять із використанням проєкційного відеозобра-
ження спаринг-партнера на показники техніко-так-
тичної підготовленості досліджуваних курсантів 
Ег. З метою визначення достовірності та ступеня 
впливу на техніко-тактичну підготовленість кур-
сантів Ег запропонованої нами методики в системі 
їхньої фізичної підготовки було використано t-кри-
терій Стьюдента [14]. Порівняльний аналіз резуль-
татів (рис. 1) відповідно до апробації запропоно-
ваної нами методики свідчить про достовірність 
відмінностей між середньогруповими показни-
ками досліджуваних курсантів Кг та Ег (Р ≤ 0,05).

Відповідно до результатів педагогічного екс-
перименту встановлено, що використання проєк-
ційного відеозображення спаринг-партнера дало 
нам змогу підвищити техніко-тактичну підготовле-
ність курсантів Ег зі службово-прикладного руко-
пашного бою.

Висновки. Під час дослідження проведено 
аналіз науково-методичної та спеціальної літе-
ратури (інтернет-джерел) у напрямі формування 
навичок службово-прикладного рукопашного 
бою (заходів фізичного впливу) представниками 
силових структур і спеціальних служб, що дало 
нам змогу визначити ефективний техніко-тактич-
ний арсенал досліджуваного єдиноборства, який 
доцільно впровадити в систему рукопашної підго-
товки майбутніх офіцерів НГУ та ЗСУ.

Подальший моніторинг науково-методичної літе-
ратури у напрямі формування техніко-тактичного 
арсеналу спортсменів-єдиноборців на початковому 
етапі навчання дав членам науково-дослідної групи 
змогу внести корективи у програми фізичної й так-
тичної підготовки майбутніх офіцерів командного 
напряму підготовки НГУ і ЗСУ, що сприяло підви-
щенню їхньої професійної майстерності.

Аналіз науково-методичної літератури 
у напрямі використання технічних засобів нав-
чання під час формування навичок застосування 
заходів фізичного впливу в системі спеціальної 
фізичної підготовки майбутніх офіцерів різних 
силових структур України дав нам змогу роз-
робити методику формування навичок службо-
во-прикладного рукопашного бою майбутніх офі-
церів ЗСУ та НГУ на початковому етапі навчання 
з використанням проєкційного відеозображення 
спаринг-партнера. 

Отже, в результаті педагогічного експерименту 
розроблено та апробовано методику формування 
навичок службово-прикладного рукопашного бою 
майбутніх офіцерів на початковому етапі нав-
чання з використанням сучасних технічних засо-
бів навчання. Отримані статистично достовірні 
дані відмінностей за результатами контрольного 
тестування рівня розвитку техніко-тактичної під-
готовленості з рукопашного бою між курсантами 
Кг та Ег відображають ступінь більш високої про-
фесійної підготовленості в досліджуваних Ег, що 

свідчить про ефективність запропонованої нами 
методики. Результати дослідження впроваджено 
у практику фізичної підготовки майбутніх офіцерів 
командного напряму підготовки НГУ та ЗСУ.

Пропозиції: під час подальших досліджень 
передбачити розроблення методики розвитку 
та вдосконалення техніко-тактичних дій застосу-
вання заходів фізичного впливу проти супротивника 
у різних умовах службово-бойової діяльності в поло-
женні лежачи (партері); результати дослідження 
впровадити в систему бойової підготовки військо-
вослужбовців бойових частин НГУ та ЗСУ.
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Shemchuk V., Turchynov А., Klymovych V., Honcharov E., Trishchun R. The use of technical training 
at the initial stage of forming combat skills of future officers 

The article is devoted to topical issues of development and improvement of military-applied skills 
of application of measures of physical influence of future officers of the National Guard of Ukraine (NGU) 
and Armed Forces of Ukraine (AFU). The main purpose of this work is to develop and approve the methodology 
of forming the skills of the combat officers of future officers at the initial stage of training using a projection 
video of a sparring partner.

To achieve the goals and objectives of the study, we organized a pedagogical experiment, which was 
conducted over 2 stages (2018–2020). In the pedagogical experiment cadets of the command and staff 
faculty of the National Academy of the National Guard of Ukraine (NANGU, n=61 persons, average age 
of the investigated 18.3 years, male article) participated. In turn, the cadets studied were divided into a control 
group (Cg, n=31 persons) and an experimental group (Eg, n=30 persons). At the beginning of the pedagogical 
experiment, the Cg and Eg cadets studied did not differ significantly in the level of development of technical 
and tactical preparedness from melee combat (P≥0,05). The Cg cadets studied used traditional methods 
of development and improvement of the technique and tactics of hand-to-hand combat during practical training 
on physical training [12; 13]. In turn, the investigated Eg cadets additionally used the developed method 
of formation of skills of service-applied hand-to-hand combat, which provides for the accentuated application 
during practical training on hand-to-hand combat (complex training) in the system of physical training of future 
officers (initial stage of training) projection video image partner.

As a result of the pedagogical experiment, the methodology of forming the skills of service-applied hand-
to-hand combat of future officers at the initial stage of training using modern technical means of training was 
developed and tested. Obtained statistically reliable data of differences from the results of control testing 
of the level of development of technical and tactical preparedness in hand-to-hand combat between cadets 
Сg and Eg reflects the degree of higher professional readiness in the investigated Eg, which testifies to 
the effectiveness of our proposed method. The results of the study of the implementation of future officers 
of command direction of training of NGU and AFU in the practice of physical training.

