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INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN TRAINING INTERPRETERS 

The article deals with the issue of using interactive technologies in the process of training interpreters. 
Nowadays with the integration of Ukraine into the European space interpreter training faces new challenges as 

it is to provide society with highly qualified specialists who are able not only to render information from one 
language into another, but to conduct professionally cross-cultural communication. To perform their functions 

properly interpreters have to master various language skills and gain professional competences and 
communicative competence is one of the most important. It is understood as mastering of ethno-social and 

psychological models and patterns, standards of verbal behaviour and their appliance. The structure of 
professional communicative competence of an interpreter includes the following five components: linguistic 

(language) competence; thematic competence, providing extra linguistic information; socio-cultural 
competence; compensatory competence and learning competence. All of these competences are realized in the 

process of professional communication that may be defined as the degree of perfection, which manifests itself in 
following the science-developed recommendations for the effective organization and implementation of 

interactive communication while solving professional tasks and problems. Interactive learning technologies can 
promote verbal communicative competence of the future interpreters as they provide active communication in 

the educational process. They may be divided into interactive technologies of cooperative education; interactive 
technologies of group training; interactive technologies of situational modelling; technologies of working at 
controversial issues. Interactive technologies form skills and develop social values, create an atmosphere of 
cooperation and collaboration. These technologies, involve modelling situations, using role-playing, solving 

joint problems, sharing and discussing ideas. So during training interpreters learn to communicate with others, 
think critically and creatively, make well-ground, sound decisions. 

Key words: interpreter competence, communicative competence, communication, role-playing, foreign 
language, skills and abilities. 

The urgency of the problem. The current period of social development requires a new level of education 
that would meet international standards and provide such level of training, that it would make specialists 
competitive and able to respond to various modern challenges. Globalization, informatization of society, science 
and technology revolution cannot but influence the overall development of society, which in turn has imposed its 
imprint on the education and training and of course the level of requirements to individual professionals in 
particular and system in general. In terms of attempts to rapid and irreversible European integration, Ukraine is 
becoming a member of international programs, associations, unions, and increasingly attracts foreign investment. 
Officials and interpreters are facing the problem of ensuring high cross-cultural communication and it is getting 
sharper and sharper. Requirements to the quality of translation have significantly increased. Interpreting function 
has changed as well as interpreters are specialists in intercultural communication, who are indispensable 
intermediary of international communication. Interpreter's activity requires constant participation in intercultural 
interaction, which requires possession of techniques of verbal and nonverbal communication, communication 
strategies and communicative competence. Therefore it is necessary to seek and find the technology and training 
methods that facilitate the rapid and qualitative training of highly competitive translators and interpreters. 

Analysis of recent research and publications on the issue shows that issues determining the structure of 
professional competence interpreter are studied by Z. Pidruchna, Yu. Rybinska and O. Cherednichenko. The 
problems of definition, classification and application of interactive technologies in the learning process are 
considered by V. Kotov, O Mysechko, L. Pyrozhenko, O. Pometun, O. Savchenko, S. Tanana, I. Cheredov, 
K. Vyshnevska, O. Yaroshenko. 

The purpose of the article. The article aims at grounding the need to use interactive technologies in the 
professional training of interpreters. 

Main part. Criteria of translating competence are derived from the functions of translation in the modern 
world. It is believed that this type of human activity is designed to perform four basic functions: 

1. the function of providing intercultural and international communication; 
2. cognitive function; 
3. creative function; 
4. protective function [1: 25]. 
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The qualification requirements are applied to an interpreter's activity should be based on components of 
professional competence, taking into account current social requirements and actual educational possibilities. 
The following basic components of interpreter competence can be distinguished: 

1. socio-psychological competence. 
2. communicative and professional communication. 
3 general educational professional competence. 
4. visual competence . 
5. culture-oriented and philological competence. 
6. Creative, research competence. 
7. Professionally important merits. [2: 41–42] 
In determining interpreter competence, many scientists take communicative competence as a principle as 

an integral part, though communicative competence may be considered as major professional competence of any 
highly-qualified specialist. 

Communicative competence is understood as mastering of ethno-social and psychological models and 
patterns, standards of verbal behaviour. Along with mastering language skills it provides practical acquisition of 
communication techniques, code of conduct, rules of courtesy and so on. [3: 35] 

Communicative speech competence of an applicant of higher education is realized in the performance of 
different types of speech activity, namely perception, production and mediation. Each of these types of activities 
may be associated with texts orally or in writing, or in both. 

Rybinska Yu. determines the following components in the structure of communicative competence: 
• motivational-value components (such merits and abilities as aptitudes, talents, purposefulness, 

sociability, the need for communication, self-esteem, empathy, reflection); 
• cognitive component (knowledge of: language of communication, cognitive processes, language 

etiquette, rules of communication that are accepted in the society, social roles performed by a person; 
communication skills); 

• operation and activity component (related to: solving information and semantic aspects of 
communication, building an overall strategy of interaction). 

We distinguish in the structure of professional communicative competence of an interpreter the following 
five components: 

• linguistic (language) competence; 
• thematic competence, providing extra linguistic information (a system of knowledge of peculiarities and 

realities of profession, etiquette speech forms and skills to use them in different areas of business 
communication); 

• socio-cultural competence (includes behavioral and etiquette competence); 
• compensatory competence (ability to achieve mutual understanding; set of special language skills that 

characterize the level of mastering foreign language as a means of communication); 
• learning competence (ability to learn, ability to use reference books, etc.)  
All of these competences are realized in the process of professional communication. Professional 

communication is directly related to the performance of professional duties and is conditioned by the solving of 
professional tasks. Professional communication is multifunctional and serves: 

 to exchange information; 
 to communicate knowledge to each other; 
  to establish relationships; 
 to ensure self-realization and self-expression; 
 to organize interaction; 
 to exert influence upon other people. 
The culture of professional communication is understood as the degree of perfection, which manifests 

itself in following the science-developed recommendations for the effective organization and implementation of 
interactive communication while solving professional tasks and problems. Culture of professional 
communication is reflected in the way of preparing for communicative interaction, methods and techniques used 
in the communicative interaction, chosen style of communication and the results of the communication. 

Professional experience of an interpreter requires constant participation in professional interpersonal, and 
often in intercultural interaction, which requires mastering techniques of verbal and nonverbal communication, 
communication strategies and communicative competence. Instant professional communication of interpreters 
leads to the importance of psychological training of future professionals, their mastery of communicative culture 
to establish high-quality professional communication. In addition to specialized knowledge future interpreters 
have to know regularities underlying communication system, possess communicative qualities and skills 
necessary for the harmonious interaction, maintaining communication and mutual understanding of the 
interlocutors.  

4 
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We believe that interactive learning technologies can promote verbal communicative competence of the 
future interpreters. In terms of methodology, the meaning of a category of interactive training will be considered 
as: dialogue training in the course of which interaction between a teacher and a student occurs; training, the 
purpose of which tackles linguistic, communicative and action tasks. Interactive training activity involves the 
organization and development of dialogue speech aimed at mutual understanding, interaction, solving of modern 
and general but significant tasks for every participant of the educational process [4: 146]. 

Essence of interactive learning is that the learning process is organized in such a way that almost all the 
students are involved in getting knowledge. All of them have the opportunity to debate about what they know 
and mind. Joint activity of students in the process of learning means that every future specialist makes his or her 
own contribution to the exchange of knowledge and ideas. And such a learning process takes place in an 
atmosphere of mutual understanding, mutual support, which allows not only to obtain new knowledge and 
develop cognitive activity, but also to shape communication skills. 

Interactive activities in the classroom offer organization and development of dialogical communication 
that leads to mutual understanding, cooperation, joint solution of common, but important for every future 
specialist, tasks. In the process of dialogue training, students learn to think critically, solve difficult problems 
based on analysis of relevant information, weigh alternative views, participate in discussions, and communicate 
with others. To this end individual, pair and group work, research projects, role-playing, creative works are 
organized. Students may be engaged in project-based learning. In order to reap the benefits from this learning 
paradigm, activities demanding production, commentary on peer productions and tutor feedback can be 
created [5: 6]. 

The biggest advantage of interactive learning is that student ceases to be an object and becomes a subject 
of study. This provides intrinsic motivation for training that contributes to its effectiveness. Even not very 
successful students have a chance and get into a situation of success that facilitates assimilation of knowledge 
and skills and forms more positive attitude to the studying process. A general atmosphere of cooperation and 
mutual support that prevails in the classroom, affects not only the way knowledge is acquired but also the level 
of relations in the team, which cannot but affect positively the level of future professional communication skills. 
The role of the lecturer, who is also the subject of interactive learning is reduced to the skillful organization and 
management focused on cognitive-communicative and research activities of students. 

Interactive activities are based on active communication in the educational process. The base of 
interactive learning is that the learning process is subject to constant and active cooperation of all students, and a 
lecturer and students are equal subjects of studying. Interactivity contributes to education as it forms skills and 
develops social values, creates an atmosphere of cooperation and collaboration. This technology, according to 
the researchers, involves modelling situations, using role-playing games, solving joint problems by analyzing 
relevant learning situation and eliminates the domination of one's learning process over another, one idea over 
another. Therefore, during these training interpreters learn to communicate democratically with others, think 
critically and creatively, make well-ground, sound decisions. Interactive learning changes the usual visual-based 
forms into dialogic-based ones that rely on cooperation and mutual understanding. 

S. Tanana summarizes the following advantages of using interactive technologies in teaching foreign 
language 

  friendly atmosphere and relationships between learners are formed; 
  learners have the opportunity to be more independent and self-confident; they are not afraid to make 

mistakes; 
  it will help the learners to overcome the problems of language barrier confidence and fear of making 

mistakes; 
  learners talking time is longer, it is good for communication; 
  a teacher does not dominate; 
  a teacher has an opportunity to give the task to every student. All learners are involved in the work; 
  it is good for individual work; 
  learners can use their background knowledge [6: 197]. 
So it is reasonable to note the following methodological features of interactive learning: the use of 

problematic situations and statements, the organization of educational space that favours dialogue, motivational 
background of all joint activities, the use of communication methods and techniques, optimizing evaluation 
system of joint activities, development of skills of honest self examination. 

The use of interactive teaching methods and techniques allow training students to perform different roles: 
the speaker, the opponent, promotes skills to create and solve problem situations to prove their opinion or refute 
statements. These ensure the unity of theory and practice. 

Interactive technologies include: 
- Interactive technology of cooperative education (work in pairs, in small groups); 
- Interactive technology of group training (brainstorming, solving the problems); 
- Interactive technology of situational modelling (simulation games, role-playing); 

 5
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- Technology of working at controversial issues (discussion, debates etc.) [7: 136]. 
Among the interactive learning technologies most prevalent in professional education are: brainstorming, 

ranging ideas, "microphone" (free accumulation of a large number of ideas on a specific topic for critical 
thinking); method of forecasting or prediction (using didactic material to confirm or deny the hypothesis 
formulated to a classes); discussion, "press method" (students consistently give reasoned answers to some 
controversial issues, reach a consensus); Socrates conversation (students pose problems and seek ways to solve 
them); business games (role -playing in order to perform individual functions in the professional field). 

Role-playing may be particularly valuable to develop communicative skills of future interpreters as it is 
based on dialogical forms of interaction between participants of the educational process. In general it helps 
develop creative thinking, master knowledge, work at practical skills, practice personal communication style and 
behaviour, form abilities to take the initiative and make independent decisions in problem-solving.  

Role-playing can be seen as simulation of real professional situations. The main feature of the role game, 
according to K. Vyshnevska, is that "simulation is as close to a real professional situation as possible" [8: 214] 
and realizes the principle of compliance training to the requirements of modern society. Simulation and role-
playing in higher education opens possibilities to solve educational problems that have no obvious and the only 
correct solutions. It helps students search for innovative solutions and ways out of different contingencies. It is 
important to provide students the freedom to choose educational tasks and roles based on their individual 
characteristics and capabilities, the situation of success at each stage of work. 

Interactive methods also allow creating situations in which students quickly and effectively master skills 
to solve educational and professional tasks improve communication skills, develop independent thinking. 
O. Mysechko argues that interactive teaching methods promote the democratization of the educational process, 
emphasizing that these methods can be applied both in lectures and seminars and during the practical 
training [9: 72]. 

Conclusions. Thus, modern requirements for professional training of interpreters require new training 
technology for a future profession in general, and for interpersonal and intercultural communication in particular 
as it is one of the main activities of highly qualified interpreter. Communicative competence involves being 
fluent in several foreign languages, mastering oral and written communication skills and the ability to use while 
communicating foreign culture-oriented sociolinguistic realities. The best method in forming communicative 
competence of the future interpreters, in our opinion, is the use of interactive technology, as target skills are 
formed by interaction and communication. The other advantages of interactive learning include high 
performance in mastering knowledge and skills, development of critical thinking; ease of control of knowledge 
and skills, expanding cognitive abilities of students. Future research lies in the sphere of adapting the existing 
interactive technologies to the peculiarities of the interpreters training and in finding other innovative techniques 
to improve training of interpreters. 
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Черний Г. В. Интерактивные технологии в подготовке переводчиков. 

В данной статье рассмотрена проблема подготовки переводчиков к межкультурной коммуникативной 
деятельности. Определено понятие и выяснено структуру коммуникативной компетенции переводчика. 
Отмечено важность коммуникативной компетенции для профессионального общения переводчика. 
Указано преимущества использования интерактивных технологий в формировании коммуникативных 
умений студентов. Обоснована необходимость применения интерактивных технологий в процессе 
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профессиональной подготовки переводчиков. Рассмотрены возможности применения имитационно-
ролевых игр для формирования коммуникативных навыков будущих переводчиков. 

Ключевые слова: компетенции переводчика, коммуникативная компетенция, общения, ролевые игры, 
иностранный язык, навыки и умения. 

Черній Г. В. Інтерактивні технології в підготовці перекладачів. 

У даній статті розглянута проблема підготовки перекладачів до міжкультурної комунікативної 
діяльності. Визначено поняття та з'ясовано структуру комунікативної компетенції перекладача. 

Відмічено важливість комунікативної компетенції для професійного спілкування перекладача. Зазначено 
переваги використання інтерактивних технологій у формуванні комунікативних умінь студентів. 
Обґрунтовано необхідність застосування інтерактивних технологій в процесі фахової підготовки 
перекладачів. Розглянуто можливості застосування імітаційно-рольових ігор для формування 

комунікативних навичок майбутніх перекладачів. 

Ключові слова: компетенції перекладача, комунікативна компетенція, спілкування, рольові ігри, 
іноземна мова, навички та вміння. 
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USING SOCIAL NETWORK FOR IMPLEMENTATION OF THE LEARNER-CENTERED 
APPROACH WHILE TEACHING ENGLISH METHODOLOGY TO UNIVERSITY STUDENTS 

Techniques of implementation of the student-centered approach engaging the social network can have a good 
potential for integration in the learning process as they are able to create conditions for placing the student's 

needs in the centre of learning and teaching, forming initiative, creative and responsible attitude on the part of 
the students and preparing young people for life in the digital world where computer technologies are becoming 

an obligatory part of any professional activity including teaching foreign languages. Working out such 
techniques is considered an important methodological problem. The methods of research include analysis of 

scientific resources on the problem, working out the method of teaching that integrates online tasks with 
classroom activities, verification of its efficiency in the learning and teaching process and interpretation of the 
results received. Practical significance of this work is provided by creation of the teaching techniques which 

reflect modern requirements of the society in the educational sphere: the students are supposed to form 
knowledge on methods of teaching English, develop teaching skills and at the same time learn how to use the 

modern digital technologies for achieving professional pedagogic aims. Positive results of this research serve as 
basis for further inquiry aimed at involving the Internet technologies into the process of learning and teaching 
foreign languages since using social networking as part of foreign language courses can noticeably increase 

students’ motivation towards the learning target. 

Key words: social network, student-centered approach, students of philological departments, methods of 
teaching English. 

Considering complexity and dynamic nature of the modern world we cannot hope to succeed in teaching and 
learning the foreign language using one method or following only one approach. It is a combination of methods, 
techniques and teaching tools that can create necessary conditions for successful learning. Therefore, using 
social networking while implementing the student-centered approach seems to be quite effective as both of them 
are phenomena of the modern world and they are willingly accepted by young people. The scientific problem of 
working out techniques of connecting social networking and student-centered approach become even more 
important when we deal with students of pedagogical universities whose future job is to teach English to learners 
who are living in the digital world and who value independence and development.  

Analysis of scientific research shows that the idea to combine social networking and learner-centered 
teaching of the students of philological departments is quite new. These two phenomena are highlighted to some 
extend in the methodological literature [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8] but still as separate scientific problems. Moreover, 
techniques of implementing the student-centered approach at classes of methodology of teaching English with 
the help of social networking are not developed yet. 

Thus, the main goal of the article is to introduce a scheme of teaching the course of Methods of teaching 
English in Higher Educational Establishments based on combination of the student-centered approach and social 
networking and analyze its effectiveness. The methods to achieve the goal include studying the main principles 
of the student-centered approach, potential of social networking for teaching, carrying out the methodological 
experiment and analysis of the results received in class. 

The main part of the article deals with the methodological techniques of using social network in classes of 
English methodology for realizing practically the student-centered approach. 

The principal characteristic feature of the student-centered approach is focus on learner’s needs rather than 
on teacher’s believes of what is good for the learner. It is claimed that the approach contributes to students’ 
feeling of self-respect, their critical thinking skills, it encourages their self-directedness [1]. It is persistently 
emphasized in methodological literature that the student-centered approach has a big potential for developing 
students’ responsibility and increasing their motivation [2; 3; 7] The effective implementation of the student-
centered approach is equally important for secondary and higher educational establishments [3; 7]. 

The main principles of the student-centered approach are the following: 
 the students are placed in the centre of the learning process and are directly involved in it; 
 while learning the students influence the content, activities, materials and pace of learning; 
 the instructor provides students with opportunities to learn independently and from one another and 

coaches them in the skills they need to do so effectively; 
 instructions place a strong emphasis on learning outcomes; 
 the prior knowledge of students is used as background for future learning [1; 7]. 
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M. Weimer proposed five areas that needed to change in order to achieve learner-centered teaching. These 
areas are: the choice of content, the instructor’s role, responsibility for learning, the process of assessment, and 
the power relationship between teacher and students [7].  

Looking carefully at social networking as a teaching tool we may see its big potential for introducing all the 
above mentioned changes in the process of formation of the professional competence of future English teachers. 

First of all, there is a good chance that the content used for social network sessions can be up-to-date and 
motivating because the online analytics indicate the level of popularity of the content and if it is low it signals 
about the necessity of introducing changes into the content for improving its quality. Moreover, online sessions 
provide opportunities for students to process more material in addition to traditional classes. Secondly, online 
sessions change the role of the teacher and the students in the direction of equality: both students and teacher 
become ordinary Internet users whose online activity can be praised as well as criticized by anyone. That’s why 
the opinion about the online product (e.g., student’s assignment or teacher’s commentary) cannot depend on any 
authoritative point of view; it is always the objective reflection of the product quality. This very fact increases 
greatly students’ and teacher’s responsibility as it is natural for a person to long for praise and to beware of 
criticism. Thirdly, social networks offer an alternative system of assessment (in comparison to the traditional 
system used in educational establishments): extra verbal techniques based on using likes, dislikes and smileys 
which are extremely popular with Internet users.  

In addition to the advantages mentioned above A. B. Kajornboon and C. D. Roper point out the following: 
 social networks can be used for collaborative work as students can critique on each other’s works and 

assignments with fairly easy access; 
 students can ask teachers questions via the Internet; 
 the teacher can observe the discussion without making students feel embarrassed; 
 the teacher has an opportunity to give individual remarks; 
 online sessions form permanent records that can be reread and studied; 
 several rounds can be organized to improve skills and correct mistakes; 
 online sessions accommodate distance and time [4; 6]. 
All these arguments prominently stand in favour of the idea of using social networks for implementation of 

the student-centered approach. 
Thus, social networking became a part of the teaching project that had the following aims: 
- to form students’ methodological skills of designing a communicative task as an effective technique of 

developing their future learners’ communicative competence because such skills are an integral component of 
the professional competence of the English teacher; 

- to develop students’ creativity, analytical skills and responsibility; 
- to form students’ collaborative skills while social networking. 
The idea of the project was inspired by the conception of constructivism which prescribes a whole new level 

of student involvement with content where content is more the means of knowledge than the end of it [7]. 
The project included two components: in class and online sessions. The in class session was based on 

workshops and seminars which covered the methodological problems of formation, development and evaluation 
of the key skills of the professional communicative competence of the English teacher.  

The main aim of the workshops was to form the students' awareness of the communicative principles of 
teaching English. The topics of the workshops were the following. 

1. Professional communicative competence in the foreign language as a goal of University education. 
2. The main approaches used for formation of the students’ professional communicative competence. 
3. Facilitation of the process of foreign language acquisition by students. 
4. Evaluation, selection and adaptation of materials for teaching University students. 
5. Levels of formation of the professional communicative competence. 
They were closely connected with the topics of the seminars, that is: 
1. Stages of formation of professional communicative competence. 
2. Implementation of the main approaches for formation of the students’ professional communicative 

competence. 
3. Techniques of developing students’ effective strategies to learn the foreign language. 
4. Methods and techniques of adaptation of materials for teaching University students. 
5. Assessment of the level of formation of the professional communicative competence. 
The seminars were mainly aimed at forming students’ initial skills of producing communicatively orientated 

studying materials. 
The online session, in its turn, provided the students with extra activities on the topics given above. The key 

feature of the online session was a combination of three aims: firstly, the students were supposed to further 
develop their productive skills of designing communicative tasks as a teaching technique and to represent the 
final product that is their own communicative tasks characterized by all the necessary features; secondly, they 
were expected to realize practically the principles of the student-centered approach as they were to work in 
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collaboration with each other without being constantly coached by the teacher; thirdly, the students were to get 
acquainted with certain techniques of using social networks for teaching English being involved themselves into 
these very techniques. 

The whole project took place within the University course of Methods of teaching English to University 
students from 4.09.15 to 2.10.15 in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The participants 
of the project were 15 fifth year students doing Master Studies at the Faculty of Foreign Philology. 

The instructions for the participants were formulated in accordance with the components of the project and 
distributed among ten steps. 

Step 1 (in class). During the first two workshops the students got acquainted with the definition and 
characteristics of the communicative task as a central technique within a number of modern approaches such as 
the student-centered, TBL and action-oriented approaches and were encouraged to form their understanding of 
these phenomena on the basis of the data provided by the teacher.  

Step 2 (in class). The students were involved in analytical and partially productive activity during the first 
two seminars while comparing communicative tasks with language and speech activities and updating activities 
increasing their communicative value. 

Step 3 (online). The learners were offered to design communicative tasks for teaching English to University 
students and publish them online in the group Methods of teaching English to Univ. students VK. The group was 
created for this very purpose [7]. The students’ communicative tasks were to correspond to the generally 
accepted criteria: 1) primary focus on meaning, 2) reference to situations of real life communication, 3) presence 
of communication gap, 4) possibilities for learners to choose linguistic means themselves, 5) presence of a 
clearly stated non-linguistic outcome [5; 8]. 

Step 4 (online). The students were to accompany their online tasks by self analysis indicating the features 
that differentiate communicative tasks from activities. 

Step 5 (online). The students had two days to study each other’s communicative tasks and press like button 
below the tasks they liked best. 

Step 6 (in class). The students’ online assignments were discussed in class within the next methodological 
topic. The strong sides were emphasized, the drawbacks were analyzed. 

Step 7 (online). The students were to work online again. This time they were supposed to leave comments to 
one assignment that followed their own. The comment was supposed to contain description of a positive feature 
of the peer’s communicative task and a suggestion of how to improve its weak part.  

Step 8 (in class). The results of commenting were discussed in class within the following methodological 
topic; the students’ attention was drawn to the factors that provided objectivity of the comments. 

Step 9 (online). At a final stage of the online session the students introduced changes into their 
communicative tasks created in Step 3. This was done after the methods of material adaptation were discussed in 
class and the students were able to use all their experience received during both sessions. 

Step 10 (in class). In class there was a summarizing discussion of the main features of the communicative 
tasks and ways of implementation of student-centered, TBL and action-orientated approaches; the students 
described the difficulties they had encountered during the project and shared the ways of coping with them. 

The described procedure of the project allowed us to collect rather valuable methodological data. 
Students’ performance in class and online was assessed with quantitative indices. 
The object of assessment of in class performance was the level of students’ understanding the essence of the 

communicative task, the principles of student-centered, TBL and action-oriented approaches, techniques of 
application of methodological data mentioned above for facilitation of the learning and teaching process and 
adaptation of materials for studies. Tests of the true-false and complete the statements formats were used to get 
the indices of students’ success in learning during the session in class. The criteria of assessment were as 
follows: 90–100 % of correctly performed test corresponded to level ''excellent'', 75–89 % – level ''good'', 60–
74 % – level ''satisfactory'', 0–59 % – level ''unsatisfactory''. The results of the in class session are given in 
Table 1. 

TABLE 1 
The amount of students who reached the indicated levels of success in class 

The amount of students Levels of assessment 
Step 1 Step 2 Step 6 Step 8 Step 10 

excellent 0  4 5 7 8 
good 8 2 9 4 7 

Successful 
performance 

satisfactory 3 3 0 4 0 
Unsuccessful 

performance 
unsatisfactory 4 6 1 0 0 

Table 1 clearly shows that the amount of students who achieved the excellent level increased by the end of 
the project while the amount of those who had unsatisfactory level at the beginning equaled to zero at the final 
step. 
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As for the online session, all of it was based on the students’ productive and analytical work; therefore, it was 
mainly assessed in terms of successful / unsuccessful performance. Parameters of successful / unsuccessful 
performance were defined for each step separately: 

Step 3: the successful performance was considered to be a student’s product that contained all the five 
features of the communicative task enumerated above. 

Step 4: the students were supposed to indicate all the five features of the communicative task in their own 
product, in this case their performance was considered to be successful. 

Step 5: it was decided that the successful performance was liking the products which contained all the 
features of the communicative task; then the average amount of likes for full-fledged communicative tasks was 
counted. 

Step 7: the students’ products were described as successful if they indicated correctly the positive feature of 
the task they were reviewing and offered their suggestions concerning its objective drawback. 

Step 9: the successful performance was considered to be a student’s product that contained all the five 
features of the communicative task. 

The results of the online session with indication of the aim of each step are given in Figure 1. 

 
FIGURE 1. The amount of successful performance during the online session 

The data represented in Figure 1 shows a considerable improvement of the students’ performance on the 
production level: at the initial stage only 5 students coped with the assignment successfully, at the final stage 
there were 11 students who created the products that corresponded to the established requirements.  

In the process of carrying out the project it was obvious that the online session influenced the quality of 
students’ performance in class. To verify this observation it was decided to count the percentage of successful 
performance during the whole project and to represent it graphically (see Figure 2). 

 
FIGURE 2. Comparison of successful performance in class and online 

Thus, Figure 2 shows that each online session (despite of its own unstable behavior) stimulated the increase 
of successful performance during the workshops and seminars that followed it in class. 
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The collected data of quantitative indices prove effectiveness of the methodological idea of combining in 
class and online sessions for achieving appropriate results in learning. 

Alongside with quantitative indices it was interesting to observe the quality of the learning and teaching 
process which was changing towards learner-centeredness as the project proceeded. 

To begin with it is worth remarking that the students felt quite impressed when they were offered to publish 
their tasks online, at the same time they were slightly confused and embarrassed as this type of assignment is not 
a habitual activity for Ukrainian students yet. Perhaps these emotions contributed positively to the quality of the 
students’ tasks and the majority of their products, though lacking certain communicative features, were already 
quite original and bright at the initial stage, for example, ''Imagine that you are an alien from a different planet. 
You have been watching over the human activities for many centuries, and you have come to a disappointing 
conclusion: humans are destroying the planet. You came to Earth with a very responsible mission: you should 
convince people to stop killing the Earth. Write a short essay about the importance of a caring attitude to 
Mother Earth so that everybody could hear you '' [9]. This fact can prove that the students felt motivated from 
the very beginning of the online session and did not approach the assignment formally but tried to do their best. 
When we discussed this step in class the students confessed that they felt much more responsible while doing the 
assignment online in comparison to ordinary homework. 

During the discussion we also managed to reveal one more factor that improved the quality of the assignment 
– a sense of competition. Some students mentioned that they had been truly waiting for new likes when they had 
been doing Step 5. The online statistic analysis shows that the group was visited 110 times on September, 16, the 
last day of ''giving likes'' to each other. This is the biggest amount of visits for the whole history of the group. It 
can prove that the students were really concerned to get positive feedback from their peers. 

The average amount of likes given for full-fledged communicative tasks is 6,6 in contrast to 6,3 for the 
products that lacked some communicative features. This fact can stand for supposition that the participants of the 
project tried to be objective while assessing each other’s work. 

It is necessary to admit that the most difficult online assignment for students was self-analysis of their own 
products. The majority made one and the same mistake: instead of referring to the communicative features in 
their assignments they enumerated general characteristics which are universal for any communicative task, for 
example, ''Imagine that you are a great inventor. You have decided to invent a new device without which people 
in future will not be able to imagine their every day life. Describe your invention to your groupmates, prove why 
you want to invent this device, what's the benefit of it, what advantages it has and how to use it.  

This task has the features: 
1. focus on meaning 
2. students are free to choose language means 
3. the task is organized within a certain situation 
4. there's an information gap 
5. there's a clearly stated non-linguistic outcome'' [9].  
So the creative work turned out to be more appealing for the students’ than the analytical one. It’s not easy to 

define its reason. Maybe the result of the productive activity is more prominent in students’ point of view than 
the one of the analytical work and thus, more important. However, whatever the reasons are, Step 7 aimed at 
peer-analysis showed quite different results. The majority of the students while commenting on each other’s 
tasks gave a more professional judgment. This time they showed much better understanding of the nature of the 
task and they offered correct suggestions of how to make it more communicative. The following example can 
prove it. 

The task: ''You take part in the experiment according to which you have to spend 3 months on a desert island 
alone. You won’t be provided with food and water. You are allowed to take with you only 10 things. Decide what 
you will take and explain to your groupmates why you will need each of them.'' 

The comment: ''…In task at least two participants contribute to the situation, so how about involving one 
more person (you and your best friend take part in the experiment…) in the interaction and discuss those things 
with him or her, so that there would be an information gap.'' [9].  

This positive dynamics led the most of the participants to the excellent level of successful performance when 
they were offered to introduce changes into their initial products at Step 9 of the online session. At this stage the 
majority of the students represented the improved communicative tasks which corresponded to all the criteria. 
This time they really included the situation and non-linguistic outcomes such as a new holiday, a booklet, a 
scenario, an establishment, etc into their tasks. 

As a conclusion it is necessary to say that the students’ informal approach towards the assignment, their 
increased responsibility and sense of competition, as well as successful peer assessment can serve as evidence of 
effective realization of the student-centered approach and indices of high quality of the project. The information 
given above makes it possible for us to claim that using social networking is a really effective teaching tool for 
implementation of the student-centered approach as it provides the choice of content, the instructor’s role, 
responsibility for learning, alternative assessment and relationship between teacher and students that place the 
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student in the centre of the learning and teaching process. The aims of the project were achieved as the majority 
of students were able to create communicative tasks, to give objective judgment of each other’s products and 
became actively involved into learning activity online. Working out techniques of combination of social 
networking and student-centered at practical English classes can become further scientific perspectives. 
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Перлова В. В. Использование социальной сети для внедрения личностно-ориентированного подхода 
при обучении студентов университета методики преподавания английского языка. 

В статье представлены приёмы использования социальной сети для внедрения принципов личностно-
ориентированного подхода при работе со студентами-филологами на занятиях по методике 

преподавания английского языка в вузе. Выяснено, что вовлечение социальной сети в учебный процесс 
заметно повышает мотивацию и ответственность студентов. Теоретически и практически 

обоснована целесообразность использования наряду с аудиторными видами учебной деятельности 
заданий, для выполнения которых студенты пользуются социальной сетью. 

Ключевые слова: социальная сеть, личностно-ориентированный подход, студенты-филологи, методика 
преподавания английского языка. 

Перлова В. В. Використання соціальної мережі для впровадження особистісно-орієнтованого 
підходу при навчанні студентів університету методики викладання англійської мови. 

У статті представлено прийоми використання соціальної мережі для впровадження принципів 
особистісно-орієнтованого підходу при роботі зі студентами-філологами на заняттях з методики 
викладання англійської мови у ВНЗ. З’ясовано, що залучення соціальної мережі до навчального процесу 
помітно підвищує мотивацію і відповідальність студентів. Теоретично і практично обґрунтовано 
доцільність використання паралельно із аудиторними видами навчальної діяльності завдань, для 

виконання яких студенти користуються соціальною мережею. 

Ключові слова: соціальна мережа, особистісно-орієнтований підхід, студенти-філологи, методика 
викладання англійської мови. 
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УПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ 

В статті представлено етапи впровадження масових відкритих дистанційних курсів в освітньо-
наукову підготовку магістрів. Створено принципову схему впровадження масового відкритого 

дистанційного курсу. З’ясовані ступені інтеграції масового відкритого дистанційного курсу, зокрема 
вищий, достатній, середній та низький ступені. Обґрунтовано зміст визначення відповідного ступеня, 

що забезпечує їх імплементацію в освітньо-наукову підготовку магістрів. 

Ключові слова: масовий відкритий дистанційний курс, освітньо-наукова підготовка магістрів, 
інтеграція, моніторинг. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і 
практичними завданнями. Фундаменталізація змісту освітньо-наукової підготовки магістрів 
досягається розширенням і поглибленням міждисциплінарних знань фахівця, орієнтованих на вирішення 
проблемних ситуацій у науковій діяльності. Поглиблення таких знань у магістрів можна забезпечити 
шляхом впровадження у навчальний процес масових відкритих дистанційних курсів. Це забезпечить 
підвищення рівня сформованості методів пізнавальної, освітньо-наукової, комунікативної та 
аксіологічної діяльності. Відкриваються нові можливості введенню сучасних підходів до освітнього 
процесу, але впровадження такої форми навчання вимагає подальшого удосконалення організації та 
змісту масових відкритих дистанційних курсів. Це зумовлює необхідність визначення етапів 
упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих 
дистанційних курсів та характеристику ступенів інтеграції масового відкритого дистанційного курсу. 

Питання педагогічного моделювання досліджували українські та закордонні вчені, зокрема, 
В. Є. Родіонов, А. І. Кузьмінський стверджують, що модель – це створюваний, з метою отримання й 
збереження інформації специфічний об'єкт у формі уявного образу, опису знаковими формами або 
матеріальної системи, що відображає властивості, характеристики й зв'язки об'єкта-оригіналу довільної 
природи, суттєві для завдань, що вирішуються суб'єктом [1]. Педагоги І. А. Барбашова, 
О. І. Вишневський вважають, що модель − це діагностичний опис із всією можливою повнотою всіх 
суттєвих для життєдіяльності у сучасному світі сторін, властивостей і якостей особистості. Однак, 
питання упровадження моделі підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових 
відкритих дистанційних курсів потребує детального дослідження [2; 3]. 

Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є визначення етапів упровадження моделі 
підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів. 

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Педагогічне 
моделювання освітньо-наукової підготовки магістрів можна розглядати як самостійне направлення в 
загальному методі дослідження, причому цей напрямок володіє специфічними рисами, що відображають 
особливість модельованих явищ. У педагогічного моделювання, подібно моделюванню, є універсальна 
частина, що включає аксіоматику, яка залучається  в результаті відволікання магістрів від предметного 
змісту. Крім цього, у педагогічного моделювання визначається власне проблемне поле, змістовне 
наповнення якого відбувається завдяки педагогічному досвіду. 

Аксіоматика педагогічної моделі освітньо-наукової підготовки магістрів необхідна в змістовній 
частині як в певному доповненні, оскільки вона є керівною при виборі відповідних формальностей. 
Педагогічне моделювання не обмежується тільки змістовною частиною, оскільки в процесі освітньо-
наукової підготовки магістрів ми маємо справу з такими теоріями, які не повністю відтворюють дійсний 
стан справ. Такого роду педагогічні теорії не можуть бути обґрунтовані шляхом врахування базових 
аксіом та соціального досвіду. Більше того, їх обґрунтування і може бути здійснено тільки в тому 
випадку, якщо буде встановлена несуперечливість виробленої в ній ідеалізації.  

Склад моделі залежить від мети дослідження і повинен дати можливість простежити будь-які 
характеристики об'єкта дослідження (рис. 1). Практична ж цінність моделі освітньо-наукової підготовки 
магістрів в педагогічному дослідженні визначається її адекватністю досліджуваним сторонам об'єкта, а 
також тим, наскільки правильно застосовані основні принципи моделювання – наочність і визначеність.  

Актуальність створення моделі окреслена підвищенням потреб у самовдосконаленні та самонавчанні 
протягом життя в умовах євроінтеграції, оновленням вимог щодо підготовки магістрів освітньо-
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наукового напряму на технологічному рівні та соціальним замовленням на магістрів, здатних до 
освітньо-наукової діяльності інноваційного характеру.  

На основі теоретичного аналізу науково-педагогічної літератури нами була побудована модель 
підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів 
(рис. 1). 

Для визначення оптимальних педагогічних умов освітньо-наукової підготовки магістрів ми 
враховували закономірності навчання, згідно з якими результативність цього процесу перебуває у 
залежності від таких чинників, як:  

– чинник значущості для майбутніх магістрів змісту навчального матеріалу та форми його 
отримання;  

– гносеологічні чинники, відповідно до яких результати освітньо-наукової підготовки магістрів 
залежать від обсягу навчально-пізнавальної діяльності та практичного застосування знань і вмінь, а 
продуктивність засвоєння знань прямо пропорційно залежить від потреби вчитися, від рівня 
проблемності освітнього процесу, інтенсивності залучення студентів до розв’язання значущих для них 
навчально-наукових завдань, що водночас мотивує їх до творчої навчально-пізнавальної діяльності;  

– психологічні чинники, що потребують урахування інтересу до освітньо-наукової діяльності і 
навчальних можливостей магістрантів, оскільки продуктивність освітньо-наукової підготовки залежить 
від їхньої пізнавальної активності, особливостей мислення, розвитку пам’яті, здатності до учіння та 
досліджень, сформованості навичок і вмінь, які формуються у процесі застосування спеціальних 
тренувальних вправ і спонукають до мисленнєвої діяльності та смислотворчості;  

– кібернетичні чинники, згідно з якими ефективність, якість навчання залежить від частоти й 
обсягу зворотного зв’язку, від ефективності взаємонавчання, від якості самоуправління навчальним 
процесом, а продуктивність освітньо-наукової підготовки підвищується;  

– соціологічні чинники, які підкреслюють актуальність застосування інтерактивних технологій і 
підтверджують, що розвиток індивіда зумовлюється розвитком тих осіб, з якими він спілкується, а 
ефективність навчання залежить від інтенсивності пізнавальних контактів, взаємонавчання, 
пізнавального напруження, від якості спілкування на різних рівнях тощо;  

– організаційні чинники, що підкреслюють той факт де ефективність освітньо-наукової підготовки 
магістрів залежить від європейських підходів до організації навчально-пізнавальної діяльності, шляхом 
впровадження масових відкритих дистанційних курсів.  

Звідси, загальними принципами управління мотивацією освітньо-наукової підготовки магістра, 
зокрема в умовах масового відкритого дистанційного курсу, вважаємо такі:  

• забезпечення привабливого творчого характеру діяльності магістрантів;  
• чітке визначення мети і кінцевих результатів роботи, зокрема у масовому відкритому 

дистанційному курсі, способів її оцінювання;  
• включення магістрантів у процес планування цілей і поточних завдань для навчання у масовому 

відкритому дистанційному курсі;  
• повага, довіра, гуманне ставлення учасників навчального процесу один до одного, належне 

заохочення й стимулювання навчальної та наукової діяльності.  
Слід зазначити, що навчальна діяльність магістрантів зумовлена, передусім, внутрішніми мотивами, 

що спрямовують пізнавальну потребу майбутнього магістра безпосередньо на предмет діяльності, та 
зовнішніми мотивами, що спонукають до самоствердження, виконання обов’язку.  

На підставі аналізу психолого-педагогічних досліджень можна дійти висновку, що ставлення 
магістрів до їх освітньо-наукової підготовки значною мірою залежить від стійкості їхніх пізнавальних 
інтересів, відтак провідним мотивом навчання є пізнавальні інтереси.  

Дієвим чинником збудження у магістрів інтересу до учіння й позитивної мотивації навчання є 
використання масових відкритих дистанційних курсів. Такі курси розширюють можливість донесення до 
них цікавих матеріалів та способів організації пізнавальної діяльності. Використовуючи масові відкриті 
дистанційні курси, можна підвищити пізнавальний інтерес магістрів за рахунок сучасних європейських 
підходів до їх освітньо-наукової підготовки. Магістранти мають знаходити і в змісті навчального 
матеріалу, і в методах його викладання, і в організації власної освітньо-наукової діяльності можливості, 
які захоплюють їх навчальною працею, зокрема і у масових відкритих дистанційних курсів. Це: 
актуалізація головних ідей, проблемна форма постановки навчального завдання, експресивні форми 
спілкування у форумах, пропонування захоплюючих дослідів для закріплення отриманих знань, творчі 
завдання, тощо. 

Відтак, освітня та наукова підготовка, як результат навчання, ґрунтується не лише на захоплюючому, 
цікавому, а й на складному, малодоступному. Формування мотивації базується не на емоціях, почуттях, а 
на свідомості майбутнього фахівця. У зв’язку з цим, поряд з використанням розважальних елементів 
задля формування позитивної мотивації, збудження пізнавальних інтересів, створювати умови, що 
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виховують усвідомлення в магістрантах потреби в здобутті освітніх та наукових знань, акцентуючи на їх 
суспільній та особистісній значущості.  

 
Рисунок 1. Модель підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих 

дистанційних курсів 
До мотиваційних умов освітньо-наукової підготовки магістрів з застосуванням масових відкритих 

дистанційних курсів, можна віднести такі умови, як: 
• збагачення змісту магістерської освіти особистісно зорієнтованим цікавим матеріалом наукового 

рівня,  
• забезпечення його емоційності за рахунок аудіовізуальних записів відео лекцій провідних 

викладачів та можливості обговорення їх як в режимі чатів так і в умовах університетського навчання;  
• утвердження гуманного ставлення педагога до магістрантів та формування та розвиток у них, 

адекватної самооцінки та прагнення до саморозвитку;  
• виховання відповідального ставлення до освітнього процесу, почуття обов’язку;  
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• упровадження в навчальний процес інноваційних технологій задля розвитку творчих здібностей 
та оволодіння магістрантами способами самостійного пошуку навчально-пізнавальної, освітньої та 
наукової інформації;  

• розвиток інтелектуальних здібностей та креативного мислення майбутніх магістрів у процесі їх 
освітньо-наукової підготовки; 

• задоволення потреби у спілкуванні з усіма учасниками навчально-виховного процесу шляхом 
обговорень, взаємоконсультувань та дискусій у тематичних форумах масових відкритих дистанційних 
курсів.  

На освітньо-наукову підготовку магістрів також впливає етап їх зрілості. У цей час набувають 
вагомішого значення та осмисленості їх пізнавальні інтереси. Змінюється саме сприйняття навчальної 
інформації з різних дисциплін, воно стає стійким і глибоким. Значно перетворюється пам'ять у студента 
магістратури, вона набуває більш логічний, системний характер, значно удосконалюється довільна увага 
студентів. Використання традиційних та інноваційних освітніх технологій навчання надає благотворний 
вплив на формування пізнавальних інтересів і мотивів магістрантів, що значною мірою забезпечує 
глибоке засвоєння програмного матеріалу з різних дисциплін, а й відповідно процес їх освітньо-наукової 
підготовки. Важливого значення для цілеспрямованого формування навчальної мотивації в магістратурі 
грає відбір сучасних європейських технологій навчання. Впровадження масових відкритих дистанційних 
курсів в освітній процес в магістратурі розширює освідомлення магістрантами можливостей їх 
подальшого розвитку, розуміння розмаїття освітньо-наукових траєкторій самонавчання. 

Використання масових відкритих дистанційних курсів у процесі освітньо-наукової підготовки 
забезпечують такі педагогічні умови, які підводить до формування у магістрів мислення як такого, що 
може бути розгорнуто у сфері науки. Навчальні комплекси масових відкритих дистанційних курсів 
мають забезпечити здатності отримувати знання незважаючи на кордони та враховуючи європейські 
стандарти, співпрацювати, домовлятися, долати конфліктні ситуації, діяти продуктивно, творчо 
підходити до наукової роботи. 

Упровадження моделі освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих 
дистанційних курсів відбувалось на основі попередньої роботи як зі студентами, так і з викладачами 
магістеріуму [4]. Для зазначених категорій були розроблені відкриті дистанційні курси: ''Як навчати 
дистанційно'' і ''Як навчатись дистанційно'', розроблені методичні рекомендації та посібники щодо 
розробки впровадження та використання авторських технологій.  

Впровадження масових відкритих дистанційних курсів в освітньо-наукову підготовку магістрів 
відбувалось у три етапи. Перший етап – підбір оптимальної групи масових відкритих дистанційних 
курсів. Другий етап – аналіз обраних курсів та перспективи інтеграції. Третій етап – використання таких 
курсів в навчальному процесі. 

При підборі масових відкритих дистанційних курсів ми поділяли їх загальну кількість на три типи 
(рис. 2). Масові відкриті дистанційні курси провідних фахівців світу, викладачів України та викладачів 
університету, на базі якого відбувалась освітньо-наукова підготовка магістрів. 

 
Рисунок 2. Розподіл типів масових відкритих дистанційних курсів 

Після того, як було підібрано ряд масових відкритих дистанційних курсів, відбувався аналіз кожного 
з них з метою органічної його інтеграції в освітній процес магістеріуму [5]. Принципова схема 
впровадження масового відкритого дистанційного курсу представлена на рисунку 3. 
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Достатній Вищий 

Середній Високий 

Рисунок 3. Принципова схема впровадження масового відкритого  
дистанційного курсу 

 
Терміни кожного обраного масового відкритого дистанційного курсу співставлялись з відповідним 

семестром навчання, а терміни сертифікації з сесійними періодами. Зміст курсу співставлявся з 
навчальними планами та робочими програмами освітньо-наукової підготовки магістрів, визначався 
ступінь інтеграції [6]. 

Ступінь інтеграції масового відкритого дистанційного курсу є вищим, якщо зміст та програми курсу 
співпадали із змістом та програмами дисциплін, які були передбачені університетом, на базі якого 
відбувалась освітньо-наукова підготовка магістрів. Ступінь інтеграції масового відкритого 
дистанційного курсу є достатнім, якщо два і більше модулів цього курсу співпадали із деякими 
модулями програмами дисциплін, які були передбачені університетом. Ступінь інтеграції масового 
відкритого дистанційного курсу є середнім, якщо один з модулів цього курсу співпадав із одним із 
модулів програмами дисциплін, що передбачались університетом. Ступінь інтеграції масового 
відкритого дистанційного курсу є низьким, якщо одна або кілька лекцій цього курсу співпадали з однією 
або кількома лекціями, що передбачені програмами дисциплін. 

Після визначення ступеня інтеграції цілі курси або обрані елементи враховуються у навчальній 
програмі. Якщо ступінь інтеграції масового відкритого дистанційного курсу високий, то такий курс може 
замінити дисципліну за планом при наявності сертифіката де вказується загальна кільність отриманих 
балів магістрантом. У сертифікаті також має зазначатися загальна можлива кількість балів, яку можна 
отримати за курс. У такому випадку студент магістратури може не складати іспит з дисципліни, якщо 
його влаштовує та кількість балів, яку він отримав в сертифікаті. Якщо магістрант не погоджується з 
тією кількістю балів, яка зазначена у сертифікаті, йому пропонується скласти іспит. Але при цьому він 
має представити викладачу моніторингову картину проходження масового відкритого дистанційного 
курсу, де зазначаються типи виконаних робіт та кількість балів без урахування екзаменаційних заходів 
курсу (тести, контрольні завдання, тощо) [7; 8].  

Якщо курси достатнього або середнього рівня інтеграції, то студент має представити викладачу 
моніторингову картину у вигляді скріншотів або інших табличних документів, які передбачаються у 
курсі. Моніторинг повинен у такому разі охопити типи виконаних робіт, кількість балів за визначені 
види робіт, які передбачає модуль або кілька модулів робочою програмою дисципліни. Якщо ступінь 
інтеграції низький, то моніторингова картина має охопити відповідну кількість балів за проходження 
однієї або кількох лекцій магістрантом. 

Оптимально підібраний масовий відкритий дистанційний курс може замінити проходження практик, 
зокрема закордонних. Тоді студент замість звіту з проходження практики має представити отриманий 
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сертифікат та коротку звітну роботу, яка представляє собою коротке аналітичне резюме отриманих знань 
в процесі проходження курсу. 

Висновки. Таким чином, важливими елементами упровадження моделі підготовки магістрів до 
освітньо-наукової діяльності є підбір масових відкритих дистанційних курсів. Зазначимо, що оптимально 
підібрані масові відкриті дистанційні курси надають можливість органічно їх інтегрувати у освітній 
процес. Інтеграція передбачає визначення відповідного ступеня, що забезпечує їх імплементацію у 
освітньо-наукову підготовку магістрів. Впровадження масових відкритих дистанційних курсів в 
освітньо-наукову підготовку магістрів передбачає три етапи. Перший етап – підбір оптимальної групи 
масових відкритих дистанційних курсів. Другий етап – аналіз обраних курсів та перспективи інтеграції. 
Третій етап – використання таких курсів в навчальному процесі. Масові відкриті дистанційні курси 
підвищують можливість самостійно контролювати магістрами стан власної навченості з дисципліни та 
моніторити свої досягнення з метою покращення здобутих знань, умінь і навичок. Моніторинг освітньо-
наукової підготовки магістрів в умовах масових відкритих дистанційних курсів є предметом наших 
подальших досліджень. 
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Бацуровская И. В. Внедрение модели подготовки магистров к образовательно-научной 
деятельности в условиях массовых открытых дистанционных курсов. 

В статье представлены этапы внедрения массовых открытых дистанционных курсов в 
образовательно-научную подготовку магистров. Автор создал принципиальную схему внедрения 

массового открытого дистанционного курса. Выяснены степени интеграции массового открытого 
дистанционного курса, в частности высшая, достаточная, средняя и низкая степени. Обосновано 
содержание определения соответствующих степеней, что обеспечивает их имплементацию в 

образовательно-научную подготовку магистров. 

Ключевые слова: массовый открытый дистанционный курс, образовательно-научная подготовка 
магистров, интеграция, мониторинг. 

Bacurovska I. V. Implementation of the Model of Masters' Professional Training in Educational and 
Scientific Activities in the Conditions of Massive Open Distance Courses. 

The article deals with the foundation of the content of educational and scientific masters’ preparation that is 
achieved by expansion and deepening of interdisciplinary professional knowledge. Deepening of masters’ 

knowledge can be achieved by implementing massive open distance courses into the educational process. This 
will improve the level of formation of methods of cognitive, educational, scientific, communicative and 

axiological activities. There are new possibilities for the introduction of modern approaches into the educational 
process, but the introduction of this form of training requires further improvement of organization and content of 

massive open distance courses. The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison have 
been used in order to single out the stages of implementation of the model of masters’ professional training in 

educational and scientific activity. The author indicates the necessity of the stages of implementation of model of 
masters’ professional training in educational and scientific activity in the conditions of massive open distance 

courses and provides characterization of the levels of integration massive open distance course. Higher, 
sufficient, medium and low levels of integration massive open distance course are specified in the article. As a 
result it is proved that selection of massive open distance course is an important element of implementation of 

the model of masters’ professional training in educational and scientific activities. Selected massive open 
distance courses provide an opportunity to integrate them into the educational process more effectively. These 
courses enhance the opportunity to control and monitor masters’ achievements in disciplines and improve their 

knowledge and skills. 

Key words: massive open distance course, educational and scientific training of masters, integration, 
monitoring. 
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ АГРАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

На основі теоретичного аналізу педагогічної літератури визначено поняття "професійно-педагогічна 
компетентність викладача аграрних спеціальностей ВНЗ". Простежено зв'язок між компонентами 
професійно-педагогічної компетентності викладача аграрних спеціальностей і компонентами 

професійно-педагогічної компетентності магістранта аграрного фаху. Проаналізовано поняття 
"критерій" та "показник". Досліджено питання визначення критеріїв і показників педагогічної 

компетентності у роботах науковців. Запропоновано основні критерії та їхні показники для оцінювання 
професійно-педагогічної компетентності магістранта-аграрія.  

Ключові слова: критерій, показник, магістрант, професійно-педагогічна компетентність. 

Постановка проблеми. Приклад європейської освітньої системи обумовив появу магістерського 
рівня вищої освіти в Україні. Новий підхід до організації фахової підготовки надає випускникові 
магістратури більше можливостей для самореалізації у різних напрямах своєї професійної діяльності, 
одним з яких є викладацька діяльність. Якщо особа здобула вищу освіту в педагогічному ВНЗ, вона 
готова відповідати вимогам, що постають перед викладачем. Якщо ж особа здобула вищу освіту в закладі 
іншого профілю, зокрема аграрного, вона потребує додаткової науково-педагогічної підготовки для 
подальшої роботи. Тому магістратура може стати найефективнішим шляхом формування професійно-
педагогічної компетентності майбутнього викладача ВНЗ. Допомогти оцінити рівень сформованості 
професійно-педагогічної компетентності випускника магістратури може система визначених критеріїв та 
показників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання визначення критеріїв та показників професійно-
педагогічної компетентності досліджували: Л. В. Боровик, С. С. Вітвицька, О. В. Дерев’янко, 
С. О. Доценко, Н. А. Залесова, І. О. Зимня, В. О. Калінін, О. А. Кирилова, Г. С. Коваленко, 
Ю. С. Красильник, А. К. Маркова, Л. Н. Мітіна, В. Л. Ортинський, В. Д. Симоненко, Я. Б. Сікора, 
В. А. Сластьонін, В. І. Тернопільська, Т. І. Шанскова, Д. В. Швець.  

Мета статті – визначення критеріїв та показників сформованості професійно-педагогічої 
компетентності магістрантів аграрних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу. Слово "магістр" походить від латинського слова "magister" і 
перекладається як "вчитель", "наставник", "начальник". Згідно зі статтею 5 Закону України "Про вищу 
освіту", "магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується 
вищим навчальним закладом (науковою установою) у результаті успішного виконання здобувачем вищої 
освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за 
освітньо-науковою програмою. Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому 
кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених 
теоретичних та / або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), 
загальних засад методології наукової та / або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх 
для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності" 
[1]. Таким чином, "магістрант" – це особа, яка навчається в магістратурі і готується захищати наукову 
роботу, щоб отримати ступінь магістра.  

Стаття 55 Закону України "Про вищу освіту" вказує, що посади педагогічних працівників ВНЗ 
можуть займати особи із ступенем магістра за відповідною спеціальністю [1]. Отже, одним із 
функціональних напрямів діяльності магістра може бути науково-педагогічний напрям. Це означає, що 
магістрант аграрного фаху повинен фактично опанувати другу професійну діяльність, а одним із 
результатів навчання в магістратурі аграрного ВНЗ повинна стати готовність магістра-аграрія до 
педагогічної діяльності. Ця готовність проявляється через наявність професійно-педагогічної 
компетентності випускника магістратури і повинна відповідати моделі професійно-педагогічної 
компетентності викладача аграрних спеціальностей ВНЗ. Відповідно до нашого визначення, отриманого 
на основі попереднього дослідження педагогічної літератури, професійно-педагогічна компетентність 
викладача аграрних спеціальностей ВНЗ містить когнітивний, операційно-технологічний, соціальний, 
особистісний, аутопсихологічний компоненти, іншими словами є здатністю викладача мобілізувати, 
застосувати інтегративну систему, що включає педагогічні, психологічні, методичні знання, знання 
аграрної сфери; операційно-технологічні вміння і навички; інтелектуально і особистісно обумовлений 
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життєвий досвід; індивідуальну своєрідність суб’єкту, яка дає можливість висловлювати професійно 
грамотні міркування, оцінки, думки для забезпечення виконання викладацьких функцій із необхідною 
якістю, що регламентується освітніми законами, нормативними документами тощо.  

Оскільки рівень сформованості кожного компоненту професійної компетентності можна оцінити, то 
необхідно визначити для цього певну систему критеріїв та показників. Відповідно до словника з 
педагогіки, в загальному, критерій (від грец. сriterion – засіб судження) – ознака, на основі якої 
відбувається оцінювання, визначення чи класифікація чого-небудь; мірило судження, оцінки якого-
небудь явища [2: 149]. Якщо ж брати до уваги педагогічний аспект, то критерії є ідеальним зразком для 
порівняння з реальними явищами, за їх допомогою можна встановити міру відповідності, наближення до 
заданої моделі сформованості того чи іншого педагогічного явища [3]. 

За умови того, що критерій – це основа для оцінки сформованості певного явища, показник виступає 
якісною та кількісною характеристикою сформованості явища, властивості, інакше кажучи, показник 
свідчить про ступінь сформованості того чи іншого критерію [4].  

Досить часто у науковій літературі критерії сформованості професійно-педагогічної компетентності 
представлено через показники готовності до педагогічної діяльності, педагогічні вміння і навички тощо 
[5]. Л. Н. Мітіна виділяє критерії сформованості професійно-педагогічної компетентності через 
готовність до професійно-педагогічної діяльності і окреслює такі аспекти готовності: педагогічна 
спрямованість, педагогічна компетентність, емоційна гнучкість, саморозвиток, творчість, креативність. 
Готовність до педагогічної діяльності починається із професійного самовизначення, що передбачає 
усвідомлення педагогом власних прагнень через порівняння власних цілей з цілями інших педагогів; таке 
усвідомлення спонукає до самореалізації і проявляється у прагненні віднайти себе у якості професіонала 
[6]. Критерії сформованості педагогічної діяльності у працях А. К. Маркової – це наявність педагогічних 
умінь, необхідних для виконання професійних вимог до вчителя, та особистісних якостей, що 
забезпечують виконання всіх ланок праці педагога. До особистісних якостей відноситься педагогічне 
мислення, ерудиція, інтуїція, імпровізація, винахідливість, педагогічний такт та емпатія [7]. 
О. А. Кирилова і Н. А. Залесова виділяють такі критерії сформованості професійно-педагогічної 
діяльності: когнітивний, мотиваційний, методологічний, практично-реалізуючий, контрольно-
діагностичний, корекційний. Нівелювання будь-якого з означених критеріїв призводить до зниження 
рівня інших, а отже – втрати професійної компетентності [8]. В. Л. Ортинський зазначає, що готовність 
науково-педагогічного працівника до професійної педагогічної діяльності полягає в засвоєнні повного 
складу спеціальних знань (з предмета, навчальної дисципліни, курсу), психолого-педагогічних дій у 
вищому навчальному закладі та соціальних відносин, у сформованості й зрілості професійно значущих і 
громадських якостей особистості. Професійна кваліфікація полягає в умінні прогнозувати цілі та 
результат педагогічного впливу, у побудові інформаційних моделей, ухваленні самостійних рішень та ін. 
Бути професійно педагогічно компетентним означає мати багатокомпонентний склад інтеграційних 
професійних знань і вмінь, що забезпечує усвідомлення вольових рішень, виконання творчих дій з 
конструювання процесу навчання й моделювання комунікативних зв’язків [10]. С. С. Вітвицька у своїй 
науковій праці виокремила ціннісно-спонукальний критерій (спрямованість на творче оволодіння 
педагогічними знаннями, потреба у застосуванні інноваційних технологій, професійному саморозвитку, 
самореалізації); когнітивний критерій (знання педагогічної теорії, психологічних, вікових та 
індивідуальних особливостей студентів, методики викладання дисциплін у ВНЗ); діяльнісно-практичний 
(ступінь володіння магістрантами способами діяльності, вміннями застосовувати теоретичні знання – 
через наявність гностичних, проективних, конструктивних, організаторських, комунікативних, 
інтелектуальних, дидактичних вмінь); креативно-особистісний критерій (інтелектуальна активність, 
цілеспрямованість, працездатність, креативність); оцінно-рефлексивний критерій (здатність до 
об’єктивної оцінки знань, умінь, навичок студентів, самооцінки своїх можливостей та результатів 
діяльності); результативно-продуктивний критерій (здатність до самонавчання, створення оригінальних 
продуктів освітньої діяльності, спрямованість на розвиток самостійності студента) [10: 31–32].  

Резюмуючи результати роботи науковців, зробимо узагальнення щодо критеріїв та показників 
сформованості професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей. 

1. Більшість науковців вказує на необхідність оцінювання комплексу знань педагогів, тобто оцінює 
сформованість когнітивного компоненту професійно-педагогічної компетентності майбутнього педагога. 
Ми погоджуємося з думкою науковців і пропонуємо з цією метою виокремити знаннєвий критерій 
оцінювання професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей. Оскільки ми 
працюємо з комплексом знань, необхідним майбутньому викладачеві аграрних дисциплін, то його 
показниками пропонуємо обрати спеціально-предметні знання (знання аграрної сфери), психолого-
педагогічні знання, методичні знання. 

2. Автори підкреслюють важливість оцінювання вмінь і навичок викладача, тобто ступінь розвитку 
операційно-технологічного компоненту професійно-педагогічної компетентності. Ми підтримуємо думку 
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науковців і пропонуємо використати з цією метою запропонований С. С. Вітвицькою діяльнісно-
практичний критерій, а його показниками визначити вміння та навички випускника магістратури.  

3. Досліджуючи питання критеріїв щодо визначення рівня сформованості професійної компетентності 
викладача, ми зауважили, що автори обов’язково беруть до уваги особистість самого педагога і 
зазначають, що окрім бажання викладати (мати мотиваційне підґрунтя для поданої професії), особа 
повинна мати ще й певний комплекс якостей та характеристик, як природних, так і сформованих за умов 
соціуму. Саме тому назви критеріїв для оцінювання зазначених якостей та характеристик різняться у 
роботах науковців, проте вони не суперечать одна одній, а навпаки, уточнюють, деталізують професійну 
компетентність педагога. 

Ми пропонуємо застосувати особистісно-рефлексивний критерій для визначення ступеню 
сформованості соціального, особистісного, аутопсихологічного компоненту професійно-педагогічної 
компетентності магістрантів аграрних спеціальностей, адже всі подані компоненти, на нашу думку, 
висвітлюють індивідуальні риси і властивості людини. Показниками даного критерію вважаємо за 
потрібне визначити мотиваційний (педагогічна спрямованість); індивідуально-психологічний 
(педагогічне мислення, педагогічний такт, креативність тощо); загальнокультурний показник (світогляд, 
моральність тощо) та показник самодіагностики (аналіз власних дій для покращення результатів 
професійної діяльності). 

Систему критеріїв та їхніх показників для оцінювання рівня сформованості професійно-педагогічної 
компетентності магістрантів аграрних спеціальностей можна проілюструвати за допомогою таблиці 1. 

Таблиця 1. Критерії та показники сформованості професійно-педагогічної компетентності 
магістранта аграрної спеціальності 

 
Оцінювання професійно-педагогічної компетентності магістранта аграрної спеціальності 

знаннєвий критерій діяльнісно-практичний критерій особистісно-рефлексивний критерій 

показники показники Показники 
- спеціально-

предметні знання 
- психолого-

педагогічні знання 
- методичні знання 

- вміння  
- навички 

- мотиваційний 
- індивідуально-

психологічний 
- загальнокультурний 
- самодіагностика 

 
Висновки. Можливість викладацької діяльності випускника магістратури аграрного фаху обумовлює 

необхідність оцінювання не лише його професійної, але й педагогічної компетентності, яка містить 
когнітивний, операційно-технологічний, соціальний, особистісний, аутопсихологічний компоненти. 
Аналіз педагогічної літератури допоміг з’ясувати можливі критерії і показники для оцінювання рівня 
професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей. Зокрема, знаннєвий 
критерій (показники – спеціально-предметні, психолого-педагогічні, методичні знання); діяльнісно-
практичний (показники – вміння і навички магістранта); особистісно-рефлексивний (показники – 
мотиваційний, індивідуально-психологічний, загальнокультурний та самодіагностика). 

Перспективами подальших досліджень є визначення можливих рівнів сформованості професійно-
педагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей за означеними критеріями та 
показниками. Аналіз педагогічних джерел надасть можливість встановити  кількість рівнів, яку 
виокремлюють науковці, проаналізувати назви рівнів, а також їхні характеристики.  
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Бурмакина Н. С. Критерии и показатели профессионально-педагогической компетентности 
магистрантов аграрных специальностей. 

На основании теоретического анализа педагогической литературы определено понятие 
"профессионально-педагогическая компетентность преподавателя аграрных специальностей вуза". 

Прослежена связь между компонентами профессионально-педагогической компетентности 
преподавателя аграрных специальностей и компонентами профессионально-педагогической 

компетентности магистранта аграрных специальностей. Проанализировано понятие "критерий" и 
"показатель". Исследован вопрос определения критериев и показателей педагогической 

компетентности в работах ученых. Предложены основные критерии для оценки профессионально-
педагогической компетентности магистранта-агрария. 

Ключевые слова: критерий, показатель, магистрант, профессионально-педагогическая 
компетентность. 
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Burmakina N. S. Criteria and Indicators for Professional and Pedagogical Competence Assessment of the 
Students of Master Degree Course of Agrarian Specialities. 

The paper focuses on the criteria and indicators determination for professional pedagogical competence 
assessment of the students of master degree course of agrarian specialities. In order to obtain the necessary 

criteria and indicators the concept "professional pedagogical competence of a teacher of higher education of 
agrarian specialities" has been determined on the basis of the theoretical analysis of pedagogical literature. The 

main components of professional pedagogical competence of a teacher of higher education of agrarian 
specialities have been investigated. The connection between the components of professional pedagogical 
competence of a teacher of higher education of agrarian specialities and the components of professional 

pedagogical competence of a student of master degree course of agrarian specialities has been considered. The 
concepts "criterion" and "indicator" have been analyzed. The author determines a criterion as a principle or 

standard for professional pedagogical competence assessment of a student of master degree course of agrarian 
specialities. The author considers an indicator as qualitative and quantitative characteristics of a criterion. The 
problem of criteria and indicators determination in the scientific research has been investigated by the author. 
The main criteria for professional pedagogical competence assessment of the students of master degree course 

of agrarian specialities and their indicators have been propounded. 

Key words: criterion, indicator, a student of master degree course, professional and pedagogical competence. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

У статті проаналізовано та узагальнено сутність поняття ''економічна культура учня''; розглянуто 
особливості становлення та формування економічної культури учнів основної та старшої школи 

загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховному процесі через призму наукових досліджень 
вітчизняних і російських вчених; виявлено шляхи формування економічної культури учнів основної та 

старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів. 

Ключові слова: економічна культура учня, економічна освіта, виховання економічної культури, процес 
формування економічної культури. 

Постановка проблеми. В суспільстві існує об'єктивна потреба у зміщенні акцентів з економічної 
підготовки на формування економічної культури, що дозволить людині легко інтегрувати у світовий і 
український економічний простір, що швидко змінюється.  

В Концепції розвитку економічної освіти зазначено, що зміст шкільної економічної освіти сприяє 
розвитку економічної культури та формуванню економічного мислення (Рішення колегії Міністерства 
освіти і науки України від 04.12.2003 р. № 12/7-4), а одне із завдань суспільствознавчої освіти 
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти визначено як формування 
економічної культури (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження змісту економічної культури вивчали 
науковці різних сфер: педагогічної (О. Надточиєва, Б. Уздєнова, М. Самохвалов, Т. Боровікова, 
М. Владика, Н. Загвязинська, К. Парамонова, Н. Бушкова, Т. Джагаєва, І. Бризгалов, С. Булавенко, 
Н. Дзюбенко, В. Кузьменко, В. Абросімов, З. Філончук); соціологічної (І. Майструк, Т. Єфременко, 
Т. Філліповська, Т. Сидорович); економічної (А. Сур’як, Л. Бесчасний, В. Богиня, А. Гальчинський, 
В. Геєць, Б. Губський, І. Лукінов, А. Чухно, В. Лагутін, В. Колот, С. Покропивний, В. Сизоненко); 
юридичної (В. Рижиков, О. Несімко). 