Key words: future officers, projection video, initial stage, hand-to-hand training, enemy, special physical 
training, technical and tactical training.
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО СЕРЕДОВИЩА 
ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуто актуальні проблеми підготовки студентів педагогічних закладів вищої 

освіти фізкультурного профілю. Акцентовано, що в сучасних умовах реформування освіти до профе-
сіоналізму вчителя фізичної культури висуваються особливі вимоги з урахуванням найвищого рівня 
відповідальності за безпеку навчально-виховного процесу та специфіки організаційно-методичного 
забезпечення фізкультурно-оздоровчого середовища в школі. Показано, що для забезпечення процесу 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого середо-
вища в школі потрібні змістовні моделі і відповідні педагогічні технології, побудовані на основі викори-
стання сучасних наукових підходів. Зокрема, необхідно впровадження в практику фізичного виховання 
таких педагогічних технологій, які дозволяють активізувати фізкультурно-оздоровчу діяльність 
майбутніх фахівців на основі персонально прийнятних форм і засобів фізичного виховання. Виявлено 
роль методико-практичних занять для підготовки майбутніх учителів фізичної культури до орга-
нізації фізкультурно-оздоровчого середовища закладу загальної середньої освіти. Встановлено, що 
кожен студент повинен бути компетентним у питаннях здоров’язбереження, виробивши стійку 
потребу в заняттях фізичною культурою і спортом. Запропоновано шляхи вдосконалення якості 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури на основі відбору і навчання студентів з ураху-
ванням їхніх особистісних характеристик. Ефективність фізкультурної освіти в аспекті організації 
фізкультурно-оздоровчого середовища в школі підвищується на основі встановлення оптимальних 
структурно-функціональних і змістовних зв’язків між навчальними дисциплінами та різними видами 
практичної педагогічної діяльності; орієнтації студентів на творчу фізкультурно-оздоровчу діяль-
ність; використання інноваційних технологій задля формування у студентів навичок організації 
та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи; досягнення оптимального для студентів педаго-
гічного закладу вищої освіти рівня фізичної підготовки.

Ключові слова: підготовка майбутніх учителів фізичної культури, методико-практичні заняття, 
збереження і зміцнення здоров’я студентів, фізкультурно-оздоровче середовище, заклади загальної 
середньої освіти.
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Постановка проблеми. На сучасному етапі 
соціального розвитку суспільства рівень фізич-
ної культури особистості значною мірою визначає 
стан адаптації індивіда в навколишньому світі. 
Нині успішним може бути лише фізично, духовно 
і морально здорова особистість. Тому однією 
з основних проблем загальноосвітньої школи є збе-
реження і зміцнення здоров’я учнів, формування 
основ здорового способу життя. Водночас необ-
хідність підвищення рівня рухової активності шко-
лярів в умовах швидко зростаючого потоку інфор-
мації, інтенсифікації навчальної діяльності вимагає 
пошуку нових шляхів організації цілеспрямованої 
професійно-прикладної фізичної підготовки май-
бутніх учителів фізичної культури, що мають певні 
вміння і навички в організації фізкультурно-оздо-
ровчого середовища закладів загальної середньої 
освіти. Аналіз практичної педагогічної діяльності 
учителів фізичної культури свідчить, що погіршення 
стану здоров’я учнівської молоді призводить до 
збільшення числа спеціальних медичних груп.

Фізична підготовленість школярів різних віко-
вих груп, стан їхнього здоров’я досягають ефектив-
них позитивних результатів лише в комплексному 
поєднанні уроків фізичної культури та різних форм 
фізкультурно-оздоровчої роботи [1, с. 104]. Це 
зумовлює необхідність забезпечення професійної 
спрямованості навчальних занять, посилення тео-
ретичної та методичної підготовки майбутніх учи-
телів фізичної культури, спрямованої на навчання 
методикам проведення фізкультурно-оздоровчої 
роботи з учнями та створення фізкультурно-оз-
доровчого середовища закладів загальної серед-
ньої освіти. Відтак слід акцентувати увагу не на 
спортивній, а на фізкультурно-оздоровчій діяль-
ності. Прерогативою спортивної роботи в школі 
є функції лише вчителів фізичної культури, тоді 
як фізкультурно-оздоровча робота є громадським 
навантаженням всього педагогічного колективу. 
Важливе значення відіграють вміння майбутніх 
учителів фізичної культури спільно з іншими педа-
гогами планувати фізкультурно-оздоровчі заходи 
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не епізодично, а як систему, що здійснює вплив 
на моральний і фізичний аспекти життєдіяльності 
дітей, формування їхньої особистості, тим самим 
організовуючи фізкультурно-оздоровче середо-
вище закладів загальної середньої освіти.