Поняття економічної культури учня загальноосвітньої школи давно використовується у психолого-
педагогічних дослідженнях поряд з економічними знаннями, економічним мисленням, економічною 
компетентністю і є більш широким поняттям, аніж інші названі, включає в себе економічні знання, 
економічну свідомість і мислення, економічну компетентність, реалізується в повсякденному житті через 
економічну діяльність. Основними шляхами формування економічної культури особистості учня є 
економічна освіта й виховання, а також економічна активність учнів. Проблему формування економічної 
культури учнів основної та старшої школи розглядали у наукових дослідженнях у процесі виховання 
А. Нісімчук, Б. Уздєнова, Т. Боровікова,С. Булавенко, І. Бризгалов, Н. Дзюбенко, М. Самохвалов, 
О. Надточиєва, Т. Філліповська; у процесі навчання М. Владика,В. Абросімов, З. Філончук, 
К. Парамонова, В. Кузьменко, Н. Бушкова,Н. Загвязинська, Є. Нікітіна, Т. Джагаєва.  

Метою роботи є дослідження змісту та особливостей формування економічної культури учнів 
основної та старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховному процесі. У 
цьому контексті передбачається розв’язання таких дослідницьких завдань: проаналізувати становлення 
економічної культури учня загальноосвітньої школи у наукових дослідженнях вітчизняних і російських 
вчених; виявити шляхи формування економічної культури учнів основної та старшої школи 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. Проблема розробки теорії і практики формування економічної 
культури особистості учня набула актуальності в кінці 80-х років ХХ століття. Вперше поняття 
економічної культури як складову частину економічного виховання розглядає А. Нісімчук у дослідженні 
''Педагогічні основи економічного виховання учнів у сільській загальноосвітній школі''. Вчений виділяє 
такі складові економічної культури учня: систематична підготовка школяра до трудової та громадської 
діяльності протягом усіх років навчання в школі, спільний виховний вплив на економічну освіту; 
формування умінь і навичок економічного мислення.  

І. Прокопенко вперше процес формування економічної культури включає в структуру економічної 
освіти. Автор зазначає, що ''економічна освіта як процес і результат оволодіння суб’єктом соціальним 
економічним досвідом, сприяє формуванню економічної культури на основі засвоєння економічних 
знань, умінь, розвитку економічного мислення, що дозволяє особистості вірно оцінювати факти і явища 
економічного життя, встановлювати зв’язки і відношення між ними'' [1: 22]. 
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Російська вчена М. Владика у своїй роботі вказує на необхідність виділення поняття ''основи 
економічної культури'' особистості, яка підкреслює сутнісну характеристику економічної культури 
старшокласників і вказує на її інтегруюче начало в цілісній структурі особистості школяра. Економічна 
культура особистості старшокласника при цьому розуміється автором як цілісне особистісне утворення, 
що характеризується високим рівнем оволодіння економічними знаннями і вміннями; сформованим 
соціально-ціннісним ставленням до економіки, її предметів, засобів і результатів; розвиненими якостями 
особистості, що дозволяють їй найбільш повно реалізувати себе в пізнавальній та соціально-орієнтованій 
економічній діяльності. Вчена констатує, що основи економічної культури старшокласника – це явище 
складне, комплексне, системне, динамічне і прогресивне. В процесі його формування в системі 
економічної освіти велике значення мають: по-перше, всепоглиблююче знання економічних законів, 
явищ, понять, що мають широке застосування в сучасній ринковій економіці; знання основних 
найважливіших принципів функціонування виробничих, фінансових, правових, екологічних, соціальних 
систем і технологій, а також можливість включатися в конкретну підприємницьку діяльність згідно з 
віком, інтересами та індивідуальними особливостями старшокласників; по-друге, сформовані вміння 
застосовувати отримані економічні знання в реальному житті, знаходити і використовувати інформацію, 
власні методи, прийоми і способи для прийняття самостійних рішень в проблемних і гіпотетичних 
економічних ситуаціях, а також у стандартних і нових ситуаціях; по-третє, сформовані навички 
обчислення основних показників економічної діяльності, розв'язання економічних задач різними 
способами, користування науково-економічною літературою, довідниками, словниками, інформаційною 
економічною періодикою, комп'ютером, калькулятором тощо [2]. 

Російська вчена Т. Боровікова обґрунтувала зміст економічної культури, який включає три 
компоненти (пізнавальний компонент  забезпечення знаннями та вміннями, які сприяють успішній 
життєдіяльності в нових соціально-економічних умовах; соціально-моральний компонент  ставлення, 
соціально-моральні цінності, життєві установки; діяльнісно-ціннісний компонент  досвід прояву 
культури в поведінці, спілкуванні, переконанні тощо), що забезпечує гармонізацію моральних та 
економічно значущих якостей, сприяє самовизначенню школярів у системі моральних, культурних і 
соціальних цінностей і на цій основі підвищує життєздатність учнів у реальних умовах. Вченою 
розроблена технологія формування економічної культури школярів, що виявляється в єдності 
економічної освіти, морального виховання та діяльності. Провідну роль у здійсненні цієї єдності виконує 
діяльність. 

Ідею неперервної економічної освіти, запропоновану Т. Боровіковою, обґрунтувала у своєму 
дослідженні російська вчена Н. Загвязинська, яка вказує на те, що неперервна економічна освіта є одним 
з найважливіших умов, що визначають успішність формування економічної культури учнів. У роботі 
виявлено чинники, що підвищують ефективність процесу: зміст економічної освіти, що включає в себе 
знання економічної, організаційної, технічної, технологічної сторін функціонування сільських 
господарств різних форм власності і забезпечує регіональність, локальність, особисту значущість 
навчального матеріалу; практична діяльність школярів як на уроках економіки (ділові ігри, практикуми 
тощо), так і господарська  у шкільному підсобному господарстві, у рамках економічних зв'язків з 
радгоспом тощо [3].  

Російська вчена Н. Бушкова також розглядає економічну освіту як найважливіший засіб формування 
економічної культури і необхідну умову підготовки людини до життя і праці. Своїм дослідженням вона 
показала доцільність формування економічної культури учнів школи, починаючи з другого класу, у 
системі неперервної економічної освіти школи. Основними блоками даної системи є: безперервний 
процес набуття економічних знань при вивченні курсу економіки з 2 по 11 клас; позакласна робота для 
дітей всіх віків, спрямована на їх спілкування та економічну діяльність з метою формування умінь, 
розвитку економічно значущих якостей особистості, потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, що 
дозволяють виявляти економічну культуру в поведінці та діяльності; позашкільна робота, що дозволяє 
дітям краще підготуватися до подальшої самореалізації та самовизначення як у шкільні роки, так і після 
закінчення школи, де органічно поєднані навчання дітей економічних знань у процесі урочної діяльності 
та активна різноманітна позакласна і позашкільна діяльність [4]. 

Російський вчений В. Абросімов вважає, що в залежності від обраних школою педагогічних 
орієнтацій і ціннісних підстав формування економічної культури школяра відбувається в освітньому 
середовищі на основі засвоєння економічних знань. Тому, економічна культура школяра – це результат 
економічної освіти, який проявляється у знаннях економічних процесів (споживання, обмін і 
виробництво  базова економічна практика), у використанні їх у власному і суспільному 
життєзабезпеченні, у характері міжособистісних відносин при вирішенні економічних задач. Автор 
визначає основні показники економічної культури: базова економічна практика як основа економічних 
знань, моральні орієнтації в економічній діяльності, внесок у спільну працю колективу (колективізм), 
самооцінка, економічний прогноз, творча діяльність у сфері економіки, мотивація до безперервної освіти. 
Вони визначають її рівень і розкривають зміст освітнього середовища. Дослідник аналізує освітнє 
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середовище формування економічної культури школяра як фактор життєзабезпечення, що включає в себе 
проблемні фази економічної соціалізації: адаптація до ринкових умов через отримання основ 
економічних знань, індивідуалізація через творчу діяльність у сфері економіки, інтеграція з ''новим'' 
суспільством через економічну діяльність, що визначає міжособистісні відносини [5: 10]. 

Виховання економічної культури старшокласників розглядає у своєму дослідженні російська вчена 
Б. Уздєнова, яке характеризує як ''складне педагогічне явище, що характеризується рівнем розвитку 
суспільства, політичної та економічної системи, розвитком культури і мистецтва, ступенем 
розробленості педагогічних процесів навчання і виховання''. Автор зазначає, що ''виховання економічної 
культури здійснюється в процесі інтеграції педагогічних, економічних та культурологічних знань'' [6]. 

Російський вчений В. Кузьменко у своїй роботі розробив модель формування економічної культури у 
старшокласників у процесі навчання іноземним мовам, яка характеризується універсальністю, 
керованістю, інтегративністю, практичною спрямованістю, яка складається з економічного і 
лінгвістичного компонентів, реалізованих через мотиваційно-цільовий, змістовно-технологічний та 
результативно-корекційний блоки, і реалізується з урахуванням принципів науковості, цілісності, 
відкритості, динамічності, технологічності, інтерферентності, селективності, полікультурності і 
мобільності. Дослідник визначає економічну культуру старшокласника як ''єдність економічних знань і 
умінь, які старшокласник реалізує в процесі економічної діяльності, проявляючи при цьому економічно 
значимі якості та враховуючи моральні цінності суспільства'' [7: 11]. 

У дослідженні російської вченої Т. Джагаєвої вперше розроблена концепція формування економічної 
культури особистості у навчально-виробничих установах регіону, модель формування економічної 
культури особистості в умовах педагогічної системи ''сім’я, дитячий садок, школа, вуз, виробництво''; 
визначені схеми і структура педагогічного процесу, направленого на формування економічної культури 
особистості в системі ''сім’я, дитячий садок, школа, вуз, виробництво''.  

Російський вчений І. Бризгалов у дослідженні ''Педагогічна система формування базової економічної 
культури особистості'' розкриває особливості становлення економічної культури майбутніх спеціалістів 
будь-якої сфери виробничої чи соціальної діяльності, яка повинна відбуватися у три стадії. Формування 
базової загальної економічної культури дослідник відносить до сфери загальної середньої освіти. Метою 
економічної освіти учнів автор вважає ''формування сучасного економічного мислення, що представляє 
сплав пізнання організації економічної дійсності, усвідомлення свого місця в ній, засвоєння норм 
цивілізованої економічної поведінки, економічної культури, вироблення навичок відповідної економічної 
діяльності і на її основі – формування економічної культури людини як основи доцільної адаптації 
людини до соціально-економічних умов'' [8: 27].  

С. Булавенко вперше розкрито зміст поняття ''економічна культура учнів загальноосвітньої школи'' 
як ''складного особистісного утворення, що характеризується комплексом знань, переконань, умінь, 
стереотипів поведінки, які реалізуються в економічній діяльності, а рівень сформованості відображає 
соціально-економічну адаптованість підростаючого покоління в економічній системі при реалізації 
його інтелектуальних, моральних і фізичних можливостей'' [9: 16–17]. Автором розроблено 
структурно-функціональну модель формування економічної культури учнів, категорійну матрицю 
економічної культури, ядро методичного забезпечення, що в цілому відображає певну системність 
педагогічного процес.  

Російський вчений М. Самохвалов у дослідженні ''Формування економічної культури старшокласників 
як напрямок діяльності класного керівника'' розкрив сутність і зміст поняття ''економічна культура 
старшокласника'', розглянув своєрідність діяльності класного керівника з формування економічної 
культури старшокласників. Дослідник визначив поняття ''економічна культура старшокласника'' як 
''інтегративне особистісне утворення суб'єкта, що включає наступні компоненти: сукупність мотивів, 
потреб, інтересів, значущих якостей, системи економічних знань, умінь і навичок, що визначають його 
готовність до свідомої участі в економічній діяльності, успішної адаптації на ринку праці'' [10: 13]. 

Н. Дзюбенко у своєму дослідженні розглядає економічну культуру старшокласників як систему 
узагальнених економічних знань, умінь і навичок, спеціальних інтелектуальних здібностей і якостей, а 
також моральних принципів та ціннісних норм особистості, які необхідні старшокласникам для адаптації 
у сучасному економічному середовищі та забезпечують їхню подальшу продуктивну професійну 
діяльність, адекватну суті економічної стратегії України. Автор вперше виявила особливості формування 
економічної культури учнів у формі накопичення й актуалізації інформації економічного змісту; інтересу 
до питань і проблем економічного розвитку, отримання економічного прибутку тощо; усвідомлення 
вибору майбутньої професії певного спрямування; бачення можливості прояву самостійності та 
самореалізації шляхом набуття економічної незалежності; отримання основних навичок економічної 
поведінки (покупки, розрахунки, заповнення документів тощо); усвідомлення можливих шляхів 
фінансових заощаджень, планування витрат, накопичення, побудови власної економічної стратегії; 
формування ціннісного ставлення до грошей, багатства, визначення меркантильних або альтруїстичних 
мотивів подальшої економічної поведінки [11: 9]. 
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Висновки. Аналіз зазначених вище понять показує, що, незважаючи на розбіжності термінологічного 
плану, слід відзначити, проте, їхні спільні сутнісні особливості, до яких, на нашу думку, належать:  

- особистісне утворення; 
- комплекс економічних знань, умінь і навичок; 
- розвиток економічно значущих якостей і моральних цінностей особистості; 
- реалізація в процесі економічної діяльності; 
- сприяння адаптації учня до соціально-економічних умов. 
Проте, на нашу думку, слід відмітити, що оскільки формування економічної культури учнів основної 

та старшої школи відбувається в цілісному навчально-виховному процесі, то дане твердження дає 
підстави сформувати поняття ''економічна культура учня'' як складне цілісне інтегративне особистісне 
утворення, що характеризується комплексом економічних знань, умінь і навичок, рівнем розвитку 
економічно значущих якостей і моральних цінностей, які реалізуються в процесі економічної діяльності 
та сприяють адаптації і самореалізації учня в існуючих і перспективних соціально-економічних умовах. 

Існуюче розмаїття підходів до процесу формування економічної культури учнів основної та старшої 
школи дозволяють виявити основні шляхи її формування:  

- логічне сходження від молодшого віку до старшого (Т. Боровікова, Н. Загвязинська, І. Бризгалов, 
Т. Філліповська, Н. Бушкова, Т. Джагаєва);  

- міжпредметна інтеграція економічного знання (К. Парамонова, Є. Нікітіна, В. Кузьменко, 
З. Філончук); 

- цілісний педагогічний процес, пов'язаний з високими економічними знаннями та вмінням успішно 
застосовувати їх у своєму житті, з життєвими цінностями і прагненнями особистості у відповідності з 
цими цінностями (М. Владика, В. Абросімов); 

- цілісний комплекс педагогічних дій, який сприяє набуттю сукупності економічних знань, умінь і 
навичок, стереотипів економічного мислення, моральних норм і цінностей, які проявляються в стійких 
переконаннях особистості та нормах її соціально-економічної поведінки (C. Булавенко);  

- поступового, накопичувального руху особистості, що відображається в економічних процесах 
життєдіяльності старшокласника, відтворюючи сукупність інтелектуальних, світоглядних, мотиваційних, 
ціннісних та поведінкових компонентів особистості (Н. Дзюбенко);  

- вироблення ясного уявлення про економічні закономірності розвитку суспільства і виховання на цій 
основі таких якостей особистості, які необхідні їй у виробничо-економічній діяльності (А. Нісімчук, 
Б. Уздєнова). 

Перспективним і недостатньо дослідженим є напрямок наскрізного, системного формування 
економічної культури учнів старшої школи в процесі профільної економічної підготовки. 
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Бутко О. В. Сущность и особенности формирования экономической культуры учащихся 
общеобразовательной школы в учебно-воспитательном процессе. 

В статье проанализирована и обобщена сущность понятия ''экономическая культура ученика''; 
рассмотрены особенности становления и формирования экономической культуры учащихся основной и 
старшей школы общеобразовательных учебных заведений в учебно-воспитательном процессе через 
призму научных исследований отечественных и российских ученых; выявлены пути формирования 
экономической культуры учащихся основной и старшей школы общеобразовательных учебных 

заведений. 

Ключевые слова: экономическая культура ученика, экономическое образование, воспитание 
экономической культуры, процесс формирования экономической культуры. 
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Butko O. V. Essence and Features of Forming Economical Culture of Students of General School in 
Educational and Breeding Process. 

The article is devoted to the problems of formation of economic culture of pupils at junior and senior school. The 
paper reveals researches of domestic and Russian scientists, which show the essence of economic culture of high 
school students and the process of its formation. The author generalized the concept of economic culture of the 

pupils. 
Using scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison the ways of formation of economic 

culture of pupils was developed in the following areas: logical ascent from the young age to grown-ups; 
interdisciplinary integration of economic knowledge; a coherent set of pedagogical activities, which promote the 

acquisition of complex economic knowledge, skills and sub-skills, patterns of economic thinking, moral norms 
and values, which appear in the firm conviction of the person and the rules of its socio-economic behavior; 

gradual, cumulative movement of the personality, which is reflected in the economic processes of life of high 
school student by showing a set of intellectual, philosophical, motivational, value and behavioural components 

of the individuality; development of a clear understanding of the economic laws of social development and 
upbringing on this basis of the personal qualities that are needed in industrial and economic activity. 

A promising and under-researched area is the system of formation of economic culture of high school students in 
the process of profile economic preparation. 

Key words: economic culture of students, economics education, upbringing of economic culture, the process of 
formation of economic culture. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМИ 
НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ РОЗШИРИТЬ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 

У статті розкрито сутність державно-громадського управління загальноосвітніми навчальними 
закладами, охарактеризовано класичні й модернізовані функції управління, визначено напрями 

розширення і поглиблення управлінських функцій в умовах запровадження державно-громадського 
управління. З'ясовано причини стримування розвитку управління в існуючій системі державного 
управління освітою та подано шляхи децентралізації управління. Уточнено поняття ''функції 

управління''. Встановлено, що децентралізація та демократизація управління вплине на розширення та 
перерозподіл функцій управління. 

Ключові слова: державно-громадське управління, державне управління загальноосвітніми навчальними 
закладами, функції управління, умови запровадження державно-громадського управління ЗНЗ в регіоні, 

децентралізація та демократизація управління. 

Постановка проблеми. В Україні проголошено державний курс на розвиток ринкової економіки, 
демократичну трансформацію суспільства, децентралізацію влади та управління, що потребує наукового 
пошуку нових ефективних технологій управління, які б забезпечили поступальний розвиток держави. 
Тривають інноваційні пошуки щодо формування взаємозв’язку школи, громадськості та органів 
державного управління, що забезпечили б розвиток та ефективність управління освітою в регіоні. 
Очевидно, що має змінитися характер цих зв’язків, оскільки зазнала змін і сама філософія освіти: за роки 
навчання загальна середня освіта має дати людині не лише відповідну суму знань, а й забезпечити 
підготовку розвиненої, самостійної особистості, формувати носія знань, який здатний використати 
здобуті знання для діяльності у будь-якій сфері суспільного життя на конкурентних засадах. Розвиток 
країни вимагає переведення управління загальною середньою освітою у відкриту систему, де державне 
управління відбувається із урахуванням громадської думки, суспільних вимог і утверджується як 
державно-громадське управління загальноосвітніми навчальними закладами (далі – ЗНЗ). Державно-
громадський характер управління ЗНЗ має змінити та доповнити управлінські функції керівника закладу 
освіти. 

Актуальність теми дослідження, що висвітлюється у статті, визначаються розпочатими в Україні 
реформами з децентралізації влади та управління. Децентралізація, демократизація управління 
відбудеться через запровадження державно-громадського управління ЗНЗ, що передбачає подальший 
його розвиток та задовольнить запити всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питання розвитку управління освітою, залучення 
громадськості до управлінських процесів досліджували М. М. Поташник, М. І. Кондаков, 
П. В. Ходомінський, М. М. Дарманський, Л. М. Калініна, О. В. Пастовенський, В. А. Грабовський та ін.; 
питання вдосконалення системи управління ЗНЗ – Ю. А. Конаржевський, В. Паращенко, В. Пікельна, 
І. Осадчий та ін.; питання розвитку функцій управління – Г. В. Єльникова, Л. І. Даниленко, 
Г. Ф. Федоров, О. І. Зайченко, В. І. Маслов, Н. М. Островерхова, Н. І. Клокар та ін.  

Мета статті полягає в обґрунтуванні розширених функцій керівника ЗНЗ в умовах запровадження 
концепції державно-громадського управління в регіоні.  

Виклад основного матеріалу. Сучасний стан управління загальною середньою освітою є чи не 
найбільшою перешкодою в реформуванні системи освіти в цілому. Це пояснюється тим, що вона є більш 
консервативною та централізованою в управлінні. Зокрема, централізоване управління ЗНЗ сприяє 
збереженню авторитарного стилю, закріплює статус закритої соціально-педагогічної системи, яка 
характеризується на відміну від відкритої системи, відсутністю інновацій, недостатністю застосування 
сучасних методів комунікації з усіма членами навчально-виховного процесу, недостатніми інвестиціями 
різного роду (інтелектуальними, матеріальними, фінансовими тощо) [1]. 

Як свідчать результати емпіричних досліджень, управління ЗНЗ в основному здійснюється на основі 
примусу і має надмірне адміністрування [2], що не сприяє досягненню поставленої мети; сама система не 
набуває розвитку самоорганізації і тому є недостатньо міцною. При цьому, зазначимо, що зняття 
адміністративного тиску може одразу призвести до її певного розбалансування та зниження ефективності 
роботи.  

Тому, сучасна вимога часу потребує нових технологій управління ЗНЗ, які забезпечили їх розвиток. 
Такий розвиток управління ЗНЗ, на нашу думку, має включати нові підходи до її самоорганізації, 
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сприяти згортанню функцій формального управління на користь функціям самоорганізації. Адже, 
самоорганізація – це процес підвищення впорядкованості системи, що впливає на виникнення нових 
зв’язків та структур, як реакція цієї системи на зміни та виклики зовнішнього середовища.  

Однак, в умовах сучасної системи управління ЗНЗ зберігаються певні обмеження та недоліки, а саме: 
 - недостатнє поєднання державних і громадських важелів впливу;  
- надмірна централізація управління, яка призводить до надмірної бюрократизації системи освіти; 
- ігнорування умов для участі територіальної громади в управлінні ЗНЗ; 
- відсутність прозорості у прийнятті управлінських рішень, кадрових призначеннях, бюджетних 

видатків і т.д. 
Тому у розвитку управління ЗНЗ, зокрема, в регіоні (місті, районі, селищі, селі тощо), назріла 

необхідність підсилення механізмів самоорганізації та саморегуляції громадського компоненту (до якого 
ми відносимо органи місцевого самоврядування, громадські організації, фонди, діяльність яких 
спрямована на розвиток ЗНЗ, інші державні та громадські установи, які співпрацюють із ЗНЗ) і 
запровадження відповідної технології взаємодії між учасниками управлінського процесу (керівники ЗНЗ, 
їх заступники) та представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, а також 
громадськими організаціями, фондами, спілками тощо, діяльність яких спрямована на розвиток НЗ в 
регіоні.  

Для досягнення поставленої мети слід запроваджувати таку модель управління ЗНЗ, яка ґрунтується 
на засадах державно-громадського управління і забезпечує процеси децентралізації. Головною метою 
державно-громадського управління ми визначаємо поєднання зусиль органів управління освітою регіону, 
представників громадськості регіону, керівників ЗНЗ, інших учасників навчально-виховного процесу. 
При цьому відмічаємо, що перехід від державного до державно-громадського управління ЗНЗ має 
передбачати особливості та проблеми розвитку держави та громадянського суспільства.  

Зокрема, у Законі України ''Про освіту'' [3] передбачено, що одним із основних принципів освіти в 
Україні є поєднання державного управління і громадського самоврядування в освіті. Зазначено, що 
органи управління освітою в регіоні мають належним чином координувати дії педагогічних, виробничих 
колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей за місцем проживання. Така 
технологія управління передбачає розширення функції координації та комунікації (зокрема, партнерства) 
у всіх внутрішніх й зовнішніх зв’язках діяльності ЗНЗ: директор-заступники директора – вчителі; 
дирекція, вчителі-батьки; педагогічний колектив – територіальна громада; педагогічний колектив-місцеві 
органи управління освітою – місцеві органи влади. Загальною закономірністю управління є єдність 
систем управління освітою, яка відображається стабільністю утворених зв’язків системи, що визначають 
її цілісне існування, характер формування й розвиток. Стан функціонування освітнього закладу буде 
прямо залежати від розвитку горизонтальних зв’язків у освітній соціально-педагогічній системі. На нашу 
думку, саме розширення громадського компоненту сприяє налагодженню зворотного зв’язку з 
урахуванням думок громадськості, реально забезпечує умови співробітництва та рівноправного 
партнерства в управлінні та поєднує відповідальність за прийняття колективних рішень, що в підсумку 
сприяє демократизації управління ЗНЗ.  

Одним з основних компонентів, що складають зміст управління, є функції, які згруповані у дві групи: 
функції управлінського циклу, цільові (планування, організація, контроль, коригування) та соціально-
психологічні функції (мотиваційно-стимулювальні, фасилітативні) [4]. Для виконання тієї чи іншої 
управлінської задачі необхідно заздалегідь визначити, що потрібно в підсумку одержати, як організувати 
справу, мотивувати і проконтролювати його виконання. Для сучасного стану системи управління ЗНЗ в 
регіоні характерний процес децентралізації та демократизації, тобто передача ряду функцій і 
повноважень від керівника до його заступників та інших суб’єктів управління. Так, у системі: 

-  ''директор ЗНЗ – заступники директора ЗНЗ – вчителі'' характерним є передача функції 
одноосібного прийняття управлінського рішення керівником ЗНЗ і її заміна на колегіальне чи колективне 
прийняття рішення; 

- ''дирекція ЗНЗ – вчителі – батьки учнів ЗНЗ'' – розширюється функція планування й організації 
різноманітних комунікативних заходів;  

- ''дирекція ЗНЗ – педагогічний колектив ЗНЗ – територіальна громада'' – розширюється функція 
контролю за діяльністю місцевих органів управління освітою, розвивається функція моніторингу й 
обліку; 

- ''дирекція ЗНЗ – педагогічний колектив ЗНЗ – місцеві органи управління освітою – місцеві 
органи влади'' – розширюється функція мотивації до ефективної діяльності всіх учасників навчально-
виховного процесу шляхом залучення різноманітних інвестицій, здійснення фандрайзингу, інноваційної 
діяльності тощо.  

Таким чином, системність в управлінні ЗНЗ в умовах застосування принципу державно-громадського 
управління потребує розширення і поглиблення, а інколи і заміну, ''класичних'' управлінських функцій 
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[5], до яких віднесено функції мотивації, прийняття управлінських рішень, планування, організації, 
координації, коригування, обліку і контролю. 

Проблема дослідження функцій управління в сучасних умовах є найбільш актуальною, суперечливою 
і трудомісткою. Так, у роботі О. І. Зайченко з модернізації діяльності районного відділу освіти в 
сучасних умовах автор використовує такі пріоритетні модернізовані функції, як: діагностична, 
прогностична, консультативна, менеджерська, представницька, політико-дипломатична [6]. 

Функції управління не є незмінними, раз і назавжди сформованими. Вони постійно модифікуються і 
поглиблюються. Розвиток і поглиблення кожної з розглянутих функцій управління відбувається не 
тільки під впливом внутрішніх та зовнішніх закономірностей їхнього удосконалювання, але і під 
впливом вимог розвитку інших функцій. 

Вітчизняна дослідниця Л. І. Даниленко [7] зв’язує зміну функцій управління з тенденцією оновлення 
управлінської діяльності керівника ЗНЗ. Вона називає процес оновлення модернізацією, а функції – 
модернізованими. Модернізація зв’язується з необхідністю проводити аналіз оточення школи у зв’язку зі 
змінами оточуючого середовища. Це завдання виконує прогнозуюча функція. Під впливом зміни 
соціально-економічної структури нашого суспільства основними факторами зовнішнього впливу щодо 
змін функцій управлінських структур є процес децентралізації управління.  

Єльникова Г. І., розглядаючи особливості управління освітою зазначає, що децентралізація 
управління повинна передбачати збільшення кількості ''ступенів Свобод'' і відповідно до цього 
змінюється й кількість цільових функцій [8]. 

На шляху проголошеної в країні децентралізації влади і відповідно управління виникає необхідність у 
відмові від надлишкових функцій, притаманних для централізованого управління. Згідно аналітичного 
звіту, розробленого ''Університетом менеджменту освіти'', модернізація системи освіти в Україні: 
дорожня карта реформ'', ГО ''Центр розвитку лідерства'', ГО ''Інститут конкурентного суспільства'' [5], 
надлишковими функціями, що ускладнює завданнями систему управління освітою є: організації 
харчування в навчальних закладах, оздоровлення дітей, господарської діяльності щодо утримання в 
належному стані приміщень навчальних закладів. Також, функції звітності: статистичної, впровадження 
різноманітних освітніх програм, олімпіад, конкурсів, проведених заходів і т.д.  

Децентралізація управління через запровадження державно-громадського управління ЗНЗ має 
часткове делегування повноважень на місця з боку управлінських структур, що, у свою чергу, 
призводить до перерозподілу цільових функцій в ієрархії управління. 

Суть, управлінського процесу – це послідовність виконання взаємопов'язаних функцій управління. 
Коли ми вказуємо на технології розвитку регіонального управління освітою, то крім втілення принципу 
єдності функцій управління ми повинні враховувати структуру управління із відповідним розподілом 
компетенції і функцій між окремими його ієрархічними рівнями та ланками.  

Констатуємо, що існуюче державне управління загальною середньою освітою із часткою створених 
громадських управлінських структур поки що має малоефективний розподіл функцій між різними 
суб’єктами управлінського процесу. Власне державно-громадське управління необхідно мати технологію 
перерозподілу функцій і такою моделлю може стати нова управлінська структура, де функції закріплені 
за громадським компонентом та прописано, деталізовано відповідним положенням. Кардинальні зміни у 
розвиток управління ЗНЗ може зробити новий проект Закону України ''Про освіту'' [9], що пройшов 
перше читання у Верховній Раді України, згідно з яким передбачається подальша демократизація 
управління через введення норми державно-громадського управління та державно-громадського 
партнерства. У проекті закону має відбутися розподіл між державними органами управління та 
громадським компонентом управління ЗНЗ, функціями управління. Безперечно у разі прийняття нової 
редакції Закону України ''Про освіту'' в цілому ми мали б законодавчо закріплену норму децентралізації 
та демократизації управління в освіті на всіх рівнях, у тому числі і на регіональному.  

Важливою складовою управлінського процесу є вироблення і прийняття управлінського рішення, що 
має універсальні етапи послідовності, які можна трактувати як групи функцій менеджменту, тобто видів 
діяльності по виробленню і реалізації управлінських рішень. Державно-громадське управління ЗНЗ 
позитивно вплине на нові підходи до прийняття управлінських рішень: прозорість, колегіальність, 
доступність всіх учасників навчально-виховного процесу, тобто демократизація прийняття 
управлінських рішень.  

Іншою особливістю державно-громадського управління є те, що представники громадськості 
долучені до управління на партнерській основі і мають виконувати не лише функцію прийняття 
управлінських рішень, а й контролю, координації та коригування.  

Зокрема, функція контролю потребуватиме чітких і прозорих показників і критеріїв, за яким 
здійснюється оцінювання тієї чи іншої складової діяльності ЗНЗ; функція координування – потребує 
визнання чіткого розподілу ресурсів регіону, спрямованих на розвиток ЗНЗ, а значить , на створення 
''освітніх округів'' [10] з урахуванням освітніх потреб жителів регіону; функція коригування – потребує 
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системний моніторинг якості надання освітніх послуг у ЗНЗ та їх постійне висвітлення в ЗМІ, а також – 
своєчасне і доцільне коригування планів і прийнятих управлінських рішень.  

Висновки. Визначальною складовою частиною розвитку управління ЗНЗ на регіональному рівні є 
оновлення її змісту, приведення у відповідність до сучасних потреб особи і суспільства всіх 
управлінських функцій, передача основних функцій з верхніх щаблів управління на нижні, залучення до 
управлінської діяльності широкого кола представників громадськості, зацікавленої в результатах 
діяльності ЗНЗ регіону. Необхідність поступового переведення управління ЗНЗ із ''закритої'' у ''відкриту'' 
систему, де управління відбувається з урахуванням громадської думки, суспільних вимог та 
утверджується як державно-громадське. Демократизація управління ЗНЗ передбачає створення умов для 
переходу з державного управління до державно-громадського управління. В умовах демократизації, 
євроінтеграції змінюються завдання управління ЗНЗ, з’являються нові, які відбуваються під впливом 
змін зовнішнього середовища та потребують створення умов для процесів самоорганізації і 
самоуправління в ЗНЗ та нових підходів, способів і засобів реалізації функцій управління.  

Запровадження державно-громадського управління ЗНЗ відбувається шляхом розширення, 
доповнення та перерозподілу управлінських функцій, що передбачають демократизацію діяльності 
керівників ЗНЗ та створення й організацію діяльності державно-громадської ради з питань освіти при 
органах місцевого самоврядування, яка на паритетних умовах та через чітко прописане положення 
передає частину функцій управління громадському компоненту.  
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В статье раскрыта сущность государственно-общественного управления общеобразовательными 
учебными заведениями, охарактеризованы классические и модернизированные функции управления, 
определены направления расширения и углубления управленческих функций в условиях внедрения 

государственно-общественного управления. Выяснены причины сдерживания развития управления в 
существующей системе государственного управления образованием и представлены пути 
децентрализации управления. Уточнено понятие ''функции управления''. Установлено, что 

децентрализация и демократизация управления повлияет на расширение и перераспределение функций 
управления. 

Ключевые слова: государственно-общественное управление, государственное управление 
общеобразовательными учебными заведениями, функции управления, условия внедрения государственно-

общественного управления ОУЗ в регионе, децентрализация и демократизация управления. 

Goncharuk V. V. The Introduction of State-Public Management of General Education Schools Will Enhance 
Management Functions. 

The article reveals the reasons for containment of management development in the existing system of state 
education management. It is clarified the notion ''management functions''. It is analyzed the dependence of 

democratization of management from building the civil society. It is set that the current condition of 
management of secondary education is perhaps the biggest obstacle of reformation, as it can preserve the 

centralized management. Therefore, the crucial part of the development of secondary education management at 
the regional level is to update its contents, to conform to the current needs of the individual and society. In the 

development of management of the GEI there is the necessity for strengthening mechanisms of self-organization 
and self-regulation of social component and introducing appropriate technology cooperation of all members of 

the management process and adjusting the collaboration of government, education and community. The 
necessity of gradual transfer of management of secondary education in the open system where state control 
occurs with taking into account the public opinion, social requirements and becomes established as the state 

public administration of GEI. The democratization of management implies creation the conditions for the 
transition from the state administration to the state and public administration of GEI. The establishment of state 

public management of GEI should take place after certain technologies, by new management models with 
expansion, addition and redistribution of management functions that involve the democratization of public 

administration education and creation the organization of public authorities with specific competences which 
will be presented to all participants of the educational process. 

Key words: public management, public management of General education institutions, management functions, 
the implementation of public administration rose in the region, decentralization and democratization of 

governance. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА УЧАСТЮ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ 
МЕДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

В сучасних соціально-економічних умовах зроблено акцент на активному залученні студентства до 
організації процесів покращення якості вищої освіти. Основною метою даної статті є наукове 
обґрунтування участі студентів у забезпеченні якості освітньої діяльності, що передбачає Закон 

України "Про вищу освіту". Завданням даної статті є аналіз практики щодо участі студентів КВНЗ 
"Житомирського інституту медсестринства" у забезпеченні якості освітньої діяльності. У статті 

розглянуто механізм залучення студентів до процесу забезпечення якості освітньої діяльності у вищому 
медичному навчальному закладі. Визначено, що студент є повноправним, компетентним та 

конструктивним партнером в управлінні та забезпеченні якості вищої освіти, який може і повинен 
брати участь та впливати на організацію, зміст навчання та результати освітньої діяльності. 

Підкреслено важливість значення різних форм зворотного зв’язку для управління якістю. Наприкінці 
кожного семестру проводять опитування студентів щодо рівня викладання предметів. Мета анкети – 

отримати зворотний зв’язок, краще зорієнтуватися у потребах, можливостях студентів та 
врахувати їх пропозиції для підвищення якості викладів та управління навчальним процесом у цілому. 

Наприкінці кожного навчального року проводять опитування студентів щодо їх задоволеності роботою 
сервісних відділів (кафедри (відділення), навчально-методичний відділ, відділ кадрів, бібліотека, відділ 
технічних засобів, науковий відділ, психолог інституту, соціальний педагог, їдальня, гуртожиток 

тощо). Протягом вересня проводять опитування студентів першого року навчання з метою отримання 
зворотного зв’язку з питань діяльності приймальної комісії: оцінюють чіткість і зрозумілість правил 
прийому; своєчасність і прозорість оголошення результатів прийому; організацію прийому документів, 
підписання договорів; організацію поселення в гуртожитки; систему заходів ознайомлення з діяльністю 

сервісних відділів; аналізують мотиваційні чинники вибору навчального закладу та інше. 

Ключові слова: якість освітньої діяльності, участь студентів у забезпеченні якості, форми зворотного 
зв’язку для управління якістю. 

Постановка проблеми: Закон України "Про вищу освіту" передбачає впровадження системи нових 
поглядів на основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, 
регламентує умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними 
закладами, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного 
людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 
особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях [1]. 
Результативність діяльності вищого навчального закладу значною мірою залежить від ефективності 
професійної діяльності безпосередніх організаторів та учасників освітнього процесу. В сучасних 
соціально-економічних умовах зроблено акцент на активному залученні студентства до організації 
процесів покращення якості вищої освіти [2]. 

Аналіз наукових досліджень: З метою адекватного реагування на зміни ринку освітніх послуг 
необхідна система управління їх якістю, основною метою якої є орієнтація на кінцевих споживачів: 
виявлення їхніх вимог, оцінка ступеня відповідності якості освітніх послуг потребам ринку. Ця проблема 
була предметом дослідження таких науковців, як Б. Братаніч, В. Вікторов, С. Захаренков, Т. Оболенська, 
О. Панкрухин, Е. Подшибякіна, З. Рябова, П. Третьяков, М. Туберозова, Ш. Халілов, Н. Шарай, 
В. Шереметова. Складність і багатогранність проблеми якості освітніх послуг вимагають принципово 
нового підходу до її вирішення. Це аргументують у своїх працях К. Астахова, І. Бабин, Г Єльнікова, 
В. Кремень. 

Формування мети та завдань статті. Основною метою даної статті є наукове обґрунтування 
необхідності участі студентів у забезпеченні якості освітньої діяльності, що передбачає Закон України 
"Про вищу освіту". 

Завданням даної статті є практичний аналіз участі студентів КВНЗ "Житомирський інститут 
медсестринства" у забезпеченні якості освітньої діяльності.  

Виклад основного матеріалу: Відповідно до розділів V, ст. 16, п. 1 Закону України "Про вищу 
освіту", система забезпечення якості вищої освіти передбачає: 
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 1) систему забезпечення вищими навчальними закладами якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості);  

 2) систему зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів та 
якості вищої освіти (діяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і 
незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти) [3].  

Розділом VІІ ст. 40 Закону України "Про вищу освіту" передбачено участь студентів у забезпеченні 
якості освіти через: участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, 
науково-дослідній роботі; внесенні пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм; участь у 
прийнятті рішення про відрахування, переведення студентів, внесення пропозицій щодо розвитку 
матеріальної бази вищого навчального закладу тощо. За погодженням з органом студентського 
самоврядування приймаються рішення про призначення заступника декана факультету, заступника 
керівника ВНЗ; поселення та виселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі у 
гуртожиток та інше [3]. 

Історія залучення студентів до процесу забезпечення якості вищої освіти починається із схвалення 
Міністрами освіти країн учасниць Болонського процесу празького комюніке 2001 року, де студенти 
визнані "повноцінними членами освітньої спільноти" та "компетентними партнерами у розбудові 
Європейського простору вищої освіти" [4]. У Берлінському комюніке (2003 р.) утворюється робоча 
група, покликана розробити стандарти, процедури та рекомендації, які покладені в основу заснування 
європейської системи забезпечення якості вищої освіти, до складу якої був включений Європейський 
союз студентів [5]. 

Європейська система забезпечення якості освіти базується на Європейських стандартах і 
рекомендаціях (ESG), згідно з якими студенти можуть впливати: 

– державний рівень на забезпечення своїх конституційних та громадянських прав; на освітнє 
законодавство, яке регламентує в тому числі й права і обов’язки студентів, їх соціальні гарантії; 

– університетський рівень на формування академічного етносу, несумісного з явищами корупції, 
академічної нечесності, списування, плагіату тощо; на забезпечення університетом належних соціально-
побутових умов для студентства та покращення матеріально-технічної бази; на організацію роботи 
студентського самоврядування, розвиток студентських організацій, гуртків, секцій, товариств, братств, їх 
часткове фінансування з бюджету університету; 

– рівень деканату на якість навчальних програм через пропозиції щодо змісту навчальних 
програм; на якість навчального процесу через пропозиції щодо його покращення; на якість викладання 
через опитування студентів стосовно методики викладання та змісту навчальних програм; на якість 
викладання через вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених освітньо-професійною програмою 
підготовки та робочим навчальним планом (варіативна частина); на якість процесу набуття практичних 
умінь та навичок шляхом можливості вибору місць проходження практики та стажування; на якість 
наукової роботи через участь у наукових проектах, розробках, конференціях, через наукові публікації; на 
забезпечення справедливості при розподілі стипендійних коштів, місць у гуртожитку, відрахуванні 
студентів тощо [6]. 

Таким чином, традиційна модель освітньої системи, за якою студента кваліфікували тільки як 
пасивного споживача знань, давно застаріла. Нова модель передбачає конкретні кроки участі студентів у 
всіх процесах життя навчального закладу, як активних співучасників навчального процесу. У чинному 
Законі "Про вищу освіту" передбачено широкі можливості для студентського самоврядування. 
Насправді, ці можливості студенти використовують і практикують несповна. 

Серед причин такого невикористання своїх можливостей студентами можна вказати: 
– відсутність чітких процедур, які дають змогу студентам активно використовувати свої права та 

бути активними партнерами в освітньому процесі; 
– пасивність студентів. Вони вважають, що для цього потрібно витрачати надто багато часу та 

зусиль. Вони не вірять, що можуть впливати на дії в освітньому процесі; 
– відсутність досвіду в захисті своїх прав, незнання своїх можливостей. Студенти побоюються, що 

порушення проблемних питань позначиться на їх успішності, на виплаті стипендії; 
– у частини студентів немає внутрішньої мотивації до навчання, тому на цьому етапі життя 

сучасна система навчання їх задовольняє [2]. 
КВНЗ "Житомирський інститут медсестринства" у вересні 2015 року в рамках імплементації Закону 

України "Про вищу освіту" розробив та затвердив Вченою радою інституту Положення про участь 
студентів у забезпеченні якості, згідно з яким навчальний заклад [7]: 

- керується переконанням, що постійне забезпечення і підвищення якості своєї діяльності є 
покликанням і завданням вищого навчального закладу, за що він несе відповідальність перед студентами, 
працедавцями і суспільством; 

- має твердий намір вдосконалювати та розбудовувати внутрішню систему забезпечення та 
моніторингу якості діяльності у світлі стандартів і рекомендацій, викладених Європейською асоціацією 
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із забезпечення якості вищої освіти у програмному документі "Стандарти і рекомендації щодо 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти", та з врахуванням локальної специфіки; 

- вважає студентів повноправними, компетентними та конструктивними партнерами в управлінні 
та забезпеченні якості вищої освіти, які можуть і повинні брати участь та впливати на організацію, зміст 
навчання та результати освітньої діяльності. В процесі навчання студент постає, по-перше, як споживач 
навчальних послуг та послуг сервісних служб Інституту; по-друге, як активний член інститутської 
спільноти, який разом з викладачами бере участь у навчально-виховній роботі; по-третє, як уособлення 
результату діяльності ВНЗ; 

- створює відповідні умови для участі студентів у внутрішньому забезпеченні якості, зокрема 
процесах затвердження, перегляду та моніторингу освітніх програм, вдосконаленні критеріїв, правил і 
процедур оцінювання студентів, відбору викладачів та оцінки їхньої діяльності, наявних навчальних та 
інформаційних ресурсів тощо; 

- має на меті оформити діючі в навчальному закладі практики участі студентів у забезпеченні якості 
їхньої освіти та запровадити нові практики з досвіду європейських інститутів, активізувати їх роль у 
процесах покращення якості освіти. Скоординувати взаємодію органів студентського самоврядування, 
адміністрації, відповідальних осіб та підрозділів Інституту для організації процесів покращення якості 
освіти. 

Важливе значення для управління якістю в інституті мають різні форми зворотного зв’язку. У 
навчальному закладі проводять такі опитування студентів: 

1) Оцінка студентами рівня викладання.  
Наприкінці кожного семестру проводять опитування студентів щодо рівня викладання предметів. 

Мета анкети – отримати зворотний зв’язок, краще зорієнтуватися у потребах, можливостях студентів та 
врахувати їх пропозиції для підвищення якості викладів та управління навчальним процесом у цілому. 

Згідно даних останнього опитування, яке відбулось наприкінці І семестру 2015–2016 навчального 
року, 20 % студентів випускних курсів вважають, що для покращення якості підготовки необхідно 
збільшити кількість годин практичної підготовки; 43 % – підвищити рівень інформатизації освітнього 
процесу; 28 % – урізноманітнити форми проведення навчальних занять; 7 % – покращити матеріально-
технічне забезпечення навчального закладу; 2% – більше уваги приділяти фізичному розвитку та рівню 
навантаження студентів. 

 

 
Рис. 1. Опитування студентів 

КВНЗ "Житомирський інститут медсестринства" щодо покращення якості підготовки 
 

За результатами анкетування щодо задоволення навчальним процесом та студентським життям було 
визначено, що студенти навчального закладу хотіли б збільшити кількість та покращити рівень 
проведення різних видів практики, студентських наукових конференцій та круглих столів, а також 
більше брати участь у міжнародних освітніх програмах. 

2) Оцінка студентами рівня сервісів. 
Наприкінці кожного навчального року проводять опитування студентів щодо їх задоволеності 

роботою сервісних відділів (кафедри (відділення), навчально-методичний відділ, відділ кадрів, 
бібліотека, відділ технічних засобів, науковий відділ, психолог інституту, соціальний педагог, їдальня, 
гуртожиток тощо). 

Таким чином, студентами було відмічено високий рівень роботи психологічної служби (4,8 балів), 
навчально-методичного відділу (4,5 балів), наукового відділу (4,0 бала); середній рівень – відділу 
технічних засобів навчання (3,6 балів), відділу кадрів (3,4 бала). На думку респондентів, необхідно 
покращити роботу сервісних відділів (бібліотека, їдальня, гуртожиток). 
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Рис. 2. Опитування студентів КВНЗ "Житомирський інститут медсестринства" щодо їх 

задоволеності роботою сервісних відділів навчального закладу 
 

3) Оцінка студентами вступної кампанії та системи адаптації до студентського життя 
Протягом вересня проводять опитування студентів першого року навчання з метою отримання 

зворотного зв’язку з питань діяльності приймальної комісії: оцінюють чіткість і зрозумілість правил 
прийому; своєчасність і прозорість оголошення результатів прийому; організацію прийому документів, 
підписання договорів; організацію поселення в гуртожитки; систему заходів ознайомлення з діяльністю 
сервісних відділів; аналізують мотиваційні чинники вибору навчального закладу та спеціальності з 
метою покращення стратегії вступної кампанії. 

Результати анкетування студентів щодо причин вступу до КВНЗ "Житомирський інститут 
медсестринства" свідчать про те, що 58 % обрали навчання в інституті за рахунок його статусу та 
можливості здобути ступеневу медсестринську освіту; 23 % – у зв’язку з тим, що в інституті є 
спеціальність, за якою вони хотіли б навчатись; 8 % – за порадою родичів та друзів; 5 % – за рахунок 
належності до групи пільговиків; у 4 % була просто наявна кількість балів за сертифікатами для вступу 
до інституту; 2 % – не вдалось вступити в той вищий навчальний заклад, куди прагнув. 

 
Рис. 3. Результати анкетування студентів щодо причин вступу до КВНЗ "Житомирський 

інститут медсестринства" 
 

Відповіді респондентів щодо адаптації студентів першого курсу свідчать про те, що основними 
труднощами, з якими вони зіткнулись, є: процес внутрішньої інтеграції групи, адаптація до вимог 
викладачів, велике навантаження (аудиторна та самостійна робота), опанування нової системи навчання, 
необхідність відпрацювання пропущених занять, адаптація до нових умов життя та інше. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження: Залучення студентів до процесів покращення 
якості вищої освіти буде ефективним, якщо забезпечити постійне й активне їх представництво на всіх 
рівнях діяльності вищого навчального закладу та здійснення постійного моніторингу щодо оцінки 
студентами рівня надання освітньої послуги навчальним закладом. Перспективою подальшого 
дослідження є аналіз участі студентів у внутрішньому забезпеченні якості, зокрема процесах 
затвердження, перегляду та моніторингу освітніх програм, вдосконаленні критеріїв, правил і процедур 
оцінювання студентів, відбору викладачів та оцінки їхньої діяльності, наявних навчальних та 
інформаційних ресурсів тощо. 
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Гордийчук С. В. Обеспечение качества образовательной деятельности при участии студентов в 
высшем медицинском учебном заведении. 

В современных социально-экономических условиях сделан акцент на активном привлечении студентов к 
организации процессов улучшения качества высшего образования. Основной целью данной статьи 
является научное обоснование участия студентов в обеспечении качества образовательной 

деятельности, предусматривает Закон Украины "О высшем образовании". Задачей данной статьи 
является анализ практики по участию студентов КВУЗ "Житомирский институт медсестринства" в 
обеспечении качества образовательной деятельности. В статье рассмотрен механизм привлечения 
студентов к процессу обеспечения качества образовательной деятельности в высшем учебном 
заведении. Определено, что студент является полноправным, компетентным и конструктивным 
партнером в управлении и обеспечении качества высшего образования, который может и должен 
участвовать и влиять на организацию, содержание обучения и результаты образовательной 

деятельности. Подчеркнута важность значения различных форм обратной связи для управления 
качеством. В конце каждого семестра проводят опрос студентов по уровню преподавания предметов. 
Цель анкеты – получить обратную связь, лучше сориентироваться в потребностях, возможностях 
студентов и учесть их предложения для повышения качества изложений и управления учебным 

процессом в целом. В конце каждого учебного года проводят опрос студентов по их удовлетворенности 
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работой сервисных отделов (кафедры (отделения), учебно-методический отдел, отдел кадров, 
библиотека, отдел технических средств, научный отдел, психолог института, социальный педагог, 
столовая, общежитие и т.д.). В течение сентября проводят опрос студентов первого года обучения с 
целью получения обратной связи по вопросам деятельности приемной комиссии: оценивают четкость и 

понятность правил приема; своевременность и прозрачность объявления результатов приема; 
организацию приема документов, подписание договоров; организацию поселения в общежития; систему 
мер ознакомления с деятельностью сервисных отделов; анализируют мотивационные факторы выбора 

учебного заведения и прочее. 

Ключевые слова: качество образовательной деятельности, участие студентов в обеспечении 
качества, формы обратной связи для управления качеством. 

Gordiichuk S. V. Ensuring Quality of Educational Activity with the Participation of Students. 

In modern social and economic conditions special attention is focused on the students’ active involvement into 
the organization and improving the quality of higher education. The main aim of the given paper is the scientific 
substantiation of students’ participation in the processes ensuring the quality of educational activities backed by 

the Law of Ukraine "On higher educationation". The task of the paper is to analyze the practice of MHEI 
"Zhytomyr Nursing Institute" students' participation in providing quality of educational activities. The article 

deals with the mechanism of attracting students into the process of providing quality of learning activities with 
the participation of students in higher medical institutions. Certainly, a student is a full, competent and 

constructive partner in governance and quality assurance of higher education, who also can and ought to 
participate and influence the organization, learning content and results of learning activities and emphasize the 
importance of different feedback forms for quality control. At the end of each semester students conduct survey 

aimed at revealing the level of teaching objects. The questionnaire purpose was to receive feedback, better 
orientation in requirements, opportunities of students and to consider their offers for improvement of quality of 
statements and management of educational process in general. At the end of each academic year students carry 

out a survey on their satisfaction with the work of the service departments (departments, educational and 
methodical department, a human resources department, library, department of technical means, scientific 

department, the psychologist of institute, the social teacher, the dining room, dormitory, etc.). During 
September, first year students conduct a survey in order to obtain feedback on the activities of the selection 

committee: assess clearness and understand ability of the rules of admittance; timeliness and transparency of 
the announcement of the results of reception; organization of documents acceptance, signing the contracts; the 
organization of settlement into dorms; system of measures of acquaintance with activity of service departments; 

analyze motivators of the choice of educational institution and others. 

Key words: learning activity quality, student participation in quality ensuring, feedback forms for quality 
control. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

У статті проаналізовано сучасні тенденції професійної підготовки фахівців фізичного виховання в 
країнах Європейського Союзу, зокрема країн Західної та Центральної Європи. Охарактеризовано 
освітні програми підготовки бакалаврів i магістрів фізичного виховання. Визначено особливості 

навчальних програм професійної підготовки фахівців провідних вищих навчальних закладів 
фізкультурного профілю країн Західної та Центральної Європи. Наведено програми фахової підготовки 

Технічного університету Мюнхена та Вільного університету в Брюсселі. 

Ключові слова: бакалаврiат, магістратура, програма підготовки, професійна підготовка, фахівець, 
фізичне виховання. 

Постановка проблеми. Україна, відповідно до європейських тенденцій розвитку, офіційно 
задекларувала свої наміри реформування вищої освіти, приєднавшись до Болонського процесу. Тому, 
важливо визначити основні пріоритети та найважливіші завдання реального реформування вищої освіти 
в контексті прийнятого нового Закону України ''Про вищу освіту'', згідно сучасних європейських та 
світових зразків. Отже, вивчення європейського досвіду професійної підготовки фахівців фізичного 
виховання дає можливість визначити напрями реформування професійної освіти у вищих навчальних 
закладах України. 

Тенденції розвитку неперервної освіти у країнах Східної Європи (друга половина ХХ століття) 
досліджував Т. М. Десятов; теорію і практику підготовки фахівців сфери туризму в країнах-членах 
Всесвітньої туристської організації студіювала Л. В. Кнодель; Р. Мушкета вивчав підготовку вчителів 
фізичного виховання у Польщі до оцінювання навчальних досягнень учнів. Л. П. Сущенко, 
І. Б. Грінченко зазначають, що традиційну вищу освіту в економічно розвинених країнах Європи 
надають класичні університети, спеціалізовані коледжі, академії, інститути і професійно орієнтовані 
вищі школи. 

Сучасні тенденції професійної підготовки фахівців фізичного виховання у країнах Європейського 
Союзу, зокрема Західної та Центральної Європи, досліджені не достатньо, що й обумовило мету нашої 
статті. 

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи сучасні тенденції професійної підготовки фахівців 
фізичного виховання у країнах Європейського союзу (ЄС), зазначимо, що союз 28 держав-членів ЄС 
заснували спільні інституції, яким було делеговано частину суверенних повноважень, завдяки чому стало 
можливо демократично приймати рішення зі спільних конкретних питань на європейському рівні.  

Характеризуючи професійну підготовку фахівців фізичного виховання у країнах Європейського 
союзу (Західної та Центральної Європи), зазначимо, що до їх складу входять: Австрія, Бельгія, 
Нідерланди, Люксембург, Великобританія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ірландія, Італія, 
Португалія, Іспанія, Швеція.  

Європейська мережа спортивних вищих навчальних закладів (ENSSHE) була створена в 1989 році в 
Люксембурзі. Метою цієї некомерційної організації є співпраця спортивних вищих навчальних закладів у 
створенні освітніх програм, які задовольнятимуть потреби ринку робочої сили в Європейському Союзі. 

В Австрії, як зазначає Л. С. Фролова, підготовка кадрів проводиться на вищих курсах фізичного 
виховання в межах відділів філософії чотирьох університетів міст: Інсрук, Грац, Зальцбург, Відень. Курс 
навчання розрахований на 4 роки й передбачає підготовку фахівця з фізичного виховання та інших 
навчальних предметів у школах другого рівня та гімназіях. Випускнику присвоюється фаховий 
академічний ступінь магістра філософії чи магістра природничих наук. Учителі фізичної культури в 
Австрії – найбільш чисельні фахівці на ринку праці в цій галузі. Після закінчення вищого навчального 
закладу випускники проходять річне стажування [1]. 

Країни, що утворюють союз під назвою Benelux, до якого входять Бельгія, Нідерланди, Люксембург, 
ми охарактеризуємо як єдиний, не тільки економічний, а й освітній простір. 

У Бельгії професійна підготовка фахівців у сфері фізичного виховання і спорту здійснюється в досить 
розгалуженій мережі вищих навчальних закладів. Починаючи з 80-х років XX століття, в Бельгії система 
вищої фізкультурної освіти, як частина університетської, має модульну організацію у вигляді освітніх 
циклів різної тривалості [2]. Це дозволяє студентам, залежно від їхніх фізичних можливостей, інтересів і 
здібностей, досягти відповідного рівня освіти та професійної підготовки. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83
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Дослідники розвитку та сучасних тенденцій системи підготовки фахівців з фізичної культури в 
умовах Євроінтеграції зазначають, що підготовка фахівців у галузі фізичного виховання в Бельгії 
проводиться в два етапи протягом чотирьох років в університетах при медичних факультетах або в 
тісному взаємозв’язку з ними. На першому рівні передбачається дворічне навчання з присвоєнням 
кваліфікації кандидата фізичного виховання та рухової реабілітації чи фізіотерапії. Після закінчення 
дворічної освіти на другому рівні випускники отримують кваліфікацію ліцензіата. 

У Вільному університеті в Брюсселі (Vrije Universiteit Brussel) на факультеті фізичного виховання і 
фізіотерапії (Faculteit van de Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie) здійснюється підготовка бакалаврів 
і магістрів фізичного виховання та кінезіології (Opleiding Bachelor of Science in de Lichamelijke Opvoeding 
en Bewegingswetenschappenї). Студенти навчаються три роки для отримання ступеня бакалавра й два 
роки – магістра. Залежно від своїх інтересів студенти мають змогу обрати спеціалізацію в магістратурі: 
фітнес і здоров’я (фітнес-експерт); освіта (студент за умови проходження деяких додаткових курсів 
отримує кваліфікацію вчителя фізичної культури); менеджер спорту (студент має змогу почати власний 
бізнес у галузі спорту та здоров’я); тренер з виду спорту (залежно від виду спорту й своїх навичок 
студент готовий до роботи тренера та має спортивну спеціалізацію). Також студенти проходять 
стажування, на яке відводиться від 180 до 350 годин, залежно від обраної спеціалізації. Отже, в 
університеті під час навчання студентів застосовується міждисциплінарний підхід для засвоєння 
достатніх знань і розумінь з біомедичних наук. Майбутні вчителі фізичної культури також мають 
можливість вибору подальшої спеціалізації відповідно до особистих інтересів та вподобань. 

У Нідерландах фізкультурна освіта здійснюється в нідерландськомовному Католицькому університеті 
Левена (Université catholique de Louvain). Основна увага приділяється двом напрямам для отримання 
ступеня бакалавра – фізичній культурі, фізіотерапії та реабілітації. Отримати ступінь бакалавра в галузі 
фізичного виховання студенти можуть за три роки навчання, магістра фізичної культури за два роки 
навчання, також можливо отримати ступінь доктора фізичного виховання [3]. 

Навчальний план бакалавра наук у галузі фізичного виховання складає 180 кредитів – стандартна 
програма протягом трьох років, по 60 кредитів на рік. Методологічні й практичні заняття, що 
проводяться в Католицькому університеті Левена, характерні для фізичної культури: фізична активність, 
легка атлетика, танці та виразна діяльність; фітнес, спортивна гімнастика й спортивна акробатика, ігри та 
спорт, плавання, методологія спорту й фізичної активності. 

У Люксембурзі вищу освіту представляє Люксембурзький університет (Université du Luxembourg), 
заснований в 2003 році. В університеті провaдяться такі основні види діяльності: навчання, дослідження 
та оцінка підприємств на високому міжнародному рівні. Цей процес відбувається на факультетах: 
природничих наук, технологій та комунікації; права, економіки й фінансів; мов, літератур, гуманітарних 
наук, мистецтва й педагогіки. Професійна підготовка фахівців фізичного виховання не здійснюється. 

Відтак, в країнах Benelux практика підготовки майбутнього вчителя фізичної культури провадиться в 
Бельгії та Нідерландах за децентралізованими освітніми системами. 

У Великобританії освітні стандарти розробляються та функціонують на основі дії урядового 
документу ''Національний навчальний план'' (National Curriculum – NC), створеного на не конкурсній, 
неконкурентній основі (1987) і введеного поетапно протягом 1991–1995, а також Закону про освіту 
(1988). Дослідники зазначають, що для Великобританії характерна дворівнева освіта. На першому рівні 
фізичне виховання може бути як першою спеціальністю, так і другою спеціальністю на рівні з 
філологією, історією, хімією, біологією, математикою чи музикою. Після першого рівня випускники 
отримують кваліфікацію ''Бакалавр'', після другого – ''Майстер'', що відповідає рівню магістра.  

Вустерський університет Великої Британії в Інституті спорту провадить підготовку фахівців 
фізичного виховання за дворічною програмою. Перший рік навчання включає такі модулі: наукові 
основи спорту, вступ до спортивного тренування та соціально-культурних питань в спорті, інвалідність у 
спорті, спорт у Великобританії. Другий рік навчання включає такі модулі: використання наукових 
принципів у спорті, педагогіка і практика в спорті та фізичному вихованні, методи наукових досліджень, 
сучасні проблеми спорту, статистичні методи в спорті, фізична активність, здоров’я та спорт.  

Британський Університет Ковентрі провадить навчання за програмами курсів для отримання ступенів 
бакалавра, магістра на факультеті ''Охорони здоров’я'' в департаменті ''Біомолекулярних та спортивних 
наук''. В Університеті Лідса існують дві програми магістерської підготовки: ''Спорт і спортивна 
підготовка'' і ''Фізична активність, фізична підготовка і здоров'я''. 

Особливостями англійських освітніх стандартів, зокрема і в професійній підготовці майбутніх 
тренерів-викладачів, є [4] National Curriculum, що містить 10 навчальних предметів, зокрема три 
дисципліни, які утворюють ядро програми (foundation subjects). National Curriculum виступає як широкий 
і збалансований єдиний навчальний план, за якими розподіл часу між предметами здійснюється на 
розсуд навчального закладу. Стандарт передбачає обсяг часу, який відводиться на державний навчальний 
план (повинен складати 70–75 %); стандарт забезпечує неперервність і наступність освіти за допомогою 
поетапної побудови курсів та регулярного контролю рівнів навченості; стандарт визначає кількість 
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розділів та їх зміст для кожного етапу; стандарт передбачає можливість варіативності і диференціації 
навчання (для різних предметів – різні підходи) шляхом виокремлення основних (Core Study Units) та 
допоміжних, додаткових (Supplemen-tarry Units) розділів; стандарт має оцінюванні засоби і технології; 
стандарт передбачає обов’язкове опанування однієї з 19-ти іноземних мов, диференційованих за двома 
групами: а) мови країн ЄС; б) мови інших держав; стандарт уводить пріоритетність у National Curriculum 
(NC) навчальних дисциплін гуманітарної спрямованості. 

Дослідження Ю. Д. Войнар, Д. Наварецького, І. Д. Глазиріна вказують, що підготовка фахівців 
фізичного виховання в Данії проводиться на Вищих курсах з фізичного виховання в Датському 
Державному інституті фізичного виховання в Копенгагені. На початковому, дворічному етапі навчання 
слухачі отримують підготовку першого рівня для роботи в якості вчителя фізичного виховання середньої 
школи. На початковому рівні освіти передбачається реалізація навчального плану, в якому переважають 
теорія, методика та техніка рухової діяльності. Подальший чотирирічний цикл освіти в університеті 
Копенгагена передбачає додаткову підготовку до роботи в якості викладача фізичного виховання 
середньої школи та викладання філології, біології, географії, гуманітарних наук. 

У Фінляндії підготовка вчителів фізичного виховання здійснюється з 1868 року. Профільні вищі 
навчальна заклади надають базову і додаткову професійну освіту, здійснюють підготовку вчителів 
фізичного виховання, тренерів для клубів і спортивних товариств, підготовку спортсменів. У цих вищих 
навчальних закладах розробляються оздоровчо-рекреаційні програми для шкіл, фітнес клубів, а також 
спеціальних груп населення. Ці програми доволі популярні серед населення, оскільки задовольняють 
бажання осіб різних вікових груп отримати задоволення, зберегти бадьорість, здоров’я та привабливість. 
Підготовка фахівців фізичного виховання здійснюється під егідою відділу оздоровчого та фізичного 
виховання Університету м. Ювяскюля, котрий з 1974 року є провідним державним центром вищої освіти 
в галузі фізичного виховання і спорту. Процес освіти дворівневий. На першому рівні впродовж 3–4 років 
(загальний термін навчання 5–7 років) реалізується кандидатська програма і випускники отримують 
кваліфікаційний рівень ''бакалавр'' наук. Після закінчення курсів другого рівня випускникам 
присуджується кваліфікаційний рівень ''магістра'' наук в галузі фізичного виховання та оздоровлення. Від 
майбутніх викладачів фізичного виховання вимагається різнобічна фізична підготовленість; від 
майбутніх тренерів – високі результати з обраного виду спорту; від майбутніх спортивних менеджерів – 
висока академічна підготовленість; а майбутні фахівці галузі здоров’я людини повинні мати диплом про 
медичну освіту та стаж практичної роботи. 

У Франції професійна підготовка фахівців фізичного виховання і спорту здійснюється в державних і 
приватних вищих навчальних закладах під егідою Міністерства освіти (школи, вищі навчальні заклади) і 
Міністерства молоді, здоров’я і спорту (масовий спорт, спорт вищих досягнень). Також з’явилося багато 
форм та видів фізкультурно-оздоровчої діяльності, що не входять до традиційних програм. Професійна 
підготовка фахівців здійснюється на вищих курсах фізичного виховання та спорту в межах університету. 
В університеті Бернара в м. Ліоні здійснюється підготовка фахівців за такими спеціальностями: викладач 
фізичної культури; спеціаліст по роботі з інвалідами; тренер з обраного виду спорту; спортивний 
менеджер [5].  

Університетська підготовка фахівців фізичного виховання і спорту Франції спрямована на об’єднання 
фундаментальної і теоретичної освіти, професійної практики за різною спеціалізацією на всіх етапах 
навчання. Така підготовка здійснюється завдяки пріоритету гуманітарних дисциплін над дисциплінами 
природничо-науковими. Багатоступенева підготовка фахівців фізичного виховання і спорту дозволяє 
готувати студентів за різними спеціалізаціями, що і визначає зміст навчання. Метою базової підготовки є 
оволодіння студентами усього комплексу дисциплін, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю, 
зокрема дисциплін з організаційно-управлінської й економічної діяльності. Спеціалізована підготовка не 
стосується вивчення допоміжних дисциплін. 

Починаючи з 1998 року, відповідно до Закону про вищу освіту, Німеччина почала реалізацію ідей 
Болонського процесу. Першочерговим кроком у цьому напрямі був перехід до двоступеневої системи 
освіти у вищих навчальних закладах. На сьогодні традиційна підготовка вчителів у Німеччині 
складається з таких двох етапів: освіта в університеті (до першого державного іспиту) та дворічна 
педагогічна практика – ''рефендаріат'' (до другого завершального державного іспиту). 

Окрім традиційної системи підготовки майбутніх учителів, у Німеччині поступово вводиться 
дворівнева система за схемою ''бакалавр – магістр''. Це багаторівнева модель, у якій студент на першому 
рівні бакалавра навчається шість семестрів, а потім, за бажанням, може отримати ступінь магістра 
(тривалість навчання становить від двох до чотирьох семестрів, залежно від обраної посади вчителя). 
Після успішного проходження програми магістра, студент має можливість навчатися в докторантурі з 
подальшим захистом дисертації. 

Професійна підготовка фахівців фізичного виховання здійснюється: на факультеті спорту та наук про 
здоров’я при Технічному університеті Мюнхена (ТУМ) (Fakultät für Sport- und Gesundheitswissenschaft 
der Technischen Universität München), у Спортивному університеті Кельна (Sporthochschule Köln), на 
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факультеті спортивних наук Університету Лейпцiга (Sportwissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Leipzig). Підготовка вчителів фізичного виховання початкової та середньої школи здійснюється на 
факультеті Спорту та наук про здоров’я й має двофазову структуру [6]:  

1. Навчання протягом семи семестрів, що закінчується складанням першого державного іспиту. 
Перша фаза навчання вчителя фізичного виховання початкової школи відбувається за модульною 
структурою; обсяг навчального навантаження (ECTS-Punkten) складає 69 кредитів.  