Основними педагогічними особливостями про-
фесійної підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури є чітко виражена професійна спрямо-
ваність процесу фізичного виховання та інших 
форм фізкультурно-масової роботи, створення на 
навчальних заняттях умов, що сприяють форму-
ванню в учнів умінь і навичок фізкультурно-оздо-
ровчої діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичним підґрунтям дослідницького пошуку 
є ідеї щодо професійної підготовки, зокрема: істо-
рії становлення та розвитку фізичної культури 
(Л. Зубченко); психолого-педагогічних аспектів 
формування професійного мислення майбутніх 
учителів-предметників (М. Басова, А. Баталова, 
М. Кашапова, Г. Нагорна, Г. Сухобська та інші); кон-
цептуальних положень щодо особистісно-профе-
сійного розвитку майбутніх учителів (Г. Васянович, 
Ф. Гоноболін, О. Дубасенюк, Н. Кузьміна та інші); 
професійних особливостей діяльності вчителів 
фізичної культури (Я. Бельський, Н. Волянюк, 
Л. Демінська, О. Петунін, Л. Сущенко та інші); сис-
теми формування професійно-педагогічної спря-
мованості студентів факультетів фізичного вихо-
вання (В. Видрін, М. Карченкова, Б. Шиян та ін.). 
Водночас поза увагою науковців залишається 
проблема підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури до організації фізкультурно-оздоровчого 
середовища (передусім індивідуально спрямова-
ного) закладів загальної середньої освіти.

Мета статті – теоретично обґрунтувати осо-
бливості підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури до організації фізкультурно-оздоровчого 
середовища закладу загальної середньої освіти 
та окреслити можливі шляхи вирішення означеної 
проблеми. 

Виклад основного матеріалу. У сучасних 
умовах різко загострюється проблемна ситуація, 
за якої випускники педагогічних закладів вищої 
освіти (ЗВО), маючи «багаж» солідних теоретич-
них знань, не здатні реалізувати його в повсякден-
ній діяльності школи. Академічність педагогічної 
освіти, підвищена затеоретизованість у підго-
товці вчителів не відповідають реальним потре-
бам загальноосвітньої практики. Тому фізичне 
виховання у ЗВО має не лише сприяти розвитку 
фізичних якостей у студентів і вдосконалювати 
їхні рухові вміння і навички, а й дати майбутнім 
учителям фізичної культури глибокі знання щодо 
власного організму, засобів і методів цілеспрямо-
ваного впливу на фізичний стан з метою збере-
ження і зміцнення здоров’я [2, с. 55]. Необхідно 
підвищити грамотність студентів у сфері здо-

ров’язбереження, акцентувати увагу на необхід-
ності спеціальних знань фізкультурно-оздоро-
вчого характеру, сприяти набуттю вмінь і навичок, 
які надалі забезпечать можливість організації 
фізкультурно-оздоровчого середовища закладів 
загальної середньої освіти та проведення заходів, 
спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я 
школярів.

З огляду на це одним із основних принципів 
перебудови роботи педагогічних ЗВО має стати 
підвищення практичної зорієнтованості навчаль-
ного плану, зокрема й у підготовці майбутніх учи-
телів фізичної культури. Припускаємо, що для під-
вищення якості підготовки фізкультурних кадрів до 
організації фізкультурно-оздоровчого середовища 
закладів загальної середньої освіти необхідне 
вдосконалення окремих напрямів діяльності ЗВО. 

По-перше, це якісний відбір або попередня під-
готовка абітурієнтів, які вступають до педагогічних 
ЗВО. Як доцільно зазначає Г. Куртова, успішні сту-
денти фізкультурних спеціальностей володіють 
набором особистісних характеристик, серед яких 
врівноважена нервова система, емоційна стабіль-
ність, соціальна сміливість і активність, практич-
ність, сумлінність, орієнтація на соціальне схва-
лення оточуючих [3, с. 125].

По-друге, важливим напрямом удосконалення 
якості підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури до організації фізкультурно-оздоровчого 
середовища закладів загальної середньої освіти 
є підвищення практичної зорієнтованості освіт-
нього процесу, прив’язка процесу навчання у ЗВО 
до реальних умов педагогічної діяльності в шко-
лах [4, с. 236].

Так, реалізації окресленого напряму, як 
доцільно зазначає Н. Самсутіна, сприяє і мак-
симальна педагогізація освітнього процесу, що 
виявляється у виконанні студентами визначених 
педагогічних функцій, які моделюють фізкультур-
но-оздоровчу діяльність. З цією метою доцільно на 
заняттях використовувати ділові ситуації та ігри, 
що імітують реальну організацію фізкультурно-оз-
доровчих заходів з учнями [5, с. 208]. Так, під час 
рухливих ігор та естафет ефективним є навмисне 
створення ситуації шуму, недисциплінованості, 
порушення правил гри, щоб студенти мали змогу 
самостійно знайти педагогічні підходи до органі-
зації заняття і виявити вміння гідно вийти з вини-
клих умов, виявити витримку, вимогливість, спо-
кій, впевненість у власних силах і знаннях, зуміти 
зацікавити учнів.

Основною вимогою до професійної спрямова-
ності таких занять є взаємозв’язок теорії та прак-
тики та її здійснення в тісній єдності з вихованням 
фізичних якостей, підвищенням фізичної підготов-
леності і зміцнення здоров’я студентів, одночасно 
не знижуючи загальної та моторної щільності 
занять і фізіологічного навантаження.
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Значним потенціалом у підготовці майбутніх 
учителів фізичної культури до організації фізкуль-
турно-оздоровчого середовища закладів загаль-
ної середньої освіти, на думку О. Ажиппо, володі-
ють методико-практичні і навчально-тренувальні 
заняття. Навчально-тренувальні заняття мають 
різну спрямованість, однак загалом спрямовані на 
загальну фізичну підготовку з акцентом на вихо-
вання аеробної витривалості, яка здатна забез-
печити підвищення загальної фізичної працез-
датності, поліпшити діяльність серцево-судинної 
і дихальної систем. Методико-практичні заняття 
передбачають освоєння основних методик, які 
в майбутній професійній діяльності уможливлять 
для вчителів фізичної культури раціональне вико-
ристання засобів фізичної культури для оптиміза-
ції працездатності, збереження та зміцнення здо-
ров’я учнів [6, с. 174]. 