2. Стажування або педагогічна практика, що триває 24 місяці, закінчується складанням другого 
державного іспиту. Перші 12 місяців педагогічної практики складаються із самостійного викладання 
предметів, що вивчаються (вісім годин на тиждень); практики викладання під керівництвом учителя (10 
годин на тиждень); семінарських занять (10 годин на тиждень). Два рази на тиждень кандидат на посаду 
вчителя відвідує семінарські заняття в різних школах. Три інші дні кандидат займається викладанням, 
практикою, відвідуванням уроків у школі, за якою він закріплений. Наступні 12 місяців педагогічної 
практики складаються із самостійного викладання предметів (15 годин на тиждень); самостійного 
відвідування уроків (три години на тиждень); 10 годин семінарських занять. Наприкінці практики 
кандидат на посаду вчителя складає другий державний іспит [7]. 

В Ірландії є сім університетів, в більшості з яких навчання побудоване за класичною моделлю, тобто 
пропонують навчання на рівні бакалавра, магістра та доктора наук. Ступінь бакалавра надається 
випускникам після трирічної програми навчання. На четвертому році навчання є можливість отримання 
додаткової спеціалізації (перекваліфікації). Магістерський ступінь надається в результаті проведення 
наукового дослідження або відповідного навчання за одно- чи дворічною програмою. Докторський 
ступінь (PhD) надається після оригінальних наукових досліджень впродовж трьох років. В університетах 
Ірландії професійна підготовка фахівців фізичного виховання не проводиться. Як зазначають дослідники, 
в Ірландії спрямування вищої освіти переважно технологічне, інженерне, бізнесове. Розвиваються також 
''нетехнологічні'' напрями вищої освіти, а саме: гуманітарні науки, мови, мистецтво, дизайн і туризм [8]. 

В Італії Міланський державний університет (Università degli Studi di Milano) – найбільший державний 
університет та єдиний італійський університет, що входить до Ліги європейських дослідницьких 
університетів (LERU, League of European Research Universities), який в своїй структурі має Факультет 
спорту (Scienze Motorie). У Міланському державному університеті проводиться професійна підготовка 
фахівців за напрямом фізичне виховання, спорт та охорона здоров’я [9]. Навчання на бакалавраті триває 
три роки (180 кредитів). Випускники мають право працювати за такими спеціальностями: викладач 
фізичного виховання осіб спеціального навчального відділення; організатор рекреаційних занять з 
особами різних вікових груп; експерт навчальних програм фізичного виховання; фітнес тренер; 
менеджер спорту. Навчання на магістерському рівні складає 60 кредитів і пропонується за спеціальністю 
''Реабілітація''. Після навчання проводиться фахове стажування протягом 250 годин. Після захисту 
докторської дисертації присвоюється рівень доктора PhD. 

Палермський університет (Università degli Studi di Palermo) проводить трирічну професійну 
підготовку фахівців фізичного виховання на бакалаврському рівні з таких спеціальностей: організатор 
спортивних заходів; керівник програми кінезітерапії; фахівець з рекреації; фітнес тренер. Інститут 
фізичної культури у Флоренції проводить підготовку магістрів за програмою ''Менеджмент фізичної 
культури''.  

Мальтійський університет (University of Malta) пропонує студентам ступінь бакалавра, магістра та 
доктора (PhD). Інститут фізичного виховання та спорту (IPES) Мальтійського університету здійснює 
професійну підготовку з наданням сертифікатів, дипломів, наукових ступенів; організації курсів 
підвищення кваліфікації з фізичного виховання та спорту; для проведення досліджень у цій галузі [5]. 
Інститут фізичної культури та спорту включено до європейської асоціації здоров’я і фітнесу (EHFA), 
європейської мережі спортивної науки, освіти та зайнятості (ENSSEE), фізичного виховання (AfPE), 
Асоціації Великобританії та Федерації Internationale du sport Universitaire (FISU). Сертифікати, дипломи 
та науковий ступінь бакалавра фізичного виховання надаються після курсу навчання від одного до трьох 
років. Тривалість всіх базових програм бакалавріату – три роки. Для отримання ступеня почесного 
бакалавра потрібно провчитися 4–5 років, залежно від спеціалізації. 

У Коїмбрському університеті Португалії, заснованому в 1290 році, проводиться професійна 
підготовка фахівців фізичного виховання на факультеті Фізичної культури й спорту (Faculdade de 
Ciências do Desporto e Educação Física) [10]. Факультет пропонує навчання на бакалавріаті (перший цикл 
навчання), де практична складова передбачає заняття на відкритому повітрі, з використання рельєфу гір 
та річок. Курс навчання триває протягом шести семестрів, відповідно –180 ECTS. Другий цикл навчання, 
магістерський, передбачає такі курси: біокінетики, педагогіки у фізичному вихованні, заняття з 
особливими групами населення, молодіжний спорт, рекреація. Тривалість навчання – чотири семестри, 
120 кредитів ECTS. Третій цикл навчання – кандидат зі спортивних наук і фізичної культури за 
спеціальностями: фізичне виховання, фізична активність, спортивні науки. Ступінь доктора філософії зі 
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спортивних наук і фізичної культури можна отримати зі спеціальностей: фізична активність і здоров’я, 
фізичне виховання, фізичне виховання осіб з особливими потребами, спортивне тренування. 

В Іспанії підготовка фахівців фізичного виховання здійснюється в Інституті фізичного виховання та 
спорту в Мадриді. В Інституті здійснюється освітня підготовка та науково-дослідна робота. Термін 
навчання розрахований на п’ять років. Після закінчення вищого навчального закладу випускникам 
присвоюється кваліфікація ''Професора'' фізичного виховання. В Інституті здійснюють підготовку 
фахівців з можливістю отримання вчених ступенів магістра та доктора наук. Для отримання ступеня 
магістра необхідно набрати 60–66 кредитів, у залежності від спеціалізації освіти, та 32 кредити для 
допуску до захисту докторської дисертації. 

Інститут фізичного виховання Каталонії (INEFC) надає ступінь бакалавра в галузі наук з фізичної 
активності та спорту після чотирирічного навчання, що складає 240 кредитів ECTS, з яких: 210 кредитів 
відведено на це вивчення обов’язкових навчальних дисциплін; 12 кредитів – вибіркових навчальних 
дисциплін; від 6 до 12 кредитів становить практика. Розподіл навчального навантаження такий: кожен 
курс має 60 кредитів ECTS (25 годин = 1 ECTS); кожен семестр – 30 кредитів ECTS, які включають 
5 предметів (6 ECTS кожен); на останньому семестрі навчання запланована практика – 12 кредитів ECTS 
та дипломний проект – 6 кредитів ECTS. 

Інститут фізичного виховання Каталонії, у співпраці з університетом Льєйда (Lleida), надає 
можливість отримання подвійного диплому, з навчанням за двома ступенями одночасно впродовж 5 
років та отримання двох незалежних кваліфікацій: ступінь кандидата наук фізичної активності та спорту 
та ступінь бакалавра з спортивної / фізичної терапії. Це забезпечує конкурентоспроможність випускників 
на ринку праці. Професійна підготовка фахівців фізичного виховання з отриманням ступеня бакалавра в 
галузі фізичної активності та спорту складається з таких навчальних дисциплін: анатомія, фізіологія, 
біомеханіка, психологія, практичне навчання, дидактика, статистика, соціологія, право, рекреація, 
відпочинок та заходи на свіжому повітрі. 

Навчання майстрів (магістрів) та докторантів здійснюється в Європейському форматі. Навчальні 
курси пропонують різноманітні програми, що дозволяє спеціалізуватися у певній галузі фізичної 
активності та спорту. Спеціалізації можна опановувати спільно з програмами інших європейських 
університетів через міжвузівську мобільність програм в межах Європейського Союзу, а також з іншими 
програмами ЄС в межах розвитку співпраці з країнами Латинської Америки. В університеті постійно 
діють спеціалізовані навчальні курси підвищення кваліфікації різної тривалості та змісту, в залежності 
від контингенту слухачів. 

Система вищої освіти Швеції включає традиційну університетську та професійну освіту під 
юрисдикцією Міністерства освіти. Ступінь бакалавра передбачає 180 кредитів, що відповідає трьом 
рокам навчання. За основним напрямом підготовки 90 кредитів (три семестри), підготовка включає 
розробку проекту, еквівалентного 15 кредитам. Другий ступінь, магістерський, передбачає 60 кредитів 
впродовж одного навчального року. Навчання в докторантурі триває чотири роки та складається із 
аудиторних занять та роботи над написанням дисертації. Після двох років навчання видається проміжний 
диплом доктора наук, для отримання якого необхідно пройти як мінімум чотирирічне навчання денної 
форми.  

У таблиці 1 нами представлено навчальні плани професійної підготовки фахівців фізичного 
виховання таких вищих навчальних закладів ЄС: Вільний університет в Брюсселі, Технічний університет 
Мюнхена. 

Таблиця 1 
Навчальні плани професійної підготовки фахівців фізичного виховання вищих навчальних 

закладів ЄС (кредити) 
Технічний університет Мюнхена Вільний університет в Брюсселі 

І семестр 
год./ 

тиж. 
І рік навчання ECTS 

Вступ до наук про спорт 2 Анатомія опорно-рухового апарату 8 
Вступ до спортивної педагогіки 2 Хімія 5 
Ігрова теорія / ігровий розвиток 1 Комплексний відпочинок періоду 

роботи та спорту в реабілітації 
3 

Маленькі ігри 1 Організація спортивних змагань 3 
Волейбол  2 Загальна біологія та гістологія 4 
Зимові види спорту (з дидактикою 

предмета) 
2 Спортивний рух 4 

Спортивна гімнастика 1 Вступ до біомеханіки рухів людини 5 
Гімнастика / танець 1 Соціологія спорту 3 
2 семестр  Вибіркові дисципліни: 17 
Основи спортивної дидактики  2 Освіта руху та методи 8 
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продовж. табл. 1 
Ігри з м’ячем  1 Індивідуальні рухи, методи 

навчання 
9 

Мистецтво руху 1 Планування спортивної кар’єри  17 
Спортивна гімнастика 1 ІІ рік навчання:  
Легка атлетика 1 Біохімія вправ 7 
Гімнастика / танець 1 Імунологія та фізіологія рухів 4 
3 семестр  Психологія спорту 5 
Анатомія 2 Анатомія 4 
Психологія 2 Перша медична допомога та 

охорона здоров’я  
3 

Футбол  2 Нейрофізіологія руху та біль 3 
Плавання  1 Методи досліджень в кінезіології 6 
4 семестр  Менеджмент та маркетинг спорту 5 
Основи науки про тренування 2 Дидактика рухів 5 
Основи науки про рухи 2 Вибіркові дисципліни: 18 
Спортивно-психологічні аспекти 

шкільного спорту 
2 Теорія і методика навчання 10 

Компенсаторні форми руху або 
елементарне визовання руху та ігрове 
виховання 

2 Індивідуальні рухи, методи 
навчання9 

8 

Плавання 1 Планування спортивної кар’єри 18 
Легка атлетика 1 ІІІ рік навчання:  
5 семестр  Спортивна біомеханіка 6 
Планування уроку / перевірка / 

оцінка 
2 Методи дослідження, статистика 6 

Баскетбол 2 Спорт у Фландрії 3 
Гандбол 2 Біометрія ФВС 5 
Плавання 2 Професійний спорт 3 
Гімнастика танець 2 Фізіологія людини 5 
6 семестр  Психофізіологія 5 
Розвиток рекреаційних видів спорту 1 Теорія підготовки кадрів фізіології 

вправ 
5 

Рекреаційні види спорту 1 1 Стажування у навчальних закладах 4 
Рекреаційні види спорту 2 1 Вибіркові дисципліни:  
7 семестр  Блок 1 (вибір з 16 кредитів)  
Здорова школа 2 Теорія і методика навчання 6 
Фітнес, орієнтований на здоров’я 1 1 Індивідуальні рухи, методи 

навчання9 
10 

Фітнес, орієнтований на здоров’я 2 1 Планування спортивної кар’єри 16 
Методи релаксації 1 Блок 2 (вибір з 6 кредитів)  

Вибіркові модулі: 
 Вступ до методів навчання та 

коучінгу 
6 

Спостереження / аналіз уроку 2 Основи фізичної культури 3 
Практика в школі 2 Фітнес та санітарна освіта 3 
Наука про рухи / наука про 

тренування 
2 Методологія навчання ФВ 3 

Колоквіум з іспиту 2 Дидактичне забезпечення 
кінезіології 

3 

Прикладна комунікативна 
компетенція 

2 Управління проектами в спорті 6 

  Технологічне підприємництво 6 
 
У європейських країнах значна увага приділяється післядипломній освіті фахівців з фізичного 

виховання і спорту. Нині в Європі існують два типи системи післядипломної освіти фахівців фізичного 
виховання: французький (Франція, Бельгія) і романо-германський (Великобританія, Німеччина). Основу 
першого складають спеціалізовані професійні коледжі, а основу другого – університети. У структурі 
навчальних закладів існують традиційні організаційні форми післядипломної освіти, а також 
альтернативна форма для навчання дорослої категорії населення. При традиційних навчальних формах 
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післядипломна підготовка пов’язана з впровадженням триступінчатої моделі професійної освіти, а також 
використанням різноманітних організаційних форм і методів для підвищення кваліфікації і 
перепідготовки кадрів. 

Висновок. Метою вищої освіти в країнах Європейського союзу є формування та розвиток 
компетентностей фахівця. Особливістю Європейського простору вищої освіти є кредитна трансферно-
накопичувальна система (ЄКТС), яка ґрунтується на визначенні навчального навантаження здобувача 
вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів навчання, та обліковується у кредитах 
ЄКТС, з метою сприяння: мобільності на період навчання; накопичення, трансферу і оцінки кредитів, а 
також визнання результатів навчання (формального, неформального та неофіційного), здобутих у різних 
країнах, впровадження навчання протягом життя, прозорості (зрозумілості в описі) кваліфікацій. Аналіз 
європейського досвіду засвідчив, що освітня траєкторія підготовки студентів виражається в 
послідовності етапів навчання, яку здійснює студент для отримання знань, навичок, компетенцій та дає 
можливість поєднувати послідовність формального та неформального навчання.  

Використання досвіду професійної підготовки фахівців фізичного виховання у вищих навчальних 
закладах країн Європейського Союзу, на нашу думку, може стати джерелом для аналізу й 
переосмислення положень вітчизняної системи вищої професійної освіти. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку дослідження полягають у визначенні 
особливостей формування акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання в процесі 
неперервної професійної підготовки з використання досвіду професійної освіти зарубіжних країн. 
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В статье проанализированы современные тенденции профессиональной подготовки специалистов по 
физическому воспитанию в странах Европейского Союза, в частности стран Западной и Центральной 

Европы. Охарактеризованы образовательные программы подготовки бакалавров и магистров 
физического воспитания. Определены особенности учебных программ профессиональной подготовки 

специалистов ведущих высших учебных заведений физкультурного профиля стран Западной и 
Центральной Европы. Приведены программы профессиональной подготовки Технического университета 

Мюнхена и Свободного университета в Брюсселе. 

Ключевые слова: бакалавриат, магистратура, программа подготовки, профессиональная подготовка, 
специалист, физическое воспитание. 

Dereka T. G. Modern Trends of Physical Education Specialists’ Professional Training in the European 
Union. 

The study of international experience in professional education and specialists’ professional activity is extremely 
important for Ukraine to integrate into the European and world educational area effectively. The features of 

physical education specialists’ professional training in the European Union are not studied enough, and it leads 
to the purpose of this article. 

The article analyzes current trends of physical education specialists’ professional training in the European 
Union, in particular the countries of Western and Central Europe: Austria, Belgium, Netherlands, Luxembourg, 
Great Britain, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Portugal, Spain and Sweden. The specialized 

higher educational institutions of the EU, providing basic and secondary vocational education, training of 
physical education teachers, coaches for clubs and sports associations, training athletes are given. There are 
educational programs for bachelors and masters in physical education characterized. The features of leading 

Western and Central Europe higher education establishments’ physical education specialists’ professional 
training programs are specified. Professional training programs of the Technical University of Munich and the 

Free University of Brussels are given. The term of studies and number of credits for a bachelor’s degree, 
master’s degree and doctorate in higher education institutions of the European Union are characterized. The 

purpose of higher education in the European Union is the creation and development of specialist’s 
competencies. The feature of European higher education area is funded credit-transfer system (ECTS), which is 

based on determining the higher education applicant’s workload required to achieve specified learning 
outcomes and it calculated in ECTS credits recorded in order to promote: his mobility while study period; 

stockpiling, transfer and evaluation of credits and recognition of learning outcomes (formal, non-formal and 
informal) acquired in different countries, the implementation of lifelong learning, transparency (clarity in the 

description) qualifications. 
The analysis of European experience has shown that the students’ preparation educational trajectory expressed 
in the sequence of stages of study carried out by a student to acquire knowledge, skills, and competencies and 

provides an opportunity to combine a sequence of formal and informal learning. 

Key words: bachelor, master, educational programs, professional training, specialist, physical education. 
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СИСТЕМИ РІВНЯНЬ У СТАРОВИННИХ ЗАДАЧАХ 

Принцип історизму розглядається як педагогічна основа вироблення якісних теоретичних знань та 
практичних умінь при навчанні математики. Ми виділяємо визначні історичні задачі, зокрема задачі на 
розв'язування систем нелінійних алгебраїчних рівнянь. До задач пропонуються історичні довідки, які 

сприяють зацікавленню поставленими питаннями та викликають інтерес до самостійного 
розв'язування задач. Рекомендується розглядати авторські методи також у сучасних позначеннях, 

робити висновки щодо методів розв'язування. 

Ключові слова: система рівнянь, принцип історизму, історична задача, корінь рівняння, єгипетський 
папірус, вавилонські задачі. 

Постановка проблеми. До розв'язування систем алгебраїчних рівнянь зводяться як практичні задачі, 
так і задачі з різних розділів математики. Тому розв'язуванню таких систем приділяється значна увага ще 
в курсі шкільної математики, причому застосовуються штучні способи, які дозволяють звести систему до 
одного рівняння з одним невідомим. В університетському курсі алгебри це завдання розв'язується в 
теорії виключення на основі поняття результанту. 

Оскільки пошук методів розв'язування систем нелінійних рівнянь становить значні труднощі, ми 
вважаємо за доцільне ознайомлювати студентів та вчителів з методами розв'язування таких систем, які 
були запропоновані математиками різних часів у визначних історичних задачах. Для цього було 
проведено вивчення й теоретичний аналіз першоджерел та іншої наукової літератури щодо методів 
розв'язування систем нелінійних рівнянь єгипетськими, шумеро-вавилонськими та давньокитайськими 
математиками. Наведено коментарі та зроблено реконструкцію деяких задач. Запропоновано 
формалізацію старовинних задач на основі сучасної символіки, для текстових задач побудовано 
математичні моделі у вигляді систем нелінійних рівнянь. Висловлено гіпотези виникнення методів, 
запропонованих у старовинних задачах. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Багатьма дослідниками визнано, що неможливо 
досконало оволодіти знанням предмету, якщо не бути обізнаним з головними етапами його розвитку. 
Застосуванню елементів історії математики приділяли значну увагу протягом усього часу навчання 
математики. Так, В. Н. Молодший виокремив елементи історії математики для вивчення шкільної 
математики. Г. І. Глейзер дослідив можливості застосування історії математики у процесі вивчення 
теоретичних питань і розв'язування задач. А. Т. Умаров розробив основи використання принципу 
історизму при навчанні математики. А. Г. Конфорович поряд з іншими можливостями застосування 
історії математики виділив визначні історичні задачі. 

Відображення історичного матеріалу в курсах елементарної та вищої математики у підготовці 
майбутніх учителів розробила В. Г. Бевз. Роль історії математики в естетичному вихованні студентів 
дослідила Н. О. Вірченко. 

Ми пов'язуємо історію математики з виробленням практичних умінь студентів, і тому досліджуємо 
роль визначних історичних задач при навчанні математики. Зокрема при вивченні алгебри і теорії чисел, 
а саме її розділів: теорія чисел [1; 2; 3], алгебра многочленів [4]. 

При навчанні математики важливим завданням є вироблення вмінь розв'язувати задачі, зокрема 
задачі, які зводяться до систем рівнянь. Розв'язування систем нелінійних рівнянь вимагає нестандартних 
методів, тому ми вважаємо за доцільне вивчення методів розв'язування таких систем в історичних 
задачах. 

Метою статті є дослідження методів розв'язування систем нелінійних алгебраїчних рівнянь у 
визначних історичних задачах з наступним застосуванням їх при навчанні математики. 

Виклад основного матеріалу. 
Задачі з єгипетських папірусів 
Основними пам'ятками єгипетської математики є папіруси: Райнда (Ахмеса), який містить 84 задачі, 

написаний бл. 1800 – 1600 р. р. до н. е.; Московський, який відноситься до 1900 р. до н. е. та містить 25 
задач; Кахунський папірус (1900 р. до н. е.) та Берлінський папірус (2200 р. до н. е.) [5: 33]. 
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1. Задача з Берлінського папірусу. 

Розділити площу 100 кв. од. на два квадрати, сторони яких відносяться як 
4

3
:1 . 

Задача зводиться до системи рівнянь: 











4

3
:1:

10022

yx

yx
. 

Єгипетський математик розв'язує методом хибного припущення. Нехай перше число 4, а друге 3, тоді 
сума квадратів 25, корінь дорівнює 5. А за умовою сума квадратів 100, корінь дорівнює 10. Отже 
припущення потрібно збільшити в 2 рази, перше число 8, а друге 6. 

Запишемо цей метод у сучасних позначеннях: 
3

4


y

x
, kx 4 , , , 

, , , , 

ky 3 10022  yx

100916 22  kk 42 k 2k 8x 6y . 

Для розв'язування цієї системи можна застосувати метод підстановки. 
2. Задача з Кахунського папірусу. 

Відношення чисел 
2

1
1:2 , сума квадратів 400. Знайти ці числа. 

Маємо систему: 











2

1
1:2:

40022

yx

yx
. 

Задача розв'язується методом хибного припущення. 2x , 
2

1
1y , 

4

1
622  yx . Корінь дорівнює 

2

5
. Але корінь з 400 дорівнює 20, тобто у 8 разів більше. Тому перше число , друге число 1682 

128
2

1
1  . 

3. Задача з Московського папірусу. 
Визначити довжини сторін прямокутника, якщо відомо їх відношення і площа фігури. 

Маємо систему рівнянь: 











Sxy

n

m

y

x

. 

Якщо перемножити рівняння, то одержимо: S
n

m
x 2 , S

n

m
x  . З першого рівняння x

m

n
y  , тоді 

S
m

n
S

n

m

m

n
y  . 

 
Старовинні вавилонські задачі 
Основу вавилонської математики заклали шумери, які мешкали в стародавньому Дворіччі, 

утвореному річками Тигром і Євфратом. Основою вивчення спадку Стародавнього Вавилону є глиняні 
клинописні таблички, які написані приблизно в 1800 – 1600 р. р. до н. е. (епоха Хаммурапі) та протягом 
300 – 200 р. р. до н. е. (епоха Селевкідів). Серед них є тексти-таблиці та тексти-задачники, що містять 
чимало задач, які приводять до розв'язування нелінійних алгебраїчних систем рівнянь. Характерним є 
виділення "канонічних" систем, які розв'язувалися за готовими формулами. Розглянемо деякі з них у 
сучасних позначеннях [5: 36]. 

1. Розв'язати систему рівнянь 








bxy

ayx
. 

Розв'язок одержується за словесним правилом, яке в сучасній алгебраїчній символіці має вигляд 

tax 
2

1
; tay 

2

1
, де bat 








2

2

1
. 

Ймовірно виведення цього правила було наступним: оскільки сума ayx  , то на скільки x більше 
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за a (позначимо t), на стільки ж y менше за a. маємо tax 
2

1
; tay 

2

1
. З другого рівняння 







 





  tataxy

2

1

2

1
, або (залежність    22 bababa   була відома вавилонянам) одержуємо 

bta 





 2

2

2

1
; bat 








2

2

1
. 

Якщо вважати х і у коренями квадратного рівняння  і визначити їх за відомою нам 

формулою, то одержимо 

0 b2  azz

b
aa

y 







2

22

aa
x 








2

22
b ; . 

Тобто можна зробити висновок, що вавилонським математикам було відомо правило вираження 
коренів квадратного рівняння через його коефіцієнти. 

2. Розв'язати систему рівнянь 










byx

ayx 22

. 

Правило, за яким розв'язує вавилонський математик у сучасних позначеннях має вигляд: tbx 
2

1
; 

tby 
2

1
, де 

2

22








ba
t . 

Ймовірно він прийшов до цього правила наступним чином t
b

x 
2

, t
b

y 
2

. З першого рівняння: 
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Якщо вважати х та у коренями рівняння, одержаного після підстановки , тобто xby 

0
2

2
2 




ab
bxx , то за сучасним правилом 
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3. Розв'язати систему рівнянь 
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Розв'язання вавилонського математика. 

Поділити друге рівняння на 2, тобто 
2

7

22


yx
, та відняти одержаний вираз від першого рівняння, 

тоді одержиться 
2

1
11

6

1
 yxy . Від обох части другого рівняння відняти 

6

1
, тоді матимемо систему 

рівнянь: 
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, яку перетворити 
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 і, ввівши позначення vxuy 
1

;
6

, одержати 
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нову систему 
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. Ця система має канонічну форму і розв'язується за готовими формулами 

(задача 1): 
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Відповідь: 
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5
3,

6

1
3  yx . 

4. Розв'язати систему рівнянь 
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xyxyz
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Якщо підставити вирази y і z через х у перше рівняння, то прийдемо до рівняння . 

Помножимо його на 36 і одержимо нове рівняння 

7448 23  xx

    2521212 23  xx . Після заміни , маємо 

рівняння , яке вавилоняни, очевидно, розв'язували за допомогою таблиць чисел виду 

. Знайдемо раціональні корені цього рівняння сучасним методом, використовуючи необхідну 
умову раціонального кореня алгебраїчного рівняння з цілими коефіцієнтами: t належить множині 

дільників вільного члена . Достатню умову кореня задовольняє . Маємо: 

tx 12

6t

025223  tt

 

23 nn 

732252 22 
  042 

612 x

76252 2  ttt

6t

23  tt  . Рівняння  не має дійсних коренів. Отже, існує єдиний 

раціональний корінь . Тоді , 

042 72  tt

2

1
x . З другого та третього рівнянь системи визначаємо 

відповідно 
3

1

2

1

3

2
y , 6

2

1
12 z . 

Відповідь: 
2

1
x , 

3

1
y , . 6z

5. Вавилонська задача на систему рівнянь другого степеня (XVIII ст. до н. е.) 
Довжину і ширину я помножив і площу одержав. Потім надлишок довжини над шириною я додав до 

площі; 3,3 одержалось у мене. Потім я довжину і ширину склав: 27. Запитується довжина, ширина і 
площа. 

(Дано) 27 і 3,3 суми 
(Результат) 15 довжина, 12 ширина, 3,0 площа. 
Далі дано алгоритм розв'язування у словесній формі. Подамо дані в десятковій системі числення і 

алгоритм у сучасних позначеннях. Зауважимо, що вавилоняни користувалися шістдесятковою системою 
числення, тому 18336033,3  . Якщо позначити довжину х, ширину у, то умова задачі запишеться у 
вигляді системи: 








27

183

yx

yxxy
. Додамо рівняння системи: 2102  xxy  і одержується система: 
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yx

yx
, або 
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yx

yx
. Після заміни zy  2  маємо канонічну систему: 








29

210

zx

xz
. Розв'язуємо цю систему за правилом (приклад 1): tx  29

2

1
, tz  29

2

1
, 
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14 z , 2 zy , 12y . 

: 15x , 12y , 180S . Відповідь

Про другий розв'язок системи 
2

t , 
1

14
22

14 x , 
11

15
22

14 z , 15y
11

у тексті не 

зга

кни

рів
78 бамбуків малого і великого розміру коштують 576 цяней, запитується жний? ( в 

умові не сказано о різниця цін 1 цянь і ціни – цілі числа). 
Якщо позначи и кількості бамбуків х і у, а ціни за штуку u і v, то задача зв и рівнянь: 

оримо дру

132   

коштує ко

 систем

дується. 
 
Задача з китайського трактату "Математика в дев'яти книгах" (152 р. до н. е.) 
"Математика в дев'яти книгах" – головний твір китайської математики стародавнього періоду. Ця 
га – енциклопедія математичних знань для практичної діяльності. В книзі ІІ "Математики" є задачі, 

які виражаються нелінійною системою трьох рівнянь з чотирма змінними, що зводяться до одного 
няння з двома змінними, яке має єдиний розв'язок у цілих додатних числах [6: 52]. 

, скільки 

одиться до
, щ
т









1

576

uv

vyux

Перетв ге рівняння 

  78yx

 

576 vyux ;     576 uy ; vyuyux     576u .  vyyxu

аховуючи перше і третє рівняння, одержимо 576178  yu . Маємо Вр
78

30
7

78


y
u . Єдині цілі 

розв'язки 30,7  yu . З першого рівняння 48307878  yx , з третього 8171  uv . 

Висновки. Оскільки при навчанні математики важливо розвинути уміння розв'язувати системи 
нелінійних алгебраїчних рівнянь, то доцільно дослідити можливості використання методів, 
запропонованих математиками різних часів у визначних історичних задачах. Ми виокремили кілька 
методів. 
▪ Метод хибного припущення, який дає можливість елементарно розв'язати систему рівнянь. За 

допомогою сучасної символіки, ввівши коефіцієнт пропорційності, дали роз'яснення, як вибирати 

 

зглянули методи розв'язування у старовинних задачах, але значні можливості мають задачі, 
розв'язані різними м  змінних величин. 
Важливо порівняти їх  використання цих 

НИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

рифметика и алгебра. Теория чисел. Геометрия / Под ред. 
А. П. Юшкевича.

припущення та проводити подальші міркування. 
▪ У залежності від особливості системи застосовується метод штучних перетворень з метою зведення 

до канонічної системи рівнянь, для якої відоме правило розв'язування. 
▪ Застосування заміни змінних і введення параметра, який визначається з одного рівняння. Важливим є 

висунення гіпотези, яким чином математик стародавніх часів прийшов до запропонованої заміни, та 
обґрунтування цієї гіпотези. 

▪ Нетрадиційні методи, які для систем неоднорідних рівнянь мають особливе значення та зводять 
розв'язання системи до одного рівняння з одним невідомим. 
Ми ро

етодами математиками періодів історії математики сталих та
 з методами сучасної математики та дослідити можливості

методів. 
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Дидковская Т. В., Сверчевская И. А. Системы уравнений в старинных задачах. 

Принцип историзма рассматривается как педагогическая основа формирования качественных 
еоретических знаний и практических умений при обучении математике. Мы выделяем замечательные 
сторические задачи, в частности задачи на решение систем нелинейных алгебраических уравнений. К

авки, кото
оставленными вопросами и вызывают интерес к самостоятельному решению задач. Рекомендуется
рассматривать авторские методы также в современных обозначениях, делать выводы о методах 

лова: система уравнений, принцип историзма, историческая задача, корень
египетский папирус, вавилонские задачи. 

Didkivska T. V., Sverchevska I. A. Systems of Equations in Ancient Problems. 

There is a wide range of practical problems as well as theoretical problems in different fields of mathematics, 
which could be solved using the systems of algebraic equations. This is why a significant attention is devoted to 

olving such systems beginning with school mathematics. It is noteworthy that in this case pupils are already 
being taught to apply artificial methods, allowing reducing the system to one equation with one unknown. 

lgebra includes solving this task using exception theory, particularlyUniversity course in a  the resultant notion. 
Since searching for the systems of nonlinear equations solving methods may present serious difficulties, we 

t would be appropriate to familiarize students and teachers with the methods of solvinconsider i g of such 
systems, which have been suggested in famous historical problems. 

 issues of applying the history of mathematics elements in teaching of mathematics have been researched
V. N. Molodshyi, H. I. Hleizer, A. H. Konforovych, V. H. Bevz, N. O. Virchenko etc. 

The principle of historicism is considered as pedagogical foundation for working out high quality theoretical 
knowledge and practical skills in teaching mathematics. We separate the famous historical problems, 

nvolve solving systems of nonlinear algebraic specifically problems which i equations. The problems are 
llowed by historical references which stimulate students' interest in advance questions and encourage them t
olve problems by themselves. It is recommended to consider the authoring methods in modern designation, to

make conclusions on the methods of solving. 
As far as it is essential to develop the ability to solve systems of nonlinear algebraic equations, it would be 
appropriate to investigate the opportunity of using the methods, advised in famous historical problems. We 

ed in problems of Ancient Egypt, 
uch potential in problems solved by the mathematicians of "mathematics of constants" and "mathematics of

ese methods with modern mathem
take advantage using the latter. 
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ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ ПАТРІОТИЗМУ У КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ 

Європейський вектор розвитку української держави проявляється у становленні громадянського 
полікультурного суспільства, впровадженні європейських стандартів. Однак поряд із процесами 

формування європейських цінностей, у молодого покоління викристалізовується потреба патріотичного 
виховання. Відтак, перед українською системою освіти постає важливе завдання виховання школярів на 
принципово нових засадах громадянського патріотизму, який сприяє національній консолідації навколо 

спільних цінностей. 

Ключові слова: громадянськість, патріотизм, патріотичне виховання, політична нація, полікультурне 
суспільство. 

Питання суспільної консолідації й інтеграції в умовах полікультурності є викликом для сучасної 
української освіти і формулює для неї важливі завдання підбору адекватних та дієвих виховних 
концепцій, педагогічного інструментарію, спрямованих на формування в українських школярів як 
патріотичних почуттів, відповідальної громадянської позиції, так і толерантного ставлення до iншого.  

В сучасній педагогічній науці проблематика патріотичного виховання є об’єктом особливої уваги 
науковців, оскільки саме поняття патріотизму є доволі дискусійним, про що свідчить низка різних, часто 
взаємовиключних його трактувань. 