Ефективними формами методико-практичної 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури 
є використання рольових, імітаційних, психотех-
нічних ігор, проблемних ситуацій, тематичних 
завдань для самостійного виконання, в процесі 
яких виявляється міра готовності студентів до 
практичного оволодіння певною методикою. 
Кожне методико-практичне заняття узгоджується 
з відповідною теоретичною темою. 

Відтворимо загальну схему проведення мето-
дико-практичних занять:

– згідно з планованою темою заняття викла-
дач завчасно видає студентам завдання для 
ознайомлення з рекомендованою літературою 
та необхідні вказівки щодо її опрацювання; 

– на занятті викладач коротко пояснює методи 
навчання і за необхідності показує відповідні при-
йоми, способи виконання фізичних вправ, рухо-
вих дій для досягнення необхідних результатів за 
досліджуваною методикою; 

– студенти в умовах взаємоконтролю відтво-
рюють тематичні завдання на практиці; 

– під керівництвом викладача обговорюються 
й аналізуються підсумки виконаних завдань; сту-
дентам надаються індивідуальні рекомендації 
щодо практичного самовдосконалення окремих 
дій, прийомів, способів [7, с. 95].

Закріплення і вдосконалення методичних при-
йомів відбувається в процесі їхнього багатора-
зового відтворення в мінливих умовах навчаль-
ної та позанавчальної фізкультурно-оздоровчої 
діяльності, в побуті і на відпочинку. Всі теми мето-
дико-практичних занять спрямовані на набуття 
практичних навичок раціонального використання 
засобів і методів фізичного виховання для органі-
зації фізкультурно-оздоровчого середовища закла-
дів загальної середньої освіти, а відтак – для зміц-
нення здоров’я і збереження його на довгі роки.

Значну увагу, на думку І. Гринченко, необ-
хідно приділяти організації самостійних занять 

фізичними вправами, методам самоконтролю, 
профілактики професійних захворювань і травма-
тизму з використанням засобів фізичної культури 
[8, с. 106]. Знання, вміння та практичні навички, 
що здобуваються студентами під час проведення 
методико-практичних занять, мають важливе зна-
чення не лише для збереження і зміцнення здо-
ров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості 
і працездатності, вони також дають можливість 
удосконалювати навички міжособистісного спілку-
вання [9, с. 135], розвивати різні види комунікацій, 
виховувати толерантне ставлення до оточуючих, 
що так необхідно майбутнім учителям фізичної 
культури в організації фізкультурно-оздоровчого 
середовища закладів загальної середньої освіти.

Істотний вплив на якість підготовки май-
бутніх учителів фізичної культури, як зазначає 
І. Шаповалова, відіграє участь студентів у роботі 
експериментальних майданчиків, наприклад, 
щодо реалізації моделі спортивно зорієнтованого 
фізичного виховання в школі, а також щодо орга-
нізації здоров’язбереження школярів в умовах 
фізкультурно-оздоровчого середовища загально-
освітньої школи [10, с. 205]. Окрім того, дієвими 
також є заходи щодо оптимізації профорієнтаці-
йної роботи зі студентами, зокрема збільшення 
частки виховної роботи та взаємодії з дітьми. 

Висновки і пропозиції. Результати проведе-
ного дослідження засвідчили, що знання, вміння 
і навички, необхідні майбутнім учителям фізич-
ної культури для організації та проведення фіз-
культурно-оздоровчих заходів з учнями закладів 
загальної середньої освіти, можуть бути успішно 
засвоєні лише в тому разі якщо в процесі нав-
чання студентів вдається забезпечити:

– вироблення стійкої потреби в заняттях 
фізичною культурою і спортом; 

– формування мотивації до занять фізкуль-
турно-оздоровчого характеру, зокрема й звички 
вести здоровий спосіб життя; 

– засвоєння теоретичних знань щодо основ 
фізичного виховання, формування вмінь та нави-
чок організації та проведення занять фізкультур-
но-оздоровчої та спортивної спрямованості; 

– засвоєння способів організації різних 
форм самостійних занять фізичною культурою 
і спортом; 

– засвоєння елементів пропаганди здорового 
способу життя, агітації до боротьби зі шкідливими 
звичками, регулярних і систематичних занять 
фізичною культурою і спортом. 

Набувши знання, опанувавши методико-прак-
тичні вміння та навички, майбутні вчителі фізичної 
культури матимуть змогу самостійно вирішувати 
питання щодо збереження і зміцнення здоров’я, 
раціонально використовувати засоби і методи 
фізичного виховання для підвищення ефектив-
ності навчальної діяльності, що надалі, безумовно, 
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відіб’ється на рівні їхньої компетентності в органі-
зації фізкультурно-оздоровчого середовища закла-
дів загальної середньої освіти.
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Shukatka O. Training of future physical education teachers for the organization of physical culture 
and health environment of general secondary education institution

The article deals with the actual problems in training of students of the pedagogical institutions of higher 
education of physical culture profile. It has been emphasized that in modern conditions of education reform, 
special requirements are put forward to the professionalism of a physical education teacher, taking into account 
the highest level of responsibility for the safety of the educational process and the specifics of organizational 
and methodological support of physical culture and health environment at school. It has been shown that 
meaningful models and relevant pedagogical technologies, based on the use of modern scientific approaches 
are necessary for ensuring the process of training of future physical education teachers for the organization 
of physical culture and health environment at school. In particular, it is necessary to introduce such pedagogical 
technologies into physical education practice, which allow activation of physical culture and health activities 
of future specialists on the basis of personally acceptable forms and means of physical education. The role 
of methodical and practical classes for training of future physical education teachers for the organization 
of physical culture and health environment of general secondary education institution has been revealed. It has 
been established that every student must be competent in health saving issues, having developed a persistent 
need for physical culture and sports. The ways of improving quality of training of future physical education 
teachers on the basis of selection and studying of students taking into account their personal characteristics 
have been proposed. The effectiveness of physical education in the aspect of organization of physical culture 
and health environment at school increases through the establishment of optimal structural, functional 
and substantive links between educational disciplines and various types of practical pedagogical activities; 
orientation of students on creative physical culture and health activities; use of innovative technologies for 
the formation of students’ skills in organization and carrying out of physical culture and health work; achieving 
the optimal level of physical training for students of pedagogical institution of higher education.

Key words: training of future physical education teachers, methodical and practical classes, saving 
and strengthening students’ health, physical culture and health environment, general secondary education 
institutions.



2020 р., № 70, Т. 4.

227

УДК 378 
DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2020.70-4.42

М. Л. Яковлєва
кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри іноземних мов
Одеської національної академії харчових технологій

РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті розглядаються особливості викладання англійської мови за професійним спрямуванням 

майбутнім економістам та аналізується рівень знань студентів технічних спеціальностей і шляхи вдо-
сконалення та покращення рівня володіння іноземною мовою. Автор наголошує на важливості викори-
стання лише позитивного та вдалого досвіду викладання іноземної мови в Європейських країнах і впро-
вадження закордонного досвіду із сучасними вітчизняними розробками. У роботі порушується питання 
щодо активізації підготовки до складання вступного іспиту до магістратури (ЄВІ), шляхів покращення 
рівня знань студентів з іноземної мови у немовному виші та стимулювання потреби в студента 
у вивченні іноземної мови як запоруки стати освіченою, культурною, професійною, конкурентоспромож-
ною та успішною людиною. Студенти вищих технічних навчальних закладів повинні бути забезпечені 
такими знаннями, які вони могли б застосовувати для ведення документації, спілкування зі своїми закор-
донними колегами, і мати пристойний вигляд під час ведення ділових переговорів як представник сучас-
ної європейської країни. Узявши до уваги важливість володіння іноземною мовою (англійською) в сучас-
ному світі та проаналізувавши основні причини ситуації, що склалася в освітньому просторі України 
на всіх рівнях навчання, було визначено основні внутрішні та зовнішні мотиваційні фактори, що сприя-
ють ефективному вивченню англійської мови студентами технічних спеціальностей і запропоновано 
шляхи покращення їхнього рівня знань. Особливістю навчання англійської мови за професійним спряму-
ванням майбутніх економістів є максимальне врахування специфіки професійної сфери. Тому потрібно 
наблизити зміст і методи навчання до практичних потреб студентів з обов’язковим урахуванням їхніх 
інтересів і необхідної мотивації. Варто підбирати навчальний матеріал, що відображає сучасні та про-
фесійні проблеми працівників економічної сфери та шляхи їх практичного вирішення. Численні особли-
вості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням потребують свого подальшого дослі-
дження з метою пошуку методів і засобів навчання, які дають змогу підвищити рівень мовної підготовки 
майбутніх економістів, що є однією з умов вдалого працевлаштування.

Ключові слова: стратегії викладання, диференційний підхід, іноземна мова професійного спілку-
вання, мотивація.
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Постановка проблеми. Україна впевнено пря-
мує європейським шляхом розвитку, переймаючи 
досвід розвинених держав і запроваджуючи у країні 
певні власні ідеї та реформи. Одним із найважли-
віших аспектів відновлення держави та її станов-
лення є освіта, а саме вища професійна освіта, яку 
надають вищі навчальні заклади України. Сучасний 
розвиток міжнародних ділових контактів і розши-
рення міжнародного співробітництва в різних сфе-
рах діяльності зумовлюють необхідність володіння 
іноземною мовою як засобом міжкультурного спіл-
кування спеціалістів будь-якої професії на основі 
характерних особливостей спеціальності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
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 інші), 
якість вищої освіти значною мірою залежить від 
рівня володіння випускниками університетів іно-
земними мовами. Нині все більше уваги приділя-
ється аспектам навчання іноземної мови як мови 
професійного спілкування. Наприклад, проблеми 

викладання іноземної мови за професійним спря-
муванням висвітлено в публікаціях таких авто-
рів, як: О.Г. Поляков, Н.Д. Гальскова, A. Waters, 
T. Hutchinson, О.П. Биконя, В.Д. Борщовецька, 
А.І. Гордєєва, Т.М. Корж, Г.А. Гринюк, 
Т.М. Каменева, Л.Я. Личко, Ю.В. Манько, 
І.М. Мельник, Н.М. Одегова, О.П. Петращук, 
О.М. Середа, В.Ю. Соколов та інші. Проте рівень 
володіння іноземною мовою у випускників немов-
них ВНЗ не завжди відповідає сучасним вимо-
гам, що перешкоджає їхньому успішному пра-
цевлаштуванні у майбутньому. Для того, щоб 
рухатись у правильному напрямку, необхідно 
переймати корисний досвід інших держав, чим 
рівень освіти та розвитку перевищує показники 
України. Досвід європейських країн досліджується 
у працях таких учених, як: Г. Гринюк, О. Мисечко, 
О. Івашко, О. Максименко, Л. Морська, Т. Вакалюк, 
С. Ніколаєва, О. Петращук, О. Першукова, 
Н. Логутіна, Л. Котлярова, Л. Сакун та інших. 