На думку американських дослідників Дж. Кане та Е. Міддоф, патріотичне виховання в школах є 
важливим аспектом освіти, особливо, якщо воно базується на демократичних ідеалах. Наприклад, 
розвиток почуття спільного зацікавлення та готовності до спільної дії може спонукати громадян брати 
активну участь у громадському та політичному житті спільноти, країни, що є ключовою потребою 
демократії [1: 602].  

Натомість в освітній політиці Європейського Союзу до питання виховання патріотизму в школах 
ставляться критично. Зокрема, А. Ґрін, Дж. Престо та Р. Сабатес зазначають, що у школах, де активно 
проводиться патріотичне виховання, помітна тенденція до зниження позитивних установок стосовно 
представників інших етнічних груп [2: 116].  

Якщо звернутися до досвіду країн Азії, то й тут помітимо розбіжності у трактуванні патріотичного 
виховання та в формах його здійснення. В Китаї патріотичне виховання є частиною державної освітньої 
політики вже декілька десятків років. Протягом цього часу саме поняття патріотизму трансформувалося 
з соціалістичного до націоналістичного його розуміння. Освітня система Китаю включає уроки з 
патріотизму на кожному навчальному етапі: від початкової школи до університету. Потреба в 
патріотично-орієнтованій освітній політиці в Японії викристалізувалася до кінця ХХ ст., однак ця 
державна ініціатива не отримала достатньої підтримки і розуміння серед населення. Відтак патріотичне 
виховання в Японії носить здебільшого формальний характер [3: 24–30]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В сучасній українській педагогіці методологічні, 
теоретичні та практичні аспекти полікультурної освіти і виховання вивчають В. Бойченко, Л. Волік, 
В. Єршова, В. Компанієць, Т. Левченко, Г. Розлуцька, О. Шевнюк, Н. Якса. Феномен толерантності 
досліджують О. Асмолов, Є. Бистрицький, Л. Гончаренко, Л. Гудков, Л. Дробіжева, А. Іоффе, 
В. Кузьменко, І. Лощенова, О. Муляр та ін. Патріотичне виховання учнівської молоді є сферою наукових 
зацікавлень І. Беха, О. Вишневського, К. Журби, В. Матящук, М. Мудрого, К. Чорної. Наукові 
дослідження на тему толерантності й патріотизму зумовили різносторонні трактування цих термінів у 
вузькому та широкому значеннях, призводять до їх протиставлення чи штучної ізоляції.  

Метою цієї статті є актуалізація та пошук оптимальних для сучасних суспільно-політичних реалій 
концептуальних підходів до системи патріотичного виховання, спрямованої на консолідацію 
українського суспільства та сталий розвиток демократичних та громадянських процесів.  

Виклад основного матеріалу. Науковці традиційно інтерпретують патріотизм як почуття любові до 
своєї землі, країни, рідного села чи міста, індикуючи приналежність особистості до тих суспільних груп, 
які становлять основу її ідентичності. Варто зазначити, що категорія патріотичного виховання у проекції 
на пошук гармонії між об’єктом такої любові (Батьківщиною, певною спільнотою, рідним краєм, 
державою) і самою особистістю представляє сферу, передусім, особистісно-емоційних переживань. В 
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залежності від об’єкта патріотичних почуттів, сучасна педагогічна наука виокремлює щонайменше три 
різновиди патріотизму: етнічний, державний та територіальний, або громадянський патріотизм [4: 2]. 

За період незалежності в освітньому та науковому просторі України з’явилася низка державних 
документів, котрі декларують ідеї виховання громадянина та патріота України. Зокрема, серед них 
можемо виділити наступні: Концепція виховання дітей та молоді в національній ситемі освіти (1996); 
Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, 
розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства (1999); Концепція громадянського 
виховання особистості в умовах розвитку української державності (2000); Концепція національно-
патріотичного виховання молоді (2009); Концепція громадянської освіти та виховання в Україні (2012), 
Концепція загальнодержавної цільової програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 рр., а 
також Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (2015). Особливої уваги 
заслуговує останній документ, котрий з’явився в умовах загрози суверенності та територіальній 
цілісності української держави. 

Як зазначають автори Концепції, зараз існує гостра потреба у здійсненні системних заходів, 
спрямованих на посилення патріотичного виховання молоді. Патріотичне, громадянське виховання в 
умовах сучасності актуалізуються дедалі більше, вони повинні відповідати нагальним вимогам і 
викликам сучасності та закладати підвалини для формування свідомості молодого покоління. Відтак, 
вони пропонують нові підходи та шляхи до виховання патріотизму, котрі беруть за основу ідею розвитку 
української державності, як консолідуючого чинника розвитку суспільства та політичної нації. Зазначена 
Концепція базується на ідеї об’єднання різних національних та етнічних груп, які проживають на 
території України, довкола української державності, громадянства, що виступають загальним надбанням, 
забезпечують їхній всебічний соціальний та культурний розвиток. Найважливішим пріоритетом 
національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до української 
держави, нації [5]. 

Одним із засадничих принципів Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді є 
принцип полікультурності, котрий передбачає інтегрованість української культури в європейський та 
світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування в дітей та учнівської молоді 
відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, культури, мистецтва, вірувань інших 
народів; здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності сприймати 
українську культуру, як невід’ємну складову культури загальнолюдської [5].  

Оскільки поняття патріотизму акумулює складну природу взаємовідносин особистості та суспільства, 
особистості та держави, в світовій гуманітарній і педагогічній науці сформульовано низку різних 
підходів до його визначення. На нашу думку, найбільш складним для теоретизування й аналізу є поняття 
саме державного патріотизму, пов’язане зі стереотипним образом держави, як репресивної сили, тоді як 
вона покликана підтримувати порядок у суспільстві, захищати інтереси та права своїх громадян. Відтак, 
якщо позитивне ставлення до Батьківщини є зрозумілим та суспільно схвалюваним, то ставлення до 
інституту держави є більш критичним, хоча той, у свою чергу, теж потребує від своїх громадян 
лояльності та підтримки.  

Державний патріотизм передбачає розбудову держави, захист її територіальної цілісності, повагу до 
державних символів. Підтримка української державності є засадничою умовою патріотизму, що має 
політичну основу. Однак, не можна оминути увагою чинники соціальної справедливості, рівного доступу 
до благ та однакової можливості для самореалізації усіх громадян, котрі має гарантувати держава. Мова 
йде про забезпечення базових прав людини для її особистісної, професійної та громадянської реалізації. 
Втім, у цьому сенсі основа для формування патріотизму не є такою ж чіткою та однозначною, оскільки 
на цьому етапі держава не може гаратувати гідне соціальне забезпечення, права та можливості для усіх 
громадян. Досить часто декларативні обіцянки з боку українських політиків більшості населення жити у 
далекій перспективі в економічно успішній країні, виступають лише як моральна компенсація за любов 
до своєї Батьківщини, готовність до подвигу, самопожертви заради неї. Викриваючи показний 
патріотизм, відомий український мислитель І. Франко образно зазначав: ''... твій патріотизм – празнична 
одежина, а мій – то труд важкий, гарячка невдержима'' [6: 174]. Доволі влучною є характеристика 
державного патріотизму, котра була сформульована Львом Толстим ще у ХІХ ст., однак і досі 
залишається актуальною на батьківщині письменника: ''Патріотизм в найпростішому, ясному і 
безсумнівному значенні своєму є не що інше для правителів, як знаряддя для досягнення владних і 
корисливих цілей, а для керованих – відречення від людської гідності, розуму, совісті і рабське 
підпорядкування себе тим, хто у владі'' [7: 64].  

Система українського патріотичного виховання, становлення якої відбувалося за роки незалежності, 
мала усі необхідні для виховної системи атрибути: народні традиції, історію, ритуали, пантеон героїв, 
патріотичні тексти, підготовлені педагогічні кадри, систему шкільних та позашкільних навчальних 
закладів, супровідний процес наукового пошуку та осмислення, а також підтримку та розуміння, 
здебільшого серед представників української інтелігенції. Однак, коєфіцієнт їхньої корисної суспільної 
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дії зменшувався пропорційно до поширення на Схід чи Південь України. Як результат, патріотичне 
виховання не було ефективним та не досягало основної мети: консолідація українського суспільства, 
пошук шляхів примирення українців з державою і один з одним. Спроби запровадити державний 
патріотизм в українському суспільстві були непослідовними, епізодичними та супроводжувалися 
формальним і декларативним підходом. За роки незалежності так і не було створено ефективної 
суспільної програми, яка б працювала на формування спільної історичної пам’яті, сприяла інтеграції 
різних етносів, конфесій і регіонів України, тобто формувала спільну громадянську ідентичність.  

Оскільки тема патріотизму тісно пов’язана з питанням націєтворення та консолідації громадян однієї 
держави, у тезаурусі патріотичного виховання важливим є з’ясування сутності терміну ''нація''. Адже, як 
у сучасному українському багатокультурному суспільстві загалом, так і його освітньому просторі 
зокрема, відсутня широка наукова дискусія щодо розуміння сутності цього ключового поняття, а наявна 
лише формально ''українська національна ідея'' не може повноцінно реалізуватися, оскільки в її основу 
було покладено національно-етнічний, а не державно-політичний та громадянський зміст. 

Після аналізу різноманітних історичних, філософських, соціологічних та психологічних підходів до 
визначення понять ''нація'' і ''націоналізм'', український науковець Георгій Касьянов констатує ''хаос 
дефініцій'' та наголошує, що термін ''нація'' – це ''термін-парасолька'', який об’єднує низку понять, що 
вживаються сьогодні в Україні та за її межами, передусім в політизованому контексті. Зокрема, автор 
зазначає, що ''універсальне'' поняття ''нація'', очевидно, має включати в себе, як мінімум, мовні, 
культурні, територіальні, економічні, соціальні, соціально-психологічні й політичні характеристики, 
проте жодна з цих характеристик не може претендувати на домінантну роль [8: 40]. 

На консолідаційному характері процесу націєтворення наголошує сучасний європейський філософ 
Юрґен Габермас. На його думку, традиційна національна держава виконувала свою інтегративну 
функцію завдяки тому, що правовий статус громадянина поєднувався із культурною приналежністю до 
нації. В сучасних умовах, коли національна держава у внутрішніх справах усвідомлює виклик вибухової 
сили мультикультурності, а в зовнішніх – тиск із боку проблем глобалізації, постає питання, чи існує 
такий самий функціональний еквівалент для того, щоб об’єднати громадянську й етнічну націю в єдине 
ціле? Дослідник стверджує, що ефективна демократія можлива лише за умови налагодження у 
суспільстві механізмів залучення різних соціальних груп, культур до єдиного інтеграційного процесу. 
Відповідно, громадяни, на думку Габермаса, мають відчути силу своїх прав як у формах соціальної 
безпеки, так і взаємного визнання різних культурних форм [9: 173]. 

Відтак, розроблення політики патріотичного виховання має враховувати українську специфіку з її 
широкою етнічною, мовною, релігійною та регіональною палітрою. У цьому контексті відомий 
український дисидент та інтелектуал Іван Дзюба зазначає, що найбільш оптимальним шляхом розвитку 
українського суспільства є культивування ідентитету політичного громадянства, як широкої рамки для 
різних етнічних і культурних ідентичностей, тобто утворення модерної політичної нації навколо 
етнокультурної домінанти корінного етносу [10: 134]. 

Ми поділяємо думку американського соціолога Джефрі Александера про те, що ключовим поняттям у 
тезаурусі патріотизму та націєтворення є чинник солідарності, що включає суб’єктивні відчуття 
інтегрованості, притаманні індивідам, як членам суспільних груп [11: 221]. 

Іншим важливим чинником, який визначає та одночасно впливає на реалізацію патріотичного 
виховання в Україні, є мова. Практика суспільного розвитку свідчить на користь офіційної одномовності. 
Однак, неправомірно визначати патріотизм та приналежність особистості до спільноти, держави лише 
через критерій володіння нею українською мовою. Мовна специфіка України така, що російською мовою 
у повсякденному спілкуванні послуговуються не лише етнічні росіяни, але й також значна частина 
етнічних українців, кримських татар та представників інших етнічних і національних громад, що 
історично проживають на території України. Останні події на Донбасі свідчать про те, що цілісність і 
незалежність України відстоюють як українськомовні, так і російськомовні патріоти, а також 
представники різних національностей і культур, значна частина яких представлена військовими, 
волонтерами, а також лояльним до України мирним населенням. 

Система патріотичного виховання має плекати та розвивати українську мову, зокрема застосовуючи 
методи реального підвищення авторитету мови і створюючи такі умови, за яких українською мовою 
спілкуватися буде не тільки необхідно, але й престижно. Ідентифікаційна функція української мови 
запрацює на згуртування нації тоді, коли відійдуть у минуле всі елементи та атрибути меншовартості. 

При дослідженні феномена патріотизму, не можна уникнути питання спонукальної сили історії у 
формуванні патріотичних почуттів. Аналіз поведінки людей у минулому, специфіки їхнього 
особистісного вибору в певних історичних умовах дає змогу формувати в молоді розуміння і критичне 
осмислення тих чи інших подій, навчає дотриманню моральних норм, позитивного ставлення до різних 
людей. З іншого боку, формуючи патріотичні почуття в молоді на прикладах історії, необхідно брати до 
уваги той факт, що ідентичність особистості є наслідком вибору, дій та певних уявлень про майбутнє, які 
можуть стати спільними. Таким чином, при залученні у вітчизняну систему патріотичного виховання 
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чинника минулого, педагоги мають навчати вихованців не лише критично аналізувати історичні події та 
явища, але й сприяти толерантному ставленню до історії та пам’яті представників інших культурних 
спільнот. Це передбачає створення педагогічних умов для полікультурного виховання, організацію 
освітньо-виховних заходів, що сприяють об’єднанню представників різних етносів, конфесій України, 
утвердженню рівних прав та обов’язків їх членів перед державою, реалізацію права кожного на розвиток 
рідної мови, культури, освіти тощо.  

У контексті зазначеного вище, важливим, на нашу думку, є дотримання вироблених європейською 
історичною наукою та дидактикою підходів до популяризації історії в умовах багатокультурного 
суспільства. Це – взаємовключеність (зважання на відмінності між етнічними, релігійними, 
лінгвістичними ідентичностями); історія як селективна реконструкція минулого через інтерпретацію 
подій; достовірна історична реконструкція, яка базується на використанні різноманітних джерел; 
багатоперспективність (дослідження різних інтерпретацій та альтернатив історичного розвитку); розгляд 
суперечливих і вразливих питань історичного минулого; збалансоване представлення минулого 
(політика, культура, соціальне, повсякденне життя) тощо [12: 23]. 

Центральне місце в концепції патріотизму займає іманентна сутність героїзму, пов’язана з 
психологією і ментальністю певного народу. Попри те, що суспільна консолідація потребує історичних 
міфів та пантеону героїв, надмірна героїзація окремих історичних постатей, домінування різноманітних 
легенд та інсинуацій над реальними історичними фактами призводить до того, що з точки зору 
історичного об’єктивізму патріотичне мислення стає мисленням міфологічним. З іншого боку, спільний 
героїчний пантеон українського патріотизму потребує оновлення та загального суспільного компромісу 
щодо внесення до нього окремих постатей, подій, явищ. У сучасних умовах такий список мав би 
розширитися, передусім в часовому вимірі, залучивши до себе непересічних особистостей, котрі мужньо 
відстоюють чи поклали своє життя за Україну під час Революції Гідності та в ході бойових дій в зоні 
АТО. Сучасна система патріотичного виховання має наголошувати та подавати приклади внеску 
представників різних етносів, конфесій, регіонів у відстоювання цивілізаційного вибору України, захист 
її територіальної цілісності. Народними героями України мають стати також й ті, хто творчо працює, 
створює робочі місця, бореться із суспільними проблемами, займається благодійністю. Патріотичне 
виховання повинне створювати відповідні умови для позитивного сприйняття культурного різноманіття 
суспільства, розуміння різних способів прояву патріотичних почуттів, консолідації навколо спільних 
цінностей. 

Як зазначають дослідники молодіжної політики в Україні Е. Кржаклевська і Г. Вільямсон, теорія і 
практика патріотичного виховання повинні піднімати теми, що стосуються культурного, релігійного 
розмаїття, захисту прав людини тощо, і таким чином формувати особистість, яка чітко усвідомлює себе 
громадянином України, європейцем, мислить критично, здійснює позитивні зміни в суспільстві, здатна 
адекватно реагувати та вирішувати проблеми, які виникають у країні [13: 111–121]. 

Таким чином, етнічна природа українського патріотизму має трансформуватися до почуття 
громадянськості, що відіграє засадничу роль у визначенні політичної ідентичності особистості в умовах 
демократичного політичного устрою. Відповідно, патріотичне виховання має стояти на засадах саме 
громадянського патріотизму, що передбачає визнання та інтеграцію цінностей, стилю життя та 
символічних уявлень представників різних культурних спільнот.  

З огляду на вищесказане, вважаємо, що перспективи розвитку патріотичного виховання в Україні 
варто спрямовувати на розбудову саме громадянської нації, що ґрунтується на міжособистісній довірі 
громадян, співпраці та солідарних дій на користь суспільства, усвідомлення того, що кожен несе свою 
частку відповідальності за стан справ у суспільстві. Важливим чинником зростання патріотизму 
населення є подолання корупції, передусім в органах державної влади, дотримання соціальної 
справедливості, і, що найбільш важливе, – це створення таких умов чи перспектив життя, за яких кожен 
громадянин України відчував би себе вільним, захищеним і гідним у системі суспільних відносин.  

Відтак, інтерес до власної історії, народних традицій, зафарбовування у державну символіку об’єктів 
інфраструктури, використання елементів національного одягу у повсякденній практиці є позитивними, 
але недостатніми атрибутами сучасного українського патріота. У цьому сенсі почуття любові до своєї 
землі, Батьківщини, приналежності до спільноти, суспільства мають бути сформовані не лише на рівні 
відчуття та емоційного переживання, але й осмисленого та критичного аналізу дійсності, готовності до 
відповідальної громадянської дії. 

Українська система патріотичного виховання має бути спрямована на формування гідної, критично 
мислячої та вільної особистості. Індивід зі стабільною ідентичністю не буде перебільшувати власну 
цінність за рахунок недооцінки інших людей чи народів, а розглядатиме навколишню суспільну 
різноманітність не як загрозу власній чи груповій тожсамості, а як соціальний капітал та потенціал для 
розвитку. 

Висновки. Сучасний український патріотизм має бути результатом практичної реалізації 
відповідального почуття громадянськості як інтегрованої якості сучасної людини. Формуючи 
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патріотичні почуття в української молоді, педагоги мають опиратися на такі засадничі його 
характеристики, як суспільно- консолідуючий характер його прояву, громадянська відповідальна й 
активна позиція усіх членів спільноти. Як результат, патріотичні почуття мають стати для української 
молоді не лише стійкою та свідомою асоціацією тожсамості із рідною країною, але й готовністю до 
відповідальної та ефективної громадянської дії.  
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Кендзьор П. И. Переосмысление понятия патриотизма в контексте перспектив развития 
поликультурного воспитания в Украине. 

Европейский вектор развития Украины проявляется в становлении гражданского поликультурного 
общества, внедрении европейских стандартов. Однако вместе с процессами формирования европейских 
ценностей, у молодого поколения выкристаллизовывается потребность патриотического воспитания. 
Следовательно, перед украинской системой образования стоит важное задание воспитания учащихся 
на принципиально новых основах гражданского патриотизма, который способствует национальной 

консолидации вокруг общих ценностей. 

Ключевые слова: гражданскость, патриотизм, патриотическое воспитание, политическая нация, 
поликультурное общество. 

Kendzor P. I. Rethinking of Patriotism in the Context of Perspectives of Policultural Education Development 
in Ukraine. 

The word ''patriotism'' has a number of connotations and interpretations which vary from nationalism and 
militarism to human values and multiculturalism. Differences in the context in which ''patriotism'' is viewed are 

significant source of friction; therefore this concept should be broached with a great deal of sensitivity. 
The article lays strong emphasis on the need of rethinking the concept of ''patriotic education'' and developing 
an effective program of its realization, which are very important in the circumstances of ongoing conflict in the 
Eastern Ukraine. There are also indicated three important principles on which the program should be based. 
Firstly, creating conditions for the acceptance ethnic diversity in the country, exploration of different cultural 
themes, religions, regional specification, pluralism and human rights. Secondly, strengthening the position of 

Ukrainian language in society, which is bilingual to a large extent, as well as support languages of ethnic 
minorities that inhabit Ukraine. Thirdly, emphasizing on the role of history and heroic figures in consolidation 

of society. A new patriotic education should be based on the instances of heroic struggle of the Ukrainian people 
for independence, sovereignty and territorial integrity of state. 

Thus, the goal of new patriotic education in Ukraine is to motivate youth to think critically, be active citizen, 
create positive changes in society and resolve contemporary challenges in state. 

Key words: citizenship, patriotism, patriotic education, political nation, policultural society. 
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СТАН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ 
ВАРІАТИВНОСТІ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ 

У статті представлено результати проведеного експериментального дослідження із вивчення стану 
професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних 

систем. На основі порівняльного аналізу рівня сформованості педагогічно-спеціалізованої 
компетентності у студентів-випускників та вчителів із різним педагогічним стажем з’ясовано 
недоліки у сформованості її структурних складових, окреслено напрями їх подолання у межах 

професійної підготовки майбутніх учителів. 

Ключові слова: освітньо-виховна система, професійна підготовка майбутніх учителів, педагогічно-
спеціалізована компетентність. 

Постановка проблеми. В умовах модернізації професійної підготовки майбутніх учителів одним із 
головних акцентів має робитися на формування і розвиток їх компетентності реалізовувати власну 
професійну стратегію у постійно змінних умовах функціонування освітньо-виховних систем 
загальноосвітніх навчальних закладів. Ми розглядаємо освітньо-виховну систему, y даному випадку, 
школи як цілісне утворення, яке організується в процесі інтеграції основних компонентів освіти і 
виховання (мета, суб'єкти, їхня діяльність, спілкування, відносини, кадровий потенціал, матеріальна 
база), що сприяє розвитку і саморозвитку особистості, створенню своєрідного, розвивального та 
освітньо-виховуючого середовища загальноосвітнього закладу. Освітньо-виховна система зорієнтована 
на конкретні умови, враховує інтереси і потреби дітей і дорослих. Зазначимо, що у професійній 
підготовці майбутніх педагогів до педагогічної діяльності у таких умовах чітко окреслюється низка 
труднощів, що стосуються розуміння сутності, умов функціонування та своєрідності й особливостей 
організації освітньо-виховної системи конкретного навчального закладу, і усвідомлення кожним 
студентом-випускником впливу цього комплексу умов на майбутню професійну діяльність, реалізацію у 
цих умовах власної професійної стратегії, здійснення професійного саморозвитку й т.п.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми. 
Зросла чисельність досліджень, присвячених проблемі формування компетентності майбутніх учителів, 
відповідно до мінливості умов сучасного освітньо-виховного середовища. Серед провідних досліджень 
можна виділити розроблені цілісні концепції підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності, 
а саме: системний підхід до розгляду педагогічних явищ у підготовці майбутніх учителів (В. Семиченко); 
формування педагогічної майстерності через спеціальні вправи у контрольованих умовах (І. Зязюн, 
М. Кривоніс, Н. Тарасевич, Н. Ничкало); концепція гнучких педагогічних технологій навчання майбутніх 
учителів (В. Беспалько, А. Вербицький, І. Дичківська, Г. Селевко, О. Пехота, О. Пометун та ін.); 
концепція професійно орієнтованої системи підготовки студентів (І. Зязюн, Н. Кузьміна, Г. Троцко, 
Л. Хомич); формування проектувальної компетентності через створення інноваційних педагогічних 
систем (В. Докучаєва); формування професійної та фахової компетентності майбутніх учителів 
(О. Антонова, О. Дубасенюк, А. Маркова, Л. Мітіна, О. Пометун, О. Тімець, В. Шахов, О. Ярошинська) 
та ін. У наукових доробках зазначених авторів простежуються різні підходи щодо розуміння професійної 
підготовки майбутніх педагогів до умов сучасного освітньо-виховного середовища. Однак, 
безпосередньо проблема професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності 
освітньо-виховних систем не відображена, так як ще не стала в українській педагогічній науці предметом 
спеціальних досліджень. 

Мета статті. Здійснити аналіз стану професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах 
варіативності освітньо-виховних систем і визначити основні напрями її удосконалення.  

Виклад основного матеріалу. Результатом професійної підготовки майбутніх фахівців має бути 
сформована компетентність. Зокрема, у державних стандартах вищої освіти вказується, що це може бути 
і загальнопредметна і спеціально-предметна компетентності; або ж інтегральна професійна 
компетентність [1]. Беручи до уваги значущість вищевикладеного, зазначимо, що визначення 
компетентності, де була б комплексно відображена базова для проблеми нашого дослідження 
компетентність учителя, у науковій літературі не відображено.  

Проведений теоретичний аналіз структури професійної компетентності показав, що специфіка 
професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем 
може бути представлена як окрема підструктура. Отже, у структурі професійної компетентності 
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майбутнього вчителя виокремлюємо педагогічно-спеціалізовану компетентність, яка вміщує сукупність 
необхідних знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень та досвіду творчої дослідницької діяльності, що 
забезпечують успішне виконання вчителем своєї професійної діяльності в умовах варіативності освітньо-
виховних систем. Це спеціальна компетентність, яка є складовою професійної компетентності вчителя і 
відображає специфічність і своєрідність структури педагогічної діяльності в сучасних умовах.  

Для розробки теоретичних і методичних основ її формування нами було проведено експериментальне 
дослідження рівня її сформованості у студентів-випускників. Для більшої достовірності аналізу ми 
паралельно провели опитування і з працюючими вчителями з різним педагогічним стажем. Розроблені 
опитувальники включали основні положення концепції освітньо-виховних систем та необхідний 
комплекс професійних умінь і навичок для продуктивної діяльності педагога в умовах варіативності 
освітньо-виховних систем. У дослідженні взяло участь 438 респондентів – 283 студента-випускника (4, 5 
і 6 курсів) Житомирського державного університету імені Івана Франка, Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини, Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського та 155 вчителів Житомирської області, із них 73 заступника директора з 
виховної роботи. У змісті опитувальників нами було передбачено визначення сутності поняття ''освітньо-
виховна система'', її характеристик, основних ознак, структури; розуміння особливостей функціонування 
освітньо-виховної системи навчального закладу, рівень володіння методичним інструментарієм 
педагогічної діяльності вчителя в умовах варіативності освітньо-виховних систем та оцінку 
підготовленості педагогів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Підкреслимо, що в опитуванні взяли участь вчителі з різним педагогічним стажем: молоді (до 3 років 
стажу) – 53 чоловіка і досвідчені, які мають більше 10 років стажу – 102. До уваги брався той факт, що 
аналіз результатів опитування молодих вчителів та студентів-випускників дасть можливість виявити 
рівень компетентності педагогів здійснювати професійну діяльність в умовах варіативності освітньо-
виховних систем, сформованих під час навчання у вищому навчальному закладі. А відповідно, аналіз 
результатів опитування досвідчених вчителів допоможе виявити особливості професійної самоосвітньої 
діяльності та саморозвитку у формуванні педагогічно-спеціалізованої компетентності реалізовувати 
професійну діяльність в умовах варіативності освітньо-виховних систем. 

Респондентам було запропоновано обрати із наведених варіантів відповідей найбільш прийнятні або 
запропонувати власний варіант. Перший блок питань стосувався розуміння сутності поняття ''освітньо-
виховна система'', основних ознак і структурних компонентів.  

Отримані відповіді засвідчили, що в основному і студенти (89 %), і вчителі (93 %) правильно 
визначають ознаки та структурні компоненти освітньо-виховної системи, вибирають варіант, що 
найбільш повно розкриває сутнісну характеристику даного поняття. Низький відсоток респондентів: 9 % 
студентів і 6,5 % вчителів у відповідях цього блоку обмежувалися лише вибором окремих елементів, які 
характеризують освітньо-виховну систему, що свідчить про поверхове, не точне розуміння сутності 
освітньо-виховної системи як педагогічного явища. Другий блок питань був пов'язаний із знаннями про 
особливості організації та функціонування освітньо-виховної системи навчального закладу. Відмітимо, 
відповіді вчителів на цей блок питань вирізнялися більшим відсотком обізнаності, так як цьому сприяв 
набутий педагогічний досвід та рівень професіоналізму. Розподіл відповідей був такий: 97 % правильних 
відповідей вчителів і 72 % студентів-випускників. Згідно із запропонованими у опитувальнику 
питаннями третього блоку, які стосувалися самооцінки рівня знань про сучасні освітньо-виховні системи 
і взаємозв’язку успішної професійної діяльності в умовах їх варіативності, відповіді студентів і вчителів 
суттєво відрізняються.  

На основі результатів встановлено, що найбільш обізнані у теорії і практиці освітньо-виховних 
систем – досвідчені вчителі. А найменш обізнаними є студенти. Це є закономірним явищем, так як 
достатній педагогічний досвід – більше 3 років – сприяє розширенню та удосконаленню знань у цій 
галузі. Однак, варто зазначити, що усвідомлення необхідності розширення цих знань притаманне усім 
групам респондентів. Проте, їх частка серед студентів більша – 27,2 %, хоча і молоді вчителі також 
потребують значного їх розширення. Вибір відповіді ''Недостатньо обізнаний і не вважаю за потребу в 
отриманні цих знань'' окремими студентами означає недостатній рівень сформованості професійно-
педагогічної спрямованості на майбутню діяльність. 

Як ми вже зазначали, третім блоком питань були питання, відповіді на які визначали рівень володіння 
респондентами необхідних знань для успішної професійної діяльності в умовах варіативності освітньо-
виховних систем загальноосвітніх закладів. Для зручності порівняння даних подаємо окремо відповіді 
студентів-випускників і молодих вчителів та досвідчених вчителів. 

Як засвідчили дані опитування, в основному, студенти-випускники і молоді вчителі виявили 
достатній рівень знань про сутність, особливості функціонування, типологію та специфіку організації 
професійної діяльності вчителя, враховуючи ці умови. Найкраще опитувані знають сутність основних 
категорій і понять. Зокрема, це такі: педагогічна система, освітньо-виховна система, освітньо-виховне 
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середовище навчального закладу, типологія освітньо-виховних систем, модель школи майбутнього, 
педагогічно-професійна компетентність вчителя. Певні труднощі виникали у визначенні поняття 
''педагогічно-спеціалізована компетентність вчителя до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних 
систем''. Студенти-випускники гірше розуміють сутнісну характеристику поняття ''професійна стратегія 
вчителя'', особливості її розробки та впровадження в умовах специфіки освітньо-виховної системи 
конкретного загальноосвітнього закладу. Відповідно до цього, виникали труднощі у з’ясуванні 
необхідного методичного інструментарію (застосуванні педагогічно доцільних методів і форм 
педагогічної взаємодії) майбутніми вчителями у визначених умовах навчального закладу. Зауважимо, що 
окреслені знання про особливості роботи вчителя в умовах специфіки освітньо-виховної системи 
навчального закладу є важливим компонентом формування педагогічно-спеціалізованої компетентності.  

Відповіді досвідчених вчителів на цей блок питань дещо відрізняються від відповідей студентів і 
молодих вчителів. Для нашого дослідження було важливим також з’ясувати позицію вчителів із 
достатнім педагогічним стажем (5 і більше років) в оцінці необхідності знань про сутність, ознаки, 
структуру та функціонування різних освітньо-виховних систем загальноосвітніх закладів; значимість 
володіння педагогами необхідними практичними уміннями і навичками здійснювати професійну 
діяльність в умовах освітньо-виховної системи конкретного навчального закладу. Ця категорія педагогів 
у своїй професійній діяльності мала можливість працювати в умовах різних освітньо-виховних систем, 
що забезпечує вірогідність критичної оцінки значимості виділених компонентів педагогічно-
спеціалізованої компетентності. З огляду на це, цілком виправданим є той факт, що вчителі виявляють 
підвищений інтерес до педагогічних інновацій у вирішенні проблем створення, особливостей 
функціонування освітньо-виховних систем загальноосвітніх закладів. Вони прагнуть застосовувати 
набуті знання в умовах конкретної освітньо-виховної системи закладу відповідно власної професійної 
стратегії досягнення поставлених завдань.  

Як показав аналіз відповідей, досвідчені педагоги краще знають і орієнтуються у різноманітті 
методичного інструментарію вчителя для реалізації поставленої мети і досягнення позитивних 
результатів в умовах особливостей освітньо-виховної системи конкретного навчального закладу.  

Результати аналізу рівня сформованості необхідних умінь, які складають основу педагогічно-
спеціалізованої компетентності свідчать, що найбільшою мірою у студентів-випускників та молодих 
вчителів сформовані гностичні, комунікативні та дослідницькі уміння. На нашу думку, такі результати 
пояснюються тим, що як молодим вчителям, так і студентам-випускникам більше притаманно 
фокусування і вивчення педагогічних проблем та явищ у теоретичній площині, без достатньо 
сформованих умінь їх вирішення у реальній практичній діяльності. Звичною практикою у молоді (до цієї 
категорії ми відносимо студентів-випускників і молодих вчителів) є розв’язання проблем особистих і 
професійних через обговорення у соціальних мережах, форумах без врахування реальних умов, 
особливостей конкретного навчального закладу та набутого професійного досвіду.  

У той же час відмічаємо, що менш розвиненими уміннями є конструктивні та проективні і у 
студентів-випускників ( 7,9 балів і 7,7 балів ), і у молодих вчителів (відповідно 7,9 балів і 7,8 балів). 
Зауважимо, що ці уміння напряму пов’язані із розробкою та реалізацією власної професійної стратегії, 
визначенням оптимальних і найбільш ефективних способів педагогічної взаємодії із учнями, батьками, 
колегами в умовах конкретної освітньо-виховної системи загальноосвітнього закладу для досягнення 
визначених завдань. Така нерівномірність формування умінь, на нашу думку, пояснюється 
особливостями взаємодії чинників індивідуального, особистісного і професійного розвитку, невмінням 
педагогічного працівника критично оцінити особливості освітньо-виховної системи, врахувати 
специфіку освітньо-виховного середовища і на основі цих даних педагогічно обґрунтовано вибрати 
професійну стратегію своєї діяльності, доцільні і ефективні методи взаємодії з учнями, батьками, 
колегами (співпраця, співробітництво, співтворчість). Це свідчить на користь необхідності застосування 
спеціальних педагогічних технологій для формування оптимального рівня сформованості 
інструментальної складової педагогічно-спеціалізованої компетентності майбутніх учителів під час 
навчання у ВНЗ. 