Мета статті. Метою дослідження є розгляд 
особливостей викладання англійської мови 
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у вищому технічному навчальному закладі. Мета 
навчання студентів немовних спеціальностей 
англійської мови полягає перш за все в тому, 
щоб людина, яка оволодіває іноземною мовою, 
могла використовувати її як у професійному, так 
і в повсякденному житті. 

Методологія дослідження. Більшість техніч-
них закладів скористалася цим правом і скоро-
тила вивчення непрофільних дисциплін, зокрема 
іноземної мови, на користь основних, що чита-
ються випусковими кафедрами. Такий підхід 
поставив під загрозу якість вищої освіти, оскільки 
ігнорування вивчення англійської мови призво-
дить до зникнення університету з освітнього поля, 
оскільки іноземна мова – це не лише навчаль-
ний предмет. Це навчальна дисципліна, яка має 
великий освітній, розвиваючий і культурний потен-
ціал. Вона формує загальну культуру особистості, 
а також дає можливість майбутньому спеціалісту 
оволодіти сферою знань, пов’язаних з його май-
бутньою професійною діяльністю. Тому універси-
тети, більш відповідальні за підготовку висококва-
ліфікованих фахівців, навпаки, збільшили обсяг 
і тривалість вивчення студентами іноземних мов, 
розробили концепцію викладання іноземної мови, 
уніфікували назви необхідних курсів і наповнили 
їх відповідним змістом. Специфіка іншомовної 
підготовки в більшості технічних закладів вищої 
освіти полягає в тому, що вивчення іноземної 
мови відбувається в умовах високої наповненості 
груп з обмеженою кількістю аудиторних занять, 
з неузгодженими назвами курсів, які часом завер-
шуються без жодної форми контролю. Це все 
призводить до того, що вивчення іноземної мови 
в таких закладах є неефективним, а рівень воло-
діння мовою більшості студентів не відповідає 
рівню професійного спілкування [4].

Економічний розвиток нашої країни дуже 
залежить від знання громадянами англійської 
мови. Ексміністерка освіти Лілія Гриневич осо-
бливу увагу вивченню іноземної мови учнями 
шкіл і студентами вищих навчальних закладів. 
Було затверджено стандарти, згідно з якими до 
2023 року володіння англійською на рівні В1 буде 
обов’язковим для вступу у виш на бакалавра. 
Частину профільних дисциплін пропонують зро-
бити англомовними та проводити регулярні «скри-
нінги знань», зокрема запровадити обов’язкове 
ЗНО з іноземної мови після бакалаврату. Однією 
з основних проблем англійської в університетах 
уважається різний рівень її знання, з яким вступ-
ники потрапляють у виші. Тому є прагнення забез-
печити рівень Intermediate на початку навчання.

Ми вважаємо за необхідне зазначити основні 
проблеми, з якими зіштовхуються викладачі укра-
їнських вишів. Одеська академія харчових тех-
нологій намагається вдосконалити та поглибити 
навчання англійської мови, ввести необхідні зміни 

та зважати на глобальні тенденції, стимулюючи 
викладачів до оновлення процесу викладання анг-
лійської мови. Проте постає питання, яким чином 
подолати ті перешкоди, які має вища освіта сьо-
годні, а саме предмет «Іноземна мова». Головною 
перешкодою щодо росту рівня знань є мала кіль-
кість годин, що виділено на вивчення англійської 
мови, недостатнє матеріально-технічне забез-
печення, низький рівень володіння англійською 
під час вступу в університет, відсутність фахівців 
із подвійною освітою (володінням англійською 
мовою та професійним знанням технічних пред-
метів). Студент не прагне отримувати знання, 
оскільки не відчуває нагальної потреби їх вико-
ристовувати. Часто студенти І–ІІІ курсу не розу-
міють, для чого їм потрібна англійська мова за 
професійним спілкуванням. Студент уважає, що 
він не здатний брати активну участь на заняттях 
з іноземної мови за професійним спілкуванням, 
боїться приєднуватися до спілкування через низь-
кий рівень знань, занижену самооцінку та можливі 
помилки. Студент уважає, що відвідування пар – 
це марна трата часу, він зможе швидко і само-
стійно надолужити пропущений матеріал. Студент 
не бажає навчатись, бо вважає, що на занятті 
розглядаються неактуальні питання, читаються 
банальні тексти, використовуються застарілі 
методи навчання та підручники, відсутнє якісне 
технічне обладнання [1]. Вищезазначені проблеми 
є взаємопов’язані та їх розв’язання вимагає комп-
лексного підходу. Після визначення причин низь-
кого рівня знань студентів у технічному виші буде 
доцільнім згадати закордонний досвід вивчення 
іноземної мови в європейських вишах. 

Оскільки, за даними Британської ради, серед 
32-х країн Європи Україна посідає 28 місце за 
рівнем знання англійської мови. Згідно з резуль-
татами щорічного дослідження міжнародної освіт-
ньої компанії EF Education First, у публічному рей-
тингу рівня володіння англійською мовою в різних 
країнах у 2018 році Україна опинилася на 43-му 
місці із 88-ми країн. Лише 18 % українців володі-
ють англійською мовою на рівні Intermediate. Наша 
країна потрапила до 3-ої категорії з «помірним» 
рівнем володіння англійською мовою та посіла 
передостаннє місце в ній. Як бачимо, це дуже 
невтішні дані того, в якому становищі перебуває 
наша освіта.

У вищих навчальних закладах Польщі, 
Нідерландів та України спільною є спрямова-
ність іншомовної освіти на такі аспекти: форму-
вання міжкультурної компетенції, стимулювання 
саморозвитку студентів, вміння спілкуватись 
із англомовними опонентами та орієнтуватись 
у сучасному світі, використовуючи англійському 
мову у навчанні, професійному житті та для осо-
бистих цілей. Важливою метою викладача анг-
лійської мови у навчальному закладі будь-якої 
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держави є переконання студента, що англійська 
мова не є мовою одноразового, «університет-
ського» використання, це жива мова сьогодення, 
яка є відображенням світу та життя. Окрім вико-
ристання автентичних англомовних матеріалів, 
університети Польщі та Нідерландів охоче залу-
чають викладачів і студентів до двомовних курсів 
викладання дисципліни. Ми знаємо, що деякі виші 
нашої країни також використовують подібні курси. 
Тобто одна і та ж дисципліна подається держав-
ною мовою та англійською мовами, стимулюючи 
так студентів до іншомовної освіти, але надаючи 
їм можливість звертатись до більш зрозумілого 
матеріалу у разі, якщо студенту надто складно 
розуміти певну тему англійською. Студент, маючи 
двомовний курс, підвищує і рівень знання анг-
лійської мови, і власне знання профільного/
непрофільного предмета. Наприклад, у 2007–
2008 роках у Нідерландах англійською мовою 
проводились заняття із 956 профільних предметів 
і 376 непрофільних. В Університеті Амстердама 
кількість курсів, що викладаються англійською 
мовою, перевищила кількість дисциплін держав-
ною мовою: англійською відбувалось навчання 
62 % навчальної програми, і лише 38 % – держав-
ною. У Польщі результати дещо нижчі, але все ж 
майже 35 % програми Варшавської політехніки 
можна прослухати англійською мовою [3]. 

Усе більше викладачів кафедри іноземних мов 
Одеської академії харчових технологій робить 
висновки, що одним зі способів розв’язання цієї 
проблеми є використання диференційованого під-
ходу в навчанні іноземної мови, який передбачає 
врахування індивідуальних особливостей студен-
тів [2]. У процесі наукового пошуку вони виявили 
основні переваги диференційованого навчання під 
час роботи з різнорівневими групами, що свідчить 
про перспективність його використання в сучас-
ній педагогічній практиці. Водночас для сучасного 
викладача іноземної мови актуальним залиша-
ється питання технології впровадження рівневої 
диференціації в щоденну практику іншомовної 
підготовки студентів в умовах поточної групо-
вої організації навчально-пізнавального процесу 
у ВНЗ. Студентська група поєднує людей із різ-
ними індивідуальними психологічними якостями, 
що мають неоднаковий рівень мовленнєвої підго-
товки, різну схильність до вивчення мов, несисте-
матично відвідують аудиторні практичні заняття. 
За таких умов викладач орієнтується на середній 
рівень, «сильним студентам» нецікаво, «слаб-
ким» – важко. У результаті і «сильні», і «слабкі» 
через низьку мотивацію не досягають належного 
успіху. Підручники, як правило, призначені для 
конкретного рівня мови і не пропонують велику 
гнучкість або варіативність, не передбачають 
додаткові вправи, що давали б змогу викладачеві 
здійснювати диференційований підхід. У резуль-

таті він повинен самостійно адаптувати матеріали, 
щоб зробити їх більш зручними до відповідних рів-
нів. Одержання реальних результатів різнорівневої 
групової роботи потребує більше часу, ніж за умов 
її однорідного складу. Технологія рівневої дифе-
ренціації має безсумнівні переваги, адже вона: 
виключає «зрівнялівку» та усереднення студен-
тів; дає можливість ставити перед учнями реальні 
навчальні завдання; мотивує зростання інтересу 
до занять із боку слабших студентів, оскільки 
зʼявляються завдання, які вони чесно можуть 
виконати самостійно; надає студенту можливості 
самостійної орієнтації у різноманітті навчального 
матеріалу, способах навчальної роботи, вибору 
для себе посильного рівня навчання, тобто мож-
ливості стати субʼєктом пізнавальної діяльно-
сті; підвищує самооцінку завдяки успіхам під час 
виконання завдань доступного рівня; допомагає 
студентові вірити у свої сили, забезпечує учневі 
його максимальний розвиток у межах потенційних 
можливостей, підтримує почуття самостійності 
і відповідальності, прагнення до самовдоскона-
лення у студентів низького рівня підготовки й під-
вищення самооцінки після виявлення міцних знань 
у студентів середнього і високого рівнів; стимулює 
співпрацю з одногрупниками під час виконання 
завдань у мікрогрупах, що виховує почуття спіль-
ності та сприяє формуванню комунікативних яко-
стей. Переваги різнорівневого навчання стимулю-
ють максимальний розвиток студента у межах 
потенційних можливостей [2].