Загалом, можна стверджувати, що рівень сформованості необхідних професійних знань перевищує 
рівень сформованості умінь. Це можна пояснити тим, що на основі отриманих у процесі професійної 
підготовки фундаментальних психолого-педагогічних, людинознавчих та соціально-педагогічних знань 
недостатньо сформовані необхідні у реальних умовах конкретної освітньо-виховної системи професійні 
уміння та навички. Студентам-випускникам важко усвідомлено і самостійно приймати рішення у 
ситуаціях, що виникають у професійній діяльності вчителя; вибирати власну професійну позицію, 
стратегію педагогічної діяльності відповідно специфіки і особливостей освітньо-виховної системи 
навчального закладу; планувати та проводити викладацьку, виховну і дослідницьку діяльність в умовах 
освітньо-виховної системи конкретного навчального закладу на основі творчого підходу.  

Аналізуючи професійну діяльність вчителя в умовах варіативності освітньо-виховних систем, ми 
поцікавилися у респондентів, які на їх думку чинники впливають на її результативність та ефективність. 
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Як показав аналіз відповідей, представлений у таблиці 3.6, різні групи опитуваних надавали перевагу 
різних чинникам. Але прослідковується певна тенденція. Студенти-випускники у своїх виборах надавали 
перевагу загальному рівню професійної підготовки майбутніх учителів до окресленої проблеми (73,1), 
перебільшенню вікових особливостей педагогічних працівників (77 %), бажанню заохочення з боку 
керівництва навчальним закладом і применшення значимості необхідних знань про сутність, особливості 
та функціонування різних освітньо-виховних систем шкіл (43,5 %), і особливо низька усвідомленість 
важливості сформованості умінь розробляти і реалізовувати професійну стратегію в умовах 
варіативності освітньо-виховних систем (18,7 %). На противагу, у молодих вчителів і досвідчених, 
навпаки спостерігаємо тенденцію критичної оцінки вікових особливостей педагогічних працівників і 
надання вагомості набуттю необхідних знань про сутність, особливості та функціонування різних 
освітньо-виховних систем шкіл (77,3 % і 96 %) та наявності умінь розробляти і реалізовувати професійну 
стратегію (відповідно 83 % і 85,3 %). Великого значення ці категорії респондентів надають також 
набуттю педагогічного досвіду. Такі результати засвідчують той факт, що у своїй професійній діяльності 
стикаючись із проблемами, які необхідно вирішувати в умовах варіативності освітньо-виховних систем, 
молоді та досвідчені вчителі більше покладаються на свій досвід, ніж на інші сторонні чинники, такі як 
стимулювання і заохочення з боку керівництва. Серед незазначених чинників молоді та досвідчені 
вчителі називають також організацію у навчальних закладах методичної роботи з розв’язання даної 
проблеми, наявність необхідної науково-методичної літератури та інші. 

Висновки. Результати проведеного опитування студентів-випускників і молодих вчителів засвідчили, 
що у цієї групи респондентів виявлено певні труднощі у практичній площині застосування теоретичних 
знань про особливості освітньо-виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів, їх типологію і 
специфіку функціонування, розробці та реалізації власної професійної стратегії у досягненні навчально-
виховних цілей; вони більше орієнтовані на реалізацію викладацької функції вчителя-предметника. 
Таким чином, вищезазначене дає підстави стверджувати, що процес професійної підготовки майбутніх 
учителів для успішної професійної діяльності в умовах варіативності освітньо-виховних систем 
характеризується такими аспектами: 
 на сучасному етапі розвитку системи освіти актуальною є проблема розробки концепції освітньо-

виховних систем; 
 студенти-випускники і досвідчені вчителі розуміють важливість і значимість професійної 

підготовки до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем;  
 самоосвіта та професійний саморозвиток молодого педагога не завжди ґрунтуються на достатній 

базі знань, умінь та навичок, отриманих у процесі навчання майбутнього фахівця у вищому навчальному 
закладі; 
 студенти-випускники та молоді вчителі не завжди вирішують проблеми, які виникають в умовах 

варіативності освітньо-виховних систем на основі критичної оцінки їх специфіки, особливостей, 
об’єктивного аналізу недоліків сформованості педагогічно-спеціалізованої компетентності; 
 існують окремі елементи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах 

варіативності освітньо-виховних систем і відсутня цілісна система такої підготовки у ВНЗ; 
 відсутня педагогічно адаптована система науково-методичного забезпечення підготовки майбутніх 

учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем загальноосвітніх закладів. 
Проведене експериментальне дослідження підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах 

варіативності освітньо-виховних систем, підтверджує висновок, що студенти-випускники недостатньо 
підготовлені до педагогічної діяльності у таких умовах. Відповідно професійна підготовка майбутніх 
учителів до цих умов потребує вдосконалення усіх структурних компонентів, зокрема: 
 ціле-мотиваційний компонент: створення умов для виявлення та подолання розбіжностей між 

цінностями професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-
виховних систем і цінностями професійної діяльності педагога в умовах освітньо-виховної системи 
конкретного навчального закладу; 
  змістовий компонент: на основі міждисциплінарності та інтегративності оновлення навчальних 

програм педагогічних дисциплін з урахуванням особливостей розвитку освітньо-виховних процесів, що 
виникають під впливом реформування системи освіти (впровадження державної програми ''Школа 
майбутнього'', концепції освітньо-виховних систем, компетентнісного підходу підготовки майбутніх 
педагогічних працівників і т.п.); 
 операційно-діяльнісний компонент: розробка та впровадження сучасних інноваційних технологій з 

опорою на компетентнісний, особистісно орієнтований, задачний та діяльнісний підходи з урахуванням 
основних положень контекстного і евристичного навчання. Для системного реформування професійної 
підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем необхідно 
також удосконалити систему науково-методичного забезпечення та розробити програми професійного 
росту кожного майбутнього педагога у частині формування педагогічно-спеціалізованої компетентності 
під час навчання у ВНЗ. 
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Ковальчук В. А. Состояние профессиональной подготовки будущих учителей к работе в условиях 
вариативности образовательно-воспитательных систем. 

В статье представлены результаты проведенного экспериментального исследования по изучению 
состояния профессиональной подготовки будущих учителей к работе в условиях вариативности 

образовательно-воспитательных систем. На основе сравнительного анализа уровня сформированности 
педагогически-специализированной компетентности у студентов-выпускников и учителей с разным 

педагогическим стажем выяснено недостатки в ее структурных составляющих, очерчены направления 
их устранения в рамках профессиональной подготовки будущих учителей. 

Ключевые слова: образовательно-воспитательная система, профессиональная подготовка будущих 
учителей, педагогически-специализированная компетентность. 

Kovalchuk V. A. The State of Future Teachers’ Training to Conduct Pedagogical Activities in Terms of 
Variability of Educational Systems. 

Each school creates its unique educational system, and future teacher has to be ready to adapt successfully and 
work effectively in terms of variability of such systems, as well as realize creatively his or her professional 
strategy. As it was identified in the study, the structure of future teachers' professional competence includes 

pedagogical-specialized competence, which contains a set of necessary knowledge, skills, values and attitudes, 
creative research experience, that in the aggregate ensure the successful pedagogical activities conducted by 

future teachers in terms of variability of educational systems. This study examines the state of well-formedness of 
the future teachers to carry out professional activities in terms of variability of educational systems basing on 
comparative analysis of responses given by graduate students and teachers with different levels of educational 

experience. The comprehensive analysis of the results made it possible for the study to define the main directions 
for improvement of future teachers’ professional training. 

Key words: educational system, professional training of future teachers, pedagogical-specialized competence. 
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ГРАФІЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
СПРЯМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА 

КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ  

В статті висвітлено питання графічно-інформаційних технологій навчання, як засобу професійної 
спрямованості студентів технічних ВНЗ в процесі вивчення інженерної та комп’ютерної графіки. 
Виявлено, що застосування графічно-інформаційних технологій відкривають принципово нові 

можливості для виконання графічних документів та навчання графічним дисциплінам. Висвітлено 
формування професійної спрямованості. Використання графічно-інформаційних технологій в процесі 
формування професійної спрямованості студентів відкриває широкі перспективи, впливає на цiннiснi 

орієнтації під час їх професійного самовизначення. 

Ключові слова: графічно-інформаційні технології, професійна спрямованість, інженерна комп’ютерна 
графіка, студенти технічних ВНЗ. 

Постановка проблеми. Широкі можливості графічно-інформаційних технологій відкривають 
принципово нові можливості для виконання графічних документів та навчання графічним дисциплінам. 

Графічні програмні середовища (КОМПАС, ARCHICAD, 3-D MAX тощо) є надійними 
інструментальними засобами при виконанні найрізноманітніших креслень, які дозволяють 
автоматизувати та спростити графічну діяльність людини та створюють принципово нові умови 
навчання графічним дисциплінам, що забезпечує суттєві корективи у традиційні технології навчання. 

Останнім часом склалися два суперечливих підходи до визначення ролі і місця графічно-
інформаційних технологій у графічній діяльності. Перший з них об’єднує палких прибічників, які 
вважають, що графічні-інформаційні технології взагалі замінять людину при виконанні графічних 
документів. Прибічники другого підходу розглядають ці технології як потужний засіб, що прийшов на 
допомогу тому, хто виконує креслення. Дійсно, вони мають необмежені можливості, але тільки як 
помічник людини, яка проектує, конструює, моделює. Самі графічні програмні середовища не 
створюють нічого – вони тільки допомагають людині виконувати побудови, робити позначення і написи, 
аналізувати різні варіанти проектно-конструкторських чи дизайнерських розробок тощо.  

Графічні програмні середовища дають можливість стрімко скоротити обсяг трудомістких креслень 
можливістю мислити просторовими образами, створювати образи в уяві, що не здатна навіть 
найдосконаліша графічна програма. Заздалегідь передбачити, уявити майбутній результат творчого 
процесу може тільки людина. І в цьому її перевага перед графічними програмними середовищами. Але 
щоб мати цю перевагу, їй потрібні добре розвинені просторова уява і просторове мислення. Формуються 
і розвиваються ці психологічні феномени людини саме в процесі графічної підготовки і, в першу чергу, 
на уроках технічного креслення та нарисної геометрії. Свідченням цього є переконливі результати 
численних психолого-педагогічних досліджень. Для того, щоб застосовувати графічні програмні 
середовища для створення графічних документів, людині потрібні знання і уміння з креслення. Адже 
програмному забезпеченню потрібно задавати умови створення зображень, вказувати, якими лініями 
обводити їх контури чи інші елементи тощо [1]. Це також впливає на розвиток інтелектуальних 
здібностей студента й майбутнього фахівця, що характеризують рівень інженерно-геометричного та 
образно-графічного мислення. 

Практика показує, що багато студентів легко запам’ятовують і відтворюють на епюрі Монжа методи 
вирішення елементарних позиційних і метричних завдань нарисної геометрії. Але постає подальша 
проблема, яка полягає в складності зрозуміти та представити побудову в просторі. Відсутність зв’язку 
між поданням геометричних фігур на ортогональних площинах і просторовим видом є перешкодою для 
самостійного застосування вивчених методів при вирішенні складних завдань. Тому, на наш погляд, для 
вирішення багатьох проблем необхідне застосування графічно-інформаційних технологій при вивченні 
інженерної графіки. 
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Мета статті визначити організацію діяльності студентів технічних ВНЗ засобами графічно-
інформаційних технологій формування професійної спрямованості в процесі вивчення дисципліни 
''Інженерна та комп’ютерна графіки''. 

Аналіз публікацій. Сутність графічно-інформаційних технологій навчання та особливості їх 
використання у навчальному процесі розглядали такі науковці, як М. Анісімова, В. Глушков, А. Єршов, 
М. Жалдак, Є. Клементьєва, В. Лавринець, Є. Машбиць, В. Монахов, О. Пєхота, І. Підласий, Є. Полат, 
І. Синельник, С. Смирнов [2, 3]. Наукові праці цих науковців свідчать про необхідність застосування 
нових графічно-інформаційних технологій у навчальному процесі через те, що різко зріс обсяг 
необхідних знань, змінилися умови праці в багатьох галузях і за допомогою традиційних методів 
викладання вже неможливо підготувати сучасних високопрофесійних фахівців. До того ж графічно-
інформаційні технології навчання сприяють підвищенню інтересу студентів технічних ВНЗ до 
інженерної праці й творчості. Все це вимагає нових методів і способів навчання, фахівців зі знаннями 
сучасних прийомів інженерної праці, а висока конкурентоспроможність інженерних кадрів у ринкових 
умовах можлива лише при кваліфікованій графічній підготовці й вільному спілкуванні з комп’ютером 
[2]. 

Виклад основного матеріалу. Для того щоб розкрити суть нашого питання необхідно з'ясувати, для 
чого нам потрібна комп’ютерна графіка і як саме вона використовується при викладанні графічних 
дисциплін для студентів технічних ВНЗ. 

Поряд з активним процесом навчання інженерній комп’ютерній графіці на кафедрі ведуться наукові й 
практичні пошуки, спрямовані на різнобічне й оптимальне використання САПР. Ведеться розробка 
питань щодо мотивації студентів до вивчення конструкторсько-графічних дисциплін на базі 
інтелектуальних САПР і психологічного забезпечення процесу інтенсифікації пізнавальної й навчально-
професійної діяльності студентів. 

Розглянемо приклад виконання графічної роботи ''Дослідження багатогранника'', яку виконують 
студенти напряму підготовки 6.050201 – ''Системна інженерія'' при вивчені дисципліни ''Інженерна та 
комп’ютерна графіка'' [4]. Суть цієї роботи полягає в тому, щоб за відомими горизонтальною та 
фронтальною проекціями багатогранника побудувати профільну, а також дослідити положення ребер та 
граней відносно площин проекцій. 

При виконанні цієї роботи студенти, як правило, допускають такі помилки: 
 не вірно позначають літерами вершини багатогранника і, як результат, не вірно будують 

профільну проекцію; 
 не вірно визначають грані багатогранника і, як результат, не вірно досліджують положення 

граней. 
Причиною цих помилок є нерозуміння зв’язку між поданням багатогранника на ортогональних 

площинах і його просторовим видом. Для подолання цієї проблеми студентам пропонується спочатку 
накреслити багатогранник в ізометрії із застосуванням графічного редактора ''КОМПАС-3D'', а потім вже 
приступати до його дослідження. 

Розглянемо етапи побудови ізометрії багатогранника, проекції якого зображено на рис. 1 [5]: 

1. Виконати команду ''Файл | Создать'' або натиснути кнопку ''Создать''  на панелі 
''Стандартная''. У вікні, що з’являється обрати тип нового документу ''Деталь''. 

На панелі ''Вид'' натиснути кнопку списка, що праворуч від кнопки ''Ориентация''  та вибрати 
''Изометрия XYZ''; 

2. В дереві моделі вказати ''Плоскость XY'' (рис. 2); 

3. Натиснути кнопку ''Эскиз''  на панелі ''Текущее состояние''. Площина XY стане 
паралельною до екрану; 

4. В ''Компактной панели'', що з’являється натиснути кнопку перемикання ''Геометрия'' (рис. 3) 
для викладання відповідної інструментальної панелі; 

5. На панелі ''Глобальные привязки'' ввімкнути прив’язку ''По сетке'', а також натиснути кнопку 

''Сетка''. Використовуючи команду ''Непрерывный ввод объектов''  на панелі ''Геометрия'' 
накреслити по сітці горизонтальну проекцію багатограника; 

6. Завершується ескіз повторним натисненням кнопки ''Эскиз'' ; 

7. Натиснути кнопку ''Операция выдавливания''  на панелі ''Редактирование детали'' . 
Внизу екрана з’явиться панель властивостей (рис. 4), на якій встановлюємо параметри витискування: 
''Прямое направление'', ''Расстояние 1'' – 30.0. Введення параметрів закінчується натисненням кнопки 

''Создать объект'' ; 
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8. Після ввімкнення команди ''Каркас''  на панелі ''Вид'' отримується об’ємне зображення 
багатограника (рис. 5). 

 

  
 

Рис. 1. Горизонтальна та фронтальна проекції 
багатогранника 

 
Рис. 2. Вибір площини в ''Дерево модели'' 

 
 

  
 

Рис. 3. Кнопка ''Геометрия'' на 
''Компактной панели'' 

 
Рис. 4. Панель властивостей 

Використовуючи об’ємне зображення багатогранника (рис. 5) студентам тепер значно простіше 
розв’язати необхідні задачі. На рис. 6 показано кінцевий результат виконання прикладу, що 
розглядається. На цьому рисунку вершини багатогранника позначені числами від 1 до 12, причому 
горизонтальні проекції позначені з індексом – ''1'', фронтальні з індексом – ''2'', а профільні з індексом – 
''3''. Невидимі точки позначені в дужках, а результат аналізу багатогранника зведений в таблицю.  

 
Рис. 5. Об’ємне зображення багатогранника 
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Рис. 6. Приклад дослідження багатогранника 

 
Таким чином, застосування системи КОМПАС-3D в процесі виконання графічних робіт з дисципліни 

інженерна та комп’ютерна графіка розвиває просторову уяву студентів та формує професійну 
спрямованість майбутніх фахівців в таких галузях як будівництво, машинобудування, автоматика та 
управління тощо.  

Висновки. Використання графічно-інформаційних технологій в процесі формування професійної 
спрямованості студентів відкриває широкі перспективи, впливає на цiннiснi орієнтації під час їх 
професійного самовизначення. 

На прикладі системи КОМПАС 3D при викладанні дисципліни ''Інженерна та комп’ютерна графіка'', 
виявлено, що застосування графічно-інформаційних технологій відкривають принципово нові 
можливості для виконання графічних документів та навчання графічним дисциплінам. 

На наш погляд, раціональне використання сучасних графічно-інформаційних технологій з метою 
формування професійної спрямованості майбутніх інженерів дозволить забезпечити: 

 формування повноцінного наукового світогляду; 
 всебічний розвиток особистості та її мислення; 
 готовність майбутнього інженера до продовження навчання; 
 готовність до майбутньої праці. 
Розроблена концепція підвищення інтенсивності навчання студентів інженерній графіці засобами 

змісту, що ґрунтуються на принципі єдності змістового і процесуального аспектів навчального процесу. 
Концепція дозволяє визначити зміст дисципліни ''Інженерна та комп’ютерна графіка'' для технологій 
навчання як системну модель знань, що є одночасно ізоморфними системі матеріальних об’єктів 
інженерної графіки; відповідає діяльності інженера, системі природних психічних процесів, механізмів і 
явищ сприйняття та засвоєння інформації.  

Запропонована побудова змісту дисципліни, подання декларативних знань у багатовимірному 
просторі зображення матеріальних об’єктів, а процедурних знань – у вигляді розгорнутих у часі 
послідовностей дій, відповідає внутрішнім психічним процесам і механізмам засвоєння інформації 
студентом та забезпечує зменшення витрат навчального часу. 
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Козачко А. Н., Козачко А. А. Графические-информационные технологии формирования 
профессиональной направленности студентов технических ВУЗов в процессе изучения инженерной 

и компьютерной графики. 

В статье раскрыты вопросы графически-информационных технологий обучения как средства 
профессиональной направленности студентов технических ВУЗов в процессе изучения инженерной и 

компьютерной графики. Выявлено, что применение графически- информационных технологий 
открывают принципиально новые возможности для выполнения графических документов и обучения 

графическим дисциплинам. Раскрыто формирование профессиональной направленности.  

Ключевые слова: графически-информационные технологии, профессиональная направленность, 
инженерная и компьютерная графика, студенты технических ВУЗов. 

Kozachko O. M., Kozachko A. O. Graphical-Information Technology of Formation Students’ Professional 
Direction in Technical Universities in the Process of Studying Engineering and Computer Graphics. 

The article highlights the issue of graphical-information technology education as a tool of students’ professional 
direction in technical universities in the process of studying engineering and computer graphics. Graphical-

information technology of education enhances the interest of students in technical universities for engineering 
work and creativity. This requires new methods and ways of training, experts with skills of modern methods of 

engineering work, and high competitive ability of the engineering staff in market conditions is possible only with 
qualified graphic preparation and freely communication with the computer. For example, performance graphics 

work ''Research of a polyhedron'' by students of major ''System Engineering'' found that the use of graphical-
information technology opens up entirely new possibilities for the implementation of graphic documents and 

studying engineering and computer graphics. In this work, students tend to admit such mistakes: indicate peaks 
of a polyhedron with not correct letters and as a result build a profile projection not right; define facets of a 

polyhedron incorrect and as a result did not investigate right position faces. The cause of these errors is the lack 
of understanding the link between the submission of a polyhedron in orthogonal planes and its spatial view. To 

overcome this problem, students are offered to draw polyhedron in isometry using the graphical editor 
"KOMPAS-3D'' first, and then start to his research. So the rational use of modern graphical-information 

technology in order to develop professional direction of future engineers allows for: development of adequate 
scientific outlook; round development of the individual and his thought; future engineer willingness to continue 

learning; readiness for future work. 

Key words: graphically-information technology, professional orientation, engineering and computer graphics, 
students from technical university. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СПЕЦІАЛІСТА ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ЙОГО 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті приведені результати розгляду сутності професійної компетентності спеціаліста як 
характеристики його професійної діяльності. Автор прийшов до висновку, що сутність професійної 
компетентності спеціаліста виражається в ступені зв’язку об’єктивного еталона професійної 

діяльності, відображеного в нормативних документах, з суб’єктивними можливостями особистості 
працівника. Професійна компетентність є немовби своєрідним вимірювачем, індикатором, якісно-
кількісною характеристикою рівня професіоналізму. Ця досить складна, багатоаспектна категорія, 

найбільш повно і всебічно характеризує спеціаліста-професіонала. 

Ключові слова: професійна компетентність, професійна діяльність, компетентнісний підхід, 
професійне становлення, професія. 

Постановка проблеми. Вища освіта є чинником, що впливає на професійне становлення людини. 
Тому від якості вищої освіти безпосередньо залежить успішність як окремої особи, так і позитивний 
розвиток всього суспільства у цілому. Будь-який фахівець початківець повинен володіти 
фундаментальними знаннями, професійними уміннями і навиками діяльності свого профілю, досвідом 
творчої і дослідницької діяльності щодо вирішення нових проблем. Повноцінна освіта дедалі частіше 
розглядається як необхідна умова досягнення бажаного рівня життя і як один з чинників прогресу 
економіки і суспільства у цілому.  

Початок ХХІ ст. характеризується реформуванням системи вищої освіти. Реформи в освітянській 
галузі викликані введенням єдиних освітніх стандартів щодо результатів навчання, підвищенням якості 
підготовки спеціалістів, введенням компетентнісного підходу. Отже, на сучасному етапі розвитку 
суспільства відбувається орієнтація на компетентнісний підхід у підготовці майбутнього спеціаліста, де 
компетентність розглядається як головний чинник системи його підготовки. Сучасному суспільству 
потрібні компетентні спеціалісти, які мають не тільки професійні знання, уміння та навички, але й 
можуть приймати відповідальні рішення у невизначених ситуаціях, схильні до співробітництва, 
вирізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, здатністю до адаптації, умінням реалізувати 
свої творчі здібності. У доповіді міжнародної комісії з освіти для ХХІ ст. Ж. Делор сформулював суть 
моделі сучасної освіченої людини в термінах, які визначають сучасну освіту, – навчитися пізнавати, 
навчитися робити, навчитися жити разом, навчитися бути [1]. 

Слід зазначити, що вимоги роботодавця до випускників висуваються не тільки і не стільки в форматі 
''знань'', скільки в таких дефініціях способів діяльності, як ''уміння'', ''здатність'', ''готовність''. Отже, мова 
йде про особливі освітні результати системи професійної освіти, у рамках яких знання виступають 
необхідною, але недостатньою умовою досягнення затребуваної якості професійної освіти, тобто мова 
йде про ''професійну компетентність'' і такі її складові, як спеціальні професійні і ключові компетенції, 
професійно важливі якості особистості спеціаліста, обумовлені особливостями професійної діяльності.  

Професійна компетентність – це інтегративне, багатоаспектне поняття, показник особистісного 
зростання і професійної майстерності. Спеціалісти, що володіють професійною компетентністю, здатні 
успішно адаптуватися до соціально-економічних змін у суспільстві, прогнозувати свою життєдіяльність, 
бути конкурентоспроможними на ринку праці [2]. 

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. В даний час проблема 
професійної компетентності спеціаліста активно вивчається зарубіжними і вітчизняними вченими, які 
вкладають в її трактування різний зміст [3]. 

Так, у філософії, професійна компетентність розглядається як засіб пристосування до середовища 
(Д. Дьюї, У. Уоллер, К. Юнг, П. Сорокін, Ф. Знанецький). На думку вчених, саме професія творить 
людину за своїм образом і подобою; визначає інтереси людини, її переконання, смаки, прагнення, 
бажання; формує загальні інтереси у представників, які займаються однією і тією ж професією. Зокрема, 
Д. Томпсон і Д. Прістлі визначають професійну компетентність як систематизовану сукупність знань, 
високих моральних норм та професійного кодексу. 

У соціології в рамках професійної стратифікації суспільства професійна компетентність 
розглядається як професійне покликання, професійний обов'язок. Науково доведено, що соціальний 
статус людини формується в єдності образу життя, професії та освіти (Р. Спенсер, М. Вебер). 
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У психології компетентність розглядається як специфічна здатність, що дозволяє ефективно 
вирішувати типові проблеми і задачі, які виникають у реальних ситуаціях повсякденного життя 
(Е. Клімов, В. Шадриков, К. Платонов, Н. Кузьміна). Відповідно до цього, професійна компетентність 
визначається як ''здатність дотримуватися встановленого стандарту, застосовуваного в професії''. 

Окреслення невирішених питань, порушених у статті. У сучасному світі саме професійна 
компетентність майбутнього спеціаліста розглядається як показник якості освіти. Тому вивчення та 
аналіз особливостей процесу її формування в усіх галузях є пріоритетним завданням педагогічної науки. 

Отже, мета статті полягає у розгляді сутності професійної компетентності спеціаліста як 
характеристики його професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У педагогіці ці 
поняття описують рівень підготовки і діяльності фахівців, характеризують їх здатність вирішувати задачі 
різного рівня і здійснювати розумові операції (аналітичні, критичні, комунікативні), наявність у них 
практичних умінь, здорового глузду і тому подібне. Компетенції є раціональним поєднанням знань, 
здатностей і готовності до діяльності, орієнтовані на самостійну участь особи в навчально-пізнавальному 
процесі і подальше успішне включення у трудову діяльність. Під час навчання у вузі перед кожним 
студентом стоїть завдання опанувати всі сторони майбутньої спеціальності, сформувати себе як суб'єкта 
професійної діяльності [4]. 

Як засвідчує аналіз наукових джерел [2, 3, 4] та наш професійний досвід, професійна компетентність, 
як найбільш повна поінформованість суб'єкта праці щодо предмету діяльності, має два аспекти або два 
сенси.  

У вузькому (стосовно до конкретної професійної діяльності) сенсі професійна компетентність 
включає знання, уміння, навички, а також способи їх реалізації в діяльності, спілкуванні та саморозвитку 
особистості. В широкому сенсі – професійна компетентність включає рівень успішності взаємодії з 
соціальним середовищем. 

У змістовному плані професійну компетентність характеризують як: якість людини, яка отримала 
освіту певного ступеню, що виражається в готовності (здатності) на основі досягнутого до посиленої 
(продуктивної, ефективної) діяльності з урахуванням її соціальної значущості та соціальних ризиків, які 
можуть бути з нею пов'язані; поінформованість спеціаліста щодо певної професійної діяльності, 
професійного поля, в якому він діє, а також здатність до ефективної реалізації в практичній діяльності 
своєї професійної кваліфікації та досвіду. 

Досягнення професійної успішності пов'язано з забезпеченням необхідного рівня професійної 
компетентності. 

На формування професійної компетентності, в першу чергу, впливає компетенція як сукупність 
повноважень, які має в своєму розпорядженні відповідний спеціаліст, а також особистісні, ділові якості 
суб'єкта. 

Деякі вченi [2, 3] розглядають професійну компетентність як інтегральну характеристику ділових і 
особистісних якостей спеціаліста. У поняття ''професійна компетентність'' дослідники включають 
наступні аспекти: проблемно-практичний – адекватність розпізнавання і розуміння ситуації, адекватна 
постановка та ефективне виконання цілей, завдань, норм у даній ситуації; смисловий – адекватне 
осмислення виробничої ситуації у більш загальному соціокультурному контексті; ціннісний – здатність 
до правильної оцінки ситуації, її суті, цілей, завдань і норм, з точки зору власних і загальнозначущих 
цінностей. 

Професійну компетентність трактують, як здатність бути спеціалістом і професіоналом, і в широкому 
контексті – особистістю [2]. Так, центральним в процесі життєвої активності дорослої людини в 
сучасному суспільстві є фактор професійної компетентності. Його наявність або відсутність викликає 
розходження в особистісному самовизначенні і стилях життя. Професійна компетентність включає 
знання та ерудицію, які дозволяють людині кваліфіковано судити про питання сфери професійної 
діяльності, бути обізнаною у певній галузі, а також якості особистості, що дають можливість індивіду 
діяти відповідально і самостійно. Професійна компетентність виражається в успішному вирішенні 
певного класу професійних завдань.  

Структура і зміст професійної компетентності багато в чому визначаються специфікою праці. По суті, 
професійна компетентність передбачає досконале володіння інструментарієм, прийомами і 
продуктивними технологіями реалізації функціональних обов'язків і виступає інтегральною 
характеристикою, яка дозволяє судити про рівень підготовленості спеціаліста і його здатності 
виконувати посадові функції. 

Професійною компетентністю є ступінь кваліфікації спеціаліста, що дозволяє йому успішно 
вирішувати поставлені перед ним професійні завдання, здійснювати продуктивну професійну діяльність і 
актуалізувати свої особистісні ресурси. 

Визначення професійної компетентності включає в себе ряд взаємопов'язаних між собою 
характеристик, таких, як: гностичну або когнітивну, що відображає наявність необхідних професійних 
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знань; регулятивну, що дозволяє використовувати наявні професійні знання для вирішення професійних 
завдань; рефлексивно-статусну, що дає право за рахунок визнання авторитетності діяти певним чином; 
нормативну, що відображає коло повноважень, сферу професійної діяльності; комунікативну, оскільки 
поповнення знань або практична діяльність завжди здійснюються в процесі спілкування або взаємодії. 

Критерій успішності професійної кар'єри спеціаліста, який можна використати у визначенні 
структури професійної компетентності, був запропонований А. Пашковим. Професійна компетентність 
спеціаліста будь-якого профілю включає: практичну (спеціальну) компетентність як високий рівень 
знань, техніки і технологій, що використовуються в професійній діяльності і забезпечують можливість 
професійного зростання, зміну профілю діяльності, результативність творчої діяльності; соціальну 
компетентність, що передбачає здатність брати на себе відповідальність і приймати рішення, брати 
участь у спільному прийнятті рішень, регулювати конфлікти, продуктивно взаємодіяти з представниками 
інших культур і релігій; психологічну компетентність; інформаційну компетентність – володіння новими 
інформаційними технологіями; комунікативну компетентність, що передбачає знання іноземних мов, 
високий рівень культури мовлення; екологічну компетентність, засновану на знанні загальних законів 
розвитку природи і суспільства, на екологічній відповідальності за професійну діяльність; валеологічну 
компетентність, що означає наявність знань і вмінь у галузі збереження здоров'я, в питаннях здорового 
способу життя [5]. 

Таким чином, професійна компетентність багато в чому визначається специфікою професійної 
діяльності, її приналежністю до певних видів. 

Отже, у педагогічному плані професійну компетентність можна розглядати як індивідуальну 
характеристику міри відповідності вимогам професії. Формування професійної компетентності зводиться 
не лише до рівня необхідної освіти у рамках однієї професії з урахуванням індивідуальних особливостей, 
але і прагнення до набуття нових знань і здібностей. Формування професійної компетентності 
спеціалістів представляється як процес цілісного розвитку особи – суб'єкта професійної діяльності. 
Підвищення рівня компетентності залежить від власних можливостей особи, від уміння використовувати 
наявні можливості.  

Професійна компетентність – це системна динамічна характеристика особистості, сукупність 
здібностей знань, умінь, ділових і особистісних якостей, яка демонструє володіння сучасними 
технологіями і методами вирішення професійних завдань різного рівня складності і дозволяє 
здійснювати професійну діяльність з високою продуктивністю. Інакше кажучи, професійна 
компетентність трактується як інтегральна характеристика особистості, що визначає здатність фахівця 
вирішувати професійні проблеми й типові професійні завдання, що виникають у реальних ситуаціях 
професійної діяльності, з використанням знань, професійного й життєвого досвіду, цінностей та 
нахилів [4]. 

Професійна компетентність проявляється у професійному мисленні і інтуїції спеціаліста. Її 
показниками є стійка професійна мотивація, творча установка і свідома професійна творчість, 
індивідуальність у професійному праці. 

Дослідники розглядають професійну компетентність як складову частину культури спеціаліста; 
властивість особистості, результат освіти; здатність і готовність здійснювати професійну діяльність; 
вміння нести відповідальність за власний добробут і благополуччя суспільства; можливість ефективної 
поведінки у професійній діяльності; інтегральну характеристику суб'єкта праці. Спільним для всіх 
визначень є те, що термін ''професійна компетентність'' вживається в якості показника рівня 
професіоналізму спеціаліста. 

Формування професійної компетентності нами розглядається як процес, який розпочинається до 
початку трудової діяльності і продовжується протягом всього часу її виконання. 

Оцінка професійної компетентності спеціаліста на різних етапах його професійної кар'єри є одним з 
найбільш важливих напрямів психологічного забезпечення професійної діяльності. Головною 
проблемою в оцінці рівня розвитку професійної компетентності в цілому, так і окремих її складових 
частин – професійних компетенцій – є пошук ефективних оціночних методів. На нашу думку, необхідно 
підбирати оціночні методи не дуже трудомісткі в обробці, з одного боку, а з іншого – дають найбільшу 
достовірність отриманих результатів. 