Висновки і пропозиції. Знання англійської 
мови сьогодні надзвичайно потрібно українцеві. 
Англійська мова – це мова не лише міжнародного 
спілкування, але й мова науково-технічного про-
гресу, знання якої сприяє покращенню соціально-
економічних стандартів не лише кожної окремої 
людини, а й нації загалом. Доведено, чим більше 
громадян вільно володіють англійською мовою, 
тим більшу конкурентоспроможність має націо-
нальна економіка. Тому неефективність викла-
дання іноземної мови сьогодні є великою пробле-
мою не лише закладів освіти, а й країни загалом.

Оптимізувати процес навчання англійської мови 
у групах із різним рівнем мовленнєвої підготовки 
уможливлює різнорівневе навчання. Упровадження 
стратегій диференційованого (різнорівневого) нав-
чання до процесу професійної підготовки майбутніх 
спеціалістів у ВНЗ дає змогу створити сприятливі 
умови для того, щоб кожен студент міг оволодіти 
навчальним матеріалом відповідно до рівня своїх 
навчальних можливостей, однак не вичерпує всіх 
проблемних питань організації заняття з англій-
ської мови у різнорівневих групах. 

Хибний стереотип щодо іноземної мови як дру-
горядної та неважливої для студентів технічних 
спеціальностей ми вважаємо головною перешко-
дою до подолання низького рівня знань з іноземної  
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мови у студентів технічних вишів. Сьогодні стає 
все більше і більше зрозумілим, що без вільного 
володіння мовою міжнародного спілкування грома-
дянами Україна не зможе повноцінно ввійти до сві-
тового освітнього та наукового простору. Також ціл-
ком очевидно, що наукове майбутнє нашої країни 
залежить від конкурентоспроможності та успіш-
ності випускників технічних закладів вищої освіти, 
оскільки саме вони є рушійною силою розвитку 
науки та впровадження нових технологій. Тому над-
звичайно важливим є забезпечити їм вільне воло-
діння іноземною мовою, насамперед англійською, 
хоча би на рівні В2. Для досягнення цієї мети доціль-
ним є вжиття таких заходів: 1. Враховувати сертифі-
кат рівня В1 під час вступу до навчального закладу 
вищої освіти. Це сприятиме тому, щоби вступники 
ще до вступу подбали про те, щоби покращити свій 
рівень підготовки. 2. Розробити тривалі та інтенсивні 
курси з видачею сертифіката та з розподілом за 
рівнями для студентів, яким не вдалося опанувати 
програму середньої школи, або тих, хто додатково 
бажає покращити рівень своїх знань. 3. Збільшити 
години на предмет «Іноземна мова». Двох годин 
на тиждень протягом одного року не досить для 
того, щоби розвинути всі необхідні компетенції для 
випускника. Для вільного спілкування англійською 
мовою потрібно 6 годин на І курсі, а на ІІ–IV курсах 
буде досить 4 годин. Тільки такий підхід дасть змогу 
студентам опанувати мову на рівні незалежного 
користувача В2. 4. Впроваджувати механізм під-
готовки студентів для здачі ЄВІ, який було розро-
блено викладачами нашого навчального закладу. 

Є безліч причин, які негативно впливають на 
процес оволодіння іноземною мовою студентами 
технічних спеціальностей, а саме: незацікавле-
ність та індивідуальні особливості самих студен-
тів, низька якість шкільної освіти, що зумовлює 
подальшу стурбованість і роботу над цим болю-
чим для нас, освітян, питанням.

Враховуючи стан вищої технічної освіти сьогодні, 
викладачі нашої академії наполегливо працюють 
над подоланням мовного бар’єру у студентів і підго-
тувати висококваліфіковану еліту в Україні. 
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Yakovlieva M. The development of the English language in high technical universities
In the article teaching peculiarities of English for professional future economists in a professional directions are 

discovered and English level of the students of technical specialties is analyzed and ways of improving the level 
of foreign language skills. The author emphasizes the importance of using only positive and successful foreign 
language teaching experience in European countries and introducing foreign experience with modern Ukrainian 
developments. The paper raises the question of intensifying the preparation for the entrance examination for 
the magistracy (EVI), ways to improve the students’ English level in a non-linguistic university and stimulate 
the need for student to study the foreign language as a guarantee to become educated, cultural, professional 
and competitive. Students at higher technical universities are to be provided with the knowledge which they will 
be able to use to maintain documentation, to communicate with their foreign counterparts, and to look decent 
in business negotiations as a representative of a modern European country. Considering the importance 
of speaking English nowadays, analyzing the results of internal and external motivational factors contributing 
to the effective learning of English by technical students and ways to improve their level of knowledge. The 
peculiarities of teaching English in the professional usage of future economists are the great consideration 
of the specifics of the professional field. It is necessary to bring the content and teaching methods closer to 
the particular need of students, with due consideration of their interests and the necessary motivation. It is 
necessary to use training material that reflects the current and professional problems of economic professionals 
and ways of their practical solutions. Numerous features of foreign language teaching in the professional field 
require further study in order to find methods and training tools that will improve the level of language training 
of future economists, which is one of the conditions of future employment.

Key words: strategies of teaching, differentiation approach, foreign language for professional speaking, 
motivation.