Проблему оцінки професійної компетентності Р. Морозова пов'язує з двома незалежними ситуаціями: 
з ситуацією оцінки персоналу (специфіка його поведінки і індивідуальна результативність); ситуацією 
оцінки проекту професійної діяльності (специфіка розв'язуваних завдань). Оцінку професійної 
компетентності дослідниця пропонує розглядати в наступних контекстах: компетентність з точки зору 
пошуку і відбору кадрів, оцінка успішності: модель затребуваного спеціаліста; компетентність з точки 
зору розвитку людських ресурсів – оцінка організаційного розвитку: модель майбутнього спеціаліста; 
компетентність з точки зору результативності – оцінка результативності: модель ефективного 
спеціаліста; компетентність з точки зору стимулювання праці – оцінка зв'язку між оплатою і 
результатом: професійно-кваліфікаційні моделі спеціалістів. Р. Морозова робить висновок про те, що 
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професійна компетентність безпосередньо пов'язана з якістю виконавської діяльності працівника, з його 
індивідуальною результативністю [6]. 

Відмінність компетентного спеціаліста від кваліфікованого полягає в тому, що він не тільки володіє 
певним рівнем знань, умінь і навичок, але й реалізує їх у своїй професійній діяльності; володіє 
внутрішньою мотивацією до якісного здійснення своєї професійної діяльності і ставленням до своєї 
професії як до цінності. Компетентний спеціаліст здатний виходити за рамки свого предмета, своєї 
професії, він має певний творчий потенціал саморозвитку. 

Отже, професійна компетентність – це комплексна характеристика людини, яка включає в себе 
знання, уміння, здібності і досвід, а також мотивацію, особистісні особливості і визначає успішність 
виконання професійної діяльності. 

Суть технології оцінки професійної компетентності полягає у визначенні професійного потенціалу та 
розробки проекту професійного розвитку. В ході оцінки компетентності вирішуються наступні завдання: 
детальний аналіз та структурування професійного досвіду; аналіз і самооцінка внутрішніх ресурсів і 
потенціалу; співвіднесення професійного потенціалу з вимогами ринку праці та конкретного робочого 
місця; визначення оптимальних варіантів професійного розвитку; розробка професійного проекту, що 
включає конкретні кроки і дії щодо досягнення поставленої мети; розвиток особистої відповідальності у 
професійному виборі і побудові майбутнього. Результатом оцінки професійної компетентності 
виступають оптимізація професійної діяльності спеціаліста, задоволення потреби у професійному 
розвитку, планування професійної кар'єри.  

Складовими елементами технології оцінки професійної компетентності є окремі методики, які 
характеризуються високою надійністю і валідністю. На практиці для оцінки професійної компетентності 
використовують наступні: біографічні анкети; інтерв'ю; робочі завдання; особистісні тести; мотиваційні 
тести; когнітивні тести; інтелектуальні тести; проективні тести; коефіцієнт здоров'я; центри оцінки.  

Технологія оцінки професійної компетентності ґрунтується на спостереженні за спеціалістом під час 
діагностичної бесіди і на тестуванні з психологічними методиками наступних напрямків: методики 
діагностики комунікативних навичок, інтелектуальних здібностей, особистих якостей, окремих 
професійно важливих якостей. Відповідно, психодіагностичний інструментарій для визначення 
професійної компетентності спеціаліста залежить від особливостей професійної діяльності. 

Висновки. Аналіз теоретичних посилань, зроблений у даній статті, дає змогу визначити сутність 
професійної компетентності. Отже, професійно компетентною визнається така робота спеціаліста, в якій 
професійна діяльність здійснюється на достатньо високому рівні, досягаються відчутні результати праці, 
реалізується особистісний потенціал. При цьому компетентність фахівця визначається співвідношенням 
у реальній діяльності його професійних знань і вмінь з одного боку, та професійних позицій, 
психологічних якостей – з іншого. Компетентність розглядається як поєднання психічних якостей, тобто 
психічних станів, що дозволяє діяти самостійно й відповідально, як володіння людиною здатністю й 
умінням виконувати певні трудові функції. Таким чином, сутність професійної компетентності 
виражається в ступені зв’язку об’єктивного еталона професійної діяльності, відображеного в 
нормативних документах, з суб’єктивними можливостями особистості працівника. Професійна 
компетентність є немовби своєрідним вимірювачем, індикатором, якісно-кількісною характеристикою 
рівня професіоналізму. Це досить складна, багатоаспектна категорія, найбільш повно і всебічно 
характеризує спеціаліста-професіонала. 

Суть технології оцінки професійної компетентності полягає у визначенні професійного потенціалу та 
розробці проекту професійного розвитку спеціаліста. Складовими елементами технології оцінки 
професійної компетентності є окремі методики, які характеризуються високою надійністю і валідністю. 
Результатом оцінки компетентності можна вважати, наприклад, визначення переліку варіантів 
професійного руху спеціаліста і підтвердження правильності обраної професійної стратегії. 

Перспективи дослідження. Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення 
професійної компетентності спеціалістів з агроінженерії. 
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Кошук А. Б. Профессиональная компетентность специалиста как характеристика его 
профессиональной деятельности. 

В статье приведены результаты рассмотрения сущности профессиональной компетентности 
специалиста как характеристики его профессиональной деятельности. Автор пришел к выводу, что 

сущность профессиональной компетентности специалиста выражается в степени связи объективного 
эталона профессиональной деятельности, отраженного в нормативных документах, с субъективными 

возможностями личности работника. Профессиональная компетентность является как бы 
своеобразным измерителем, индикатором, качественно-количественной характеристикой уровня 

профессионализма. Это довольно сложная, многоаспектная категория, наиболее полно и всесторонне 
характеризует специалиста-профессионала. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональная деятельность, 
компетентностный подход, профессиональное становление, профессия. 

Koshuk O. B. Specialist's Professional Competence as a Characteristic of His Professional Activities. 

Higher education is a factor that affects the professional formation of the person. The quality of higher 
education depends on the success of the individual and the positive development of the society as a whole. 

Nowadays the professional competence of a prospective specialist is considered as an indicator of the quality of 
education. The study and analysis of the characteristics of its formation process in all areas is a priority task of 

the pedagogics. The method of research is theoretical. The nature of professional competence of the specialist as 
the characteristics of his professional activity was considered in the research process. The work of specialist is 
considered as professionally competent on condition that the professional activity is carried out at high level, 

appreciable work results are achieved, the personal capacity is implemented. Professional competence is 
defined in the real activity by the correlation of his professional knowledge and skills on the one hand, and of 
professional positions, psychological qualities – on the other hand. Competence is seen as a combination of 
mental qualities, namely mental states, which allow acting independently and responsibly, as the human’s 

possession of ability and faculty to perform certain labour functions. The essence of professional competence is 
shown in the connection degree of the objective standard of professional activity, reflected in normative 

document, with the subjective facilities of the personality of employee. Professional competence is like a kind of 
indicator, qualitative and quantitative characteristic of the level of professionalism. It's quite complicated, 

manifold category that most fully and comprehensively describes the specialist-professional. 

Key words: professional competence, professional activities, competence approach, professional development, 
profession. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДАТНОСТІ ДО РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 
У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

У даній статті представлено аналіз підходів науковців щодо визначення поняття ''рефлексія'', 
висвітлено сутність проблеми формування рефлексивних умінь, необхідних майбутнім медичним 

сестрам для реалізації практичної діяльності. Розкривається роль та значення комунікативних умінь, 
творчої активності майбутнього фахівця, його здатності самостійно організовувати свою пізнавальну 
діяльність, направлену на оволодіння знаннями, навичками та способами їх застосування для вирішення 
професійних ситуацій. Також мова йде про необхідність створення професійних умов для забезпечення 

розвитку рефлексії у здобувачів вищої освіти.  

Ключові слова: рефлексія, рефлексивні уміння, формування, професійна підготовка, медична сестра, 
медсестринський процес. 

Постановка проблеми. Зміни соціально-політичних та економічних орієнтирів сучасного 
суспільства зумовлюють нові вимоги до компетентності фахівця та процесу його професійної підготовки. 
Конкурентоспроможний спеціаліст у теперішньому розумінні – особистість, яка здатна до творчої праці, 
мобільна, готова до пошуку та реалізації нових ідей, організаційних підходів своєї професійної 
діяльності. Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", Державної програми розвитку освіти в 
Україні, Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Концепції професійної 
освіти та Концепції розвитку вищої медичної освіти визначено тенденції модернізації професійної 
підготовки майбутніх медичних сестер, оновлення сестринської справи і медсестринської освіти в 
Україні та виведення медсестринської служби на Європейський рівень. Ціллю сучасної освіти стає 
виховання особистості, що здатна до самовизначення, самоосвіти, саморозвитку, самопізнання, а зміст 
освіти орієнтується на усвідомлення тих, хто навчається, як суб’єктів освітнього процесу. Це, 
безперечно, зумовлює потребу в формуванні здатності до рефлексії у майбутніх медичних сестер для 
ефективної реалізації професійної діяльності. 

Аналіз досліджень і публікацій. Особлива увага до поняття "рефлексія" представників різних 
галузей наукового знання обумовлена розвитком суспільного життя, потребою особистості в розумінні, 
оцінюванні самої себе. Поняття "рефлексія" прослідковується ще в ідеях Сократа, Аристотеля і Платона, 
а потім у працях таких філософів, як Г. Гегель, Р. Декарт, Д. Дідро, І. Кант, А. Лейбніц, Дж. Локк, 
Б. Спіноза, Л. Фейєрбах, І. Фіхте, Ф. Шеллінг, А. Шопенгауер; у дослідженнях сучасних філософів і 
методологів: М. Бахтін, С. Гессен, П. Тейяр де Шарден, В. Зінченко, Г. Щедровицький; у теорії 
аналітичної та індивідуальної психології: А. Адлер, У. Олпорт, З. Фройд, Е. Фром, К. Юнг. 

З розвитком тенденції гуманізації освіти поняття "рефлексія" почало розглядатися такими 
психологами й педагогами, як Б. Ананьєв, А. Бодальов, Л. Виготський, В. Вульфов, В. Давидов, 
В. Загвязинський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Д. Ельконін, Н. Гуткіна, І. Семенов, С. Степанов.  

У педагогіці найбільш ґрунтовними працями, що висвітлюють проблематику "рефлексії" є 
напрацювання О. Абдулліної, А. Алексюка, І. Зязюна, В. Кан-Калика, Н. Ничкало, Г. Панченко, 
О. Савченко, С. Сисоєвої; у професійній підготовці – А. Лозенко, О. Герасимової, С. Білоконного, 
Г. Дегтяр, М. Пісоцька та ін.; а також окремі аспекти даної проблеми вивчали такі вчені, як 
О. Бульвінська, О. Березюк, Н. Воскресенська, І. Колеснікова, та ін. 

Мета статті полягає в аналізі проблеми формування здатності до рефлексії у майбутніх медичних 
сестер у процесі фахової підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Рефлексія (лат. reflexio – звернення назад, відображення) – повернення 
назад, тобто здатність людини неодноразово звертатися до початку своїх дій, думок, уміння посісти 
позицію стороннього спостерігача, розмірковувати над тим, що ти робиш, як пізнаєш, у тому числі й 
самого себе [1]. Поняття рефлексії є предметом досліджень філософії, психології, педагогіки, соціології, 
культурології. Кожна наука трактує дане поняття з певною особливістю. Загальне розуміння рефлексії 
полягає у тому, що це роздуми людини над власним душевним станом, здатність до самоаналізу [1: 518].  

В науку термін ''рефлексія'' увів Р. Декарт, який розробив раціоналістичну теорію самосвідомості, що 
розглядає свідомість як мислення. Він зазначав, що усвідомлювати – означає мислити й рефлексувати 
над власним мисленням. Філософ ототожнював рефлексію зі здібністю індивіда зосереджуватися на 
змісті своїх думок, абстрагуючись від зовнішнього, тілесного [3]. 
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Історично склалося, що рефлексія, як особливе поняття, пройшла певні стадії еволюції: емпіричну, 
логічну, трансцендентальну і абсолютну. Емпірична рефлексія пов’язана з іменем Дж. Локка, логічна – 
Г. Лейбніца, трансцендентальна – І. Канта, абсолютна – Г. Гегеля. 

Дж. Локк розглядав думку про досвід походження знань, у зв’язку з цим розділив відчуття і 
рефлексію, визначивши останню як особливе джерело знань – внутрішній досвід, на відміну від 
зовнішнього, заснованого на відчуттях органів почуттів [3].  

Г. Лейбніц вважав, що рефлексія – це увага до того, що в нас відбувається. Д. Юм розглядав ідеї, як 
рефлексію над враженнями, отриманими ззовні [4]. Г. Лейбніц у стилістиці розрізнення досягнень 
розуму і чуттєвого світу характеризував рефлексію як інтелектуальний процес, надаючи особливого 
значення загальному знанню і загальним істинам. 

І. Кант розглядав рефлексію у дослідженні підстав пізнавальної спроможності: "Рефлексія – 
усвідомлення відносин даних уявлень до різних наших джерел пізнання, і лише завдяки їй відношення їх 
один до одного ставлення може бути правильно визначено" [5: 314–316]. 

Й. Фіхте розглядав рефлексію як наукове знання про самого себе. За Ф. Шеллінгом, рефлексія, 
користуючись інтелектуальною інтуїцією, продукує різні категорії. 

Рефлексія, за Г. Гегелем, є рушійною силою духу. У "Феноменології духу" рефлексія постає формою 
саморозгортання духу. В предметі втілюється дух, який виявляє у ньому самого себе (сам предмет 
рефлексує у самого себе). У вченні про сутність, зокрема, фіксується взаємовідношення парних 
категорій, кожна з яких рефлексується одна в одній, взаємовідображуючись. 

Г. Гегель виділив такі види рефлексії: ту, що покладає і відповідає описовим наукам; зовнішню, або 
порівнюючу; та визначаючу, яка фіксує моменти сутності в їхній самостійності та відокремленості один 
від одного. Рефлексія встановлює як метод пізнання тотожність, відмінність і протилежність, але не 
осягає суперечності: суб’єкту не протиставляється річ як його предмет і не розкривається їхня єдність. За 
допомогою рефлексії освоюються світ культури, творчі здатності людини. Мова йде про необхідність 
опосередкованого відношення суб’єкта до самого себе – через його інобуття [3: 74]. 

Аналіз психологічної літератури свідчить, що рефлексія – не просто знання або розуміння самого 
себе, але з’ясовування того, як інший (колеги, пацієнти, родичi) розуміє рефлексуючий суб’єкт, його 
індивідуальні особливості, емоційні реакції та когнітивні уявлення. Відповідно до цих позицій, рефлексія 
є процесом подвоєного, дзеркального взаємовідображення суб’єктами один одного, змістом якого 
виступає відтворення. 

В. Андреєв висуває наукові положення про рефлексуюче мислення, яке забезпечує неперервне 
усвідомлення здійснюваної діяльності й на цій основі його вдосконалення. Ця закономірність є основою 
одного з найважливіших принципів саморозвитку і професійного вдосконалення особистості [6]. 

Однією з головних ознак рефлексії є її орієнтація на навчальну професійну діяльність, котру будемо 
розуміти як спрямованість мислення здобувача вищої освіти на самого себе, на власні процеси засвоєння 
соціального та професійного досвіду, на усвідомлення структури діяльності навчання та на її результати. 
Якщо рефлексія – це ланцюжок внутрішніх сумнівів, міркувань, викликаних життєвими питаннями, 
здивуваннями, труднощами, пошуками варіантів відповіді на нові питання, то рефлексія навчальної 
діяльності – це також внутрішня робота: співвіднесення себе, можливостей свого "Я" з тим, чого вимагає 
навчальна діяльність, у тому числі – існуючими про неї уявленнями. Навчальна професійна діяльність як 
творчий процес неможлива без рефлексії – пошуку, самооцінки, власного досвіду навчання, реального й 
уявного. 

Рефлексивна позиція – позиція так званого рефлексивного виходу стосовно власної навчальної 
діяльності, коли сама ця діяльність виступає для здобувача вищої освіти особливим предметом аналізу, 
осмислення й оцінки. Необхідно зазначити, що механізм формування і розвитку рефлексії як 
особистісного утворення обумовлений колективним характером навчальної діяльності, тому що здобувач 
вищої освіти пізнає себе в навчанні, зіставляючи себе з іншими [7]. 

Професійна рефлексія – це співвіднесення себе, можливостей свого "Я" з тим, що вимагає обрана 
професія, у тому числі з існуючими про неї уявленнями. Вона являє собою єдність людського (здатність 
до самоучіння, аналіз причинно-наслідкових зв’язків, сумнівів, реалізації ціннісних орієнтацій, роботі 
над собою) та професійного (тобто застосування цієї здібності до важких умов і обставин професійного 
життя). Ці уявлення розвиваються і допомагають людині сформулювати отримані результати, 
передбачити цілі подальшої роботи, скоректувати свій професійний шлях [8]. 

Слід зазначити, що рефлексія може також активізуватися у результаті критики адміністрації, 
викладачів, колег, пацієнтів та їх родичів. Звісно, реакція на критику може бути деструктивною – 
критика відкидається, супроводжуючись образами, але кращий варіант – конструктивною – відкидається 
те, що не відповідає дійсності, оцінюється діяльність і спонукання до самопізнання. 

Дослідження Г. Щедровицького дає нам можливість зрозуміти аспекти рефлексії [9]. Він виділяє такі 
форми здійснення рефлексії: колективну – кооперативну і комунікативну, та індивідуальну – особистісну 
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та інтелектуальну. На їх підставі можна визначити рефлексивні вміння, необхідні фахівцю для реалізації 
практичної діяльності: 

Кооперативні – самовизначення у робочій ситуації, уміння утримувати колективне завдання, уміння 
брати на себе відповідальність за те, що відбувається у групі, уміння здійснювати поетапну організацію 
діяльності, уміння співвідносити результати з метою діяльності. 

Інтелектуальні – визначення засад діяльності, оцінка власної позиції, уміння прогнозувати наступний 
хід дій, уміння звертатися назад і оцінювати правильність вибраного плану. 

Особистісні – уміння аналізувати себе, адекватне самосприйняття, уміння визначати і аналізувати 
причини своєї поведінки, а також її результативні параметри й припущені помилки. 

Комунікативні – уміння "поставити себе на місце іншого", прояв емпатії, розуміння причин дій 
іншого суб’єкта в процесі взаємодії, аналіз життєвих ситуацій та врахування дій інших в стратегіях своєї 
поведінки, розуміння своїх якостей у теперішньому в порівнянні з минулим, і прогнозування перспектив 
розвитку [10]. 

Рефлексивні вміння власної діяльності суб’єкта розглядаються у трьох основних формах залежно від 
функцій, які вони виконують, – ситуативні, ретроспективні й перспективні. 

Уміння ситуативної рефлексії виступає у вигляді мотивувань і самооцінок та забезпечує 
безпосередню включеність суб’єкта в ситуацію, осмислення її елементів, аналіз того, що відбувається у 
даний момент, тобто здійснюється рефлексія "тут і тепер". Розглядається здатність суб’єкта 
співвідносити з предметною ситуацією власні дії, координувати, контролювати елементи діяльності 
відповідно до мінливих умов. 

Уміння ретроспективної рефлексії служить для аналізу та оцінки вже виконаної діяльності, подій, що 
мали місце в минулому. Рефлексивна робота спрямована на більш повне усвідомлення, розуміння і 
структурування отриманого в минулому досвіду, зачіпаються передумови, мотиви, умови, етапи і 
результати діяльності чи її окремі етапи. Ця форма може служити для виявлення можливих помилок, 
пошуку причини власних невдач і успіхів. 

Вміння перспективної рефлексії включає у себе роздум про майбутню професійну діяльності, 
уявлення про її хід, планування, вибір найбільш ефективних способів, що конструюються на майбутнє. 

У сучасному професійному світі медичній сестрі необхідні рефлексивні вміння, які позитивно 
впливають на її діяльність та діяльність колективу:  

 складати й погоджувати плани діяльності колективу; 
 складати й здійснювати медсестринський процес;  
 розробляти і реалізовувати програму професійного самовиховання;  
 аналізувати професійні проблеми і знаходити шляхи їх конструктивного розв’язання;  
 вести пошук шляхів досягнення поставлених цілей і завдань;  
 здійснювати рефлексивне управління медсестринським персоналом;  
 проводити самопрезентацію;  
 здійснювати емоційно-вольову саморегуляцію. 
Також необхідно мати сформовані комунікативні вміння, що знадобляться у процесі спілкування із 

медичним персоналом, пацієнтами та відвідувачами лікувально-профілактичних установ. Не менш 
важливими є дослідницькі рефлексивні вміння, які сприятимуть науковим відкриттям у догляді за 
хворими. 

Система знань, навичок, умінь, які відповідають спеціальності майбутнього фахівця, – необхідна 
передумова успіху його практичної професійної діяльності. Зовні ця система проявляється у точних 
безпомилкових діях фахівця, у творчому виконанні завдань. Разом з тим професійна майстерність 
опирається на високі мотиви, моральні та психологічні якості спеціаліста. Тому формування знань, 
умінь, навичок повинно поєднуватися із формуванням особистості майбутнього фахівця в цілому. Дуже 
важливо вдосконалювати зміст професійно орієнтованих занять, які направлені на формування 
практичних умінь та навиків здобувачів вищої освіти – посилення творчої складової процесу формування 
практичних умінь і навиків студентів та власне вмінь та навиків. Основне зосередження при цьому 
робиться на розуміння. 

Творча активність майбутнього фахівця повинна виражатися, головним чином, у його здатності 
самостійно організовувати свою пізнавальну діяльність, направлену на оволодіння знаннями, уміннями, 
навиками та способами їх використання для рішення різних професійних задач [10]. 

На думку І. Вачкова, формування рефлексивних умінь може здійснюватися під час комунікацій, у 
спільній діяльності, в імітаційних, організаційно-діяльнісних і рольових іграх, під час проведення 
психологічних тренінгів, фахових тренінгів, колективного розв’язання завдань. 

Однозначно, формування рефлексії у майбутніх медичних сестер найбільш доцільно здійснювати в 
процесі професійної підготовки, під час проведення лекцій, семінарських та практичних занять, 
диференційованої самостійної роботи, де основна увага може бути приділена організації 
квазіпрофесійної діяльності (моделювання професійної діяльності). Така діяльність дає можливість 
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студентам виходити за межі опрацювання вузької теми заняття, шляхом включення у моделювання 
реальних ситуацій вирішувати професійні завдання та питання професійної взаємодії. Квазіпрофесійний 
досвід сприяє розвитку у студентів не лише пізнавальної активності, а й професійної мотивації. Таким 
чином, задається напрям діяльності здобувачів вищої освіти від навчальної до професійної, що пов’язано 
також із трансформацією загальних інтересів, потреб, мотивів у пізнавально-професійні, оскільки кожна 
змодельована ситуація потребує від майбутнього фахівця активної пізнавальної діяльності та творчого 
пошуку.  

Для розвитку рефлексії важливим є визначення професійних умов. Першою необхідною умовою 
розвитку рефлексії є спеціально організована рефлексивна діяльність, яка характеризується таким чином: 
їй притаманні властивості діяльності (цілеспрямованість, перетворювальний характер, наочність, 
усвідомленість) і характерна спільність у побудові способів процесу діяльності та кінцевих результатів. 
Другою професійною умовою розвитку рефлексії є наявність рефлексивного середовища. Рефлексивне 
середовище – це певна система умов розвитку особистості. Функція середовища полягає у сприянні 
виникненню в особистості потреби в рефлексії. Третьою професійною умовою є активізація 
міжсуб’єктних відносин між учасниками рефлексивної діяльності. Особливість відносин в освітньому 
процесі в умовах рефлексивної діяльності припускає, що викладач і здобувач вищої освіти є суб’єктами 
діяльності, зберігаючи своєрідність своїх дій. Рефлексія становить сутнісну характеристику 
міжсуб’єктних відносин, оскільки здатна бути механізмом пізнання не лише своєї, але й чужої 
свідомості. Четвертою професійною умовою розвитку рефлексії є актуалізація рефлексивності. 
Актуалізувати рефлексивність – означає аналізувати актуалізацію потреби у перегляді власної 
професійної позиції. П’ятою професійною умовою розвитку рефлексії є використання освітніх програм 
розвитку професійної рефлексії. Рефлексія має суб’єктивну природу й її становлення у процесі 
самостійної навчальної діяльності майбутнiх фахiвцiв передбачає формування сукупності рефлексивних 
умінь. У зв’язку з цим зміст, методи і форми підготовки в процесі навчання у вищому навчальному 
закладі спрямовуються на підвищення ступеня самостійності.  

Сучасні медичні сестри мають ефективно здійснювати свою діяльність завдяки медсестринському 
процесу, який передбачає метод науково обґрунтованих дій медичної сестри по чіткому наданню 
медсестринської допомоги та догляду за певною схемою. Медсестринський процес несе в собі нове 
розуміння ролі медичної сестри в практичній охороні здоров’я – це вміння працювати з пацієнтом як з 
цілісною особистістю, а не як з об’єктом маніпуляційної техніки. Основною метою медсестринського 
процесу є створення структури, в рамках якої можливе задоволення індивідуальних потреб пацієнта, 
родини, суспільства, він спрямований на підтримку індивідуального і оптимального здоров’я пацієнта. 

Безперечно, рівень якості медсестринського догляду прямо залежить від знань та вмінь кожної 
медичної сестри, від її ставлення до справи, від її особистісних та професійних якостей, від того, 
наскільки чітко здійснюється взаємодія всередині команди та від стилю взаємовідносин у команді. Саме 
тому необхідно формувати здатність до рефлексії у майбутніх медиків з моменту вивчення професійно-
орієнтованих дисциплін. Адже рефлексія веде до самовдосконалення. Пізнаючи себе, людина ніколи не 
залишається такою, якою вона була колись. 

Варто зазначити, що формування рефлексивних умінь необхідно здійснювати максимально 
індивідуалізовано. Тим не менше, кожен крок, кожна дія майбутньої медичної сестри в напрямі 
формування рефлексивних умінь варті уваги та опосередкованого контролю й оперативної корекції у разі 
потреби. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. На підставі всього вищезазначеного можна дійти 
висновку, що рефлексивні уміння, які проявляються через аналіз навчальної професійної діяльності, 
допомагають майбутнім медичним сестрам зрозуміти свою унікальність, індивідуальність і призначення. 
Можна вважати, що рефлексія – фундамент досвіду, спосіб самопізнання, необхідний інструмент 
мислення. Рефлексивна здатність є важливою передумовою розвитку людини. Вміння контролювати 
себе, керувати власним емоційним станом є ознакою особистісної рефлексії медичного фахівця, що 
виробляється у процесі професійного становлення.  

Основними рефлексивними вміннями є: здатність аналізувати, синтезувати, самопізнавати, 
самовдосконалюватися. Таким чином, сформовані рефлексивні уміння здобувачів вищої освіти 
дозволяють їм самостійно визначати цілі і результати подальшої роботи, скорегувати свій освітній шлях, 
а це, в свою чергу, робить їх відповідальними та успішними в навчальній діяльності.  

Перспективу подальшого дослідження доцільно спрямувати на розроблення та наукове 
обґрунтування навчально-методичного супроводу щодо формування здатності до рефлексії в майбутніх 
медичних сестер у процесі фахової підготовки. 
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В данной статье представлен анализ подходов ученых относительно определения понятия ''рефлексия'', 
освещена сущность проблемы формирования рефлексивных умений, необходимых будущим медицинским 
сестрам для реализации практической деятельности. Раскрывается роль и значение коммуникативных 

умений, творческой активности будущего специалиста, его способности самостоятельно 
организовывать свою познавательную деятельность, направленную на овладение знаниями, навыками и 
способами их применения для решения профессиональных ситуаций. Также речь идет о необходимости 

создания профессиональных условий для обеспечения развития рефлексии у соискателей высшего 
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Lishchuk I. I. The Problem of Formation Ability to a Reflection of Future Nurses in the Course of 
Professional Training. 

Changes that occur in modern society determine the necessity of new requirements for professional competence 
and the process of his training. Therefore there is a need to find effective methods of training of future 

specialists. The analysis of approaches of scientists concerning definition of the concept "reflection" is presented 
in the article, as well as the essence of the problem of formation the reflexive abilities necessary for the future 

nurses for conducting of professional activities. The role and importance of communicative skills, future 
specialist creative activity, his ability to self-organize his own cognitive activities aimed at mastery knowledge, 

skills and methods of their introducing into solving professional situations are revealed. For effective 
implementation of modern medical nurses used medical process. It provides evidence-based method of action for 
clear medical sister assisting. Nursing process makes it possible to meet the individual needs of the patient, the 
family and society. It aims to support individual and optimal patient care. The use of nursing process in nursing 

enables the individual needs of the patient, the family and society; it aims to support individual and optimal 
patient care. Also the ability and the necessity of creating professional conditions for ensuring a reflection 

development of applicants of the higher education are mentioned. Formation of reflection for future nurses is 
most advisable to implement during training, where the focus concentrated on the modeling professional.  

Key words: reflection, reflective skills, formation, professional training, nurse, nursing process. 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

© Ляпунова В. А., 2016 
84 

УДК [378.091.21:373.2]:316.647.5  
В. А. Ляпунова, 

кандидат педагогічних наук, докторант 
(Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького) 

lyapynov.a.@ukr.net 
ORCID: 0000-0002-5658-8128 
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СТУДЕНТІВ ДО ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

У статті представлено результати дослідження потенціалу інтеграції змісту культурологічних та 
психолого-педагогічних начальних дисциплін у професійній підготовці майбутніх вихователів до 
формування толерантності у дітей дошкільного віку. Інтеграція розглядається як один із шляхів 

підвищення якості професійної підготовки фахівців. Наведено приклади повної, часткової та блокової 
форм інтеграції, а також інтеграції виховних завдань з підготовки студентів до формування 

толерантності дошкільнят у загальні та інтегративні навчальні дисципліни. 

Ключові слова: форми інтеграції, інтеграція виховних завдань, інтегративні дисципліни. 

Постановка проблеми. Проблема підготовки майбутнього вихователя до формування толерантності 
у дітей дошкільного віку – важлива соціально-педагогічна проблема. Її рішення зачіпає нагальні 
проблеми освіти, яка в умовах розширення міжкультурних контактів між державами і країнами стає 
одним із факторів, що забезпечують розвиток здатності дитини розуміти іншу людину, приймати її 
такою, як вона є. Педагог є однією з ключових фігур в реалізації декларованого підходу. В силу 
об’єктивних причин він не тільки здійснює передачу знань, формування умінь і навичок, але і впливає на 
розвиток особистості дітей. Інструментом впливу виступає його особа, у зв’язку з чим, об’єктом пильної 
уваги стають індивідуально-психологічні особливості педагога, що сприяють створенню атмосфери 
відкритості і довіри, толерантної поведінки в процесі педагогічної взаємодії. Значення і специфіка 
професійної підготовки майбутніх вихователів полягає у тому, що в процесі навчання, можливо, 
сформувати саме ті компоненти толерантності, які необхідні учасникам педагогічної взаємодії. 
Дослідження в даному напрямку актуальні, оскільки освіта, як одна з найважливіших сфер людського 
життя, прагне відповідати сучасним тенденціям і передбачати потребу суспільства у формуванні 
толерантної свідомості. Численні зовнішні й внутрішні фактори ініціюють процеси інтеграції, 
визначають їх як провідну закономірність розвитку педагогіки. Нова якість освіти і професійної 
підготовки майбутніх фахівців безпосередньо пов’язана з проблемою формування і розвитку у вищій 
школі інтегрованих знань, вмінь і навичок майбутніх фахівців на основі міждисциплінарного зв’язку 
соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних циклів дисциплін та їх практичного використання в 
майбутній професійній діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання міжпредметних зв’язків та інтеграції змісту 
освіти знайшли відображення ще в працях Я. Коменського, Д. Локка, І. Песталоцці, К. Ушинського. 
Значна увага приділяється проблемам педагогічної інтеграції у світовій педагогіці (А. Блум, Ф. Бест, 
В. Брецинка, Дж. Брунер, Р. Вінкель, Р. Вінтроп, Р. Гагне, Л. Клінберг, Д. Лазарев, Ч. Мазяж, О. Міхай, 
Р. Нойнер, В. Роглічек, Р. Славін, Р. Стівенсон, К. Тамашевські, А. Хорват). Систематичному вивченню 
цієї проблеми у вітчизняному науковому просторі слід завдячувати роботам Б. Аванесова, 
С. Архангельського, В. Давидова, І. Лернера, В. Онищука, В. Паламарчук, В. Сидоренка, М. Скаткіна та 
інших педагогів, котрі активно досліджували шляхи узагальнення і систематизації знань, особливості 
міжпредметних зв’язків, координування навчальних дисциплін. Проблеми педагогічної інтеграції 
знаходять своє віддзеркалення у працях багатьох українських дослідників ( Г. Васянович, С. Гончаренко, 
І. Зязюн, М. Євтух, Н. Ничкало, М. Прокоф'єва, С. Сисоєва, та ін.). Питання інтеграції загальної і 
професійної освіти розглядають М. Берулава, Ю. Тютюнников, внутрішньо-предметної інтеграції 
педагогічних знань – В. Загвязинський, інтеграції змісту дошкільної освіти – М. Прокоф'єва. Початок 
ХХІ століття ознаменувався появою праць, які стосуються інтегративного бачення освіти (Д. Коломієць, 
Г. Сериков, Г. Шишкін).  

Вивчення літературних джерел, нормативно-правових актів та інших матеріалів [1; 2] аналіз якості 
професійної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів та їхньої готовності до 
формування толерантності дітей дали можливість виявити низку суперечностей, що негативно 
позначаються на кінцевому результаті цього процесу, зокрема між: соціальним замовленням щодо 
якісної підготовки майбутніх вихователів до формування толерантності дошкільнят у вищих 
педагогічних навчальних закладах і недостатнім рівнем сформованості у майбутніх вихователів дітей 
дошкільного віку готовності до професійної діяльності з означеного напрямку; об’єктивними вимогами 
практики до особистості вихователя дошкільного закладу і відсутністю цілісної програми особистісно-
професійного розвитку; навчальною інформацією, що постійно збільшується й оновлюється, і 
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відсутністю системних зв’язків між навчальними дисциплінами, пов’язаними з підготовкою вихователя 
дошкільних закладів до формування толерантності дітей; технологічною структурою педагогічного 
процесу, орієнтованою на засвоєння теоретичної інформації, і потребою суспільства в толерантних 
педагогах, які володіють методиками діагностики, моделювання, проектування й реалізації процесу, 
спрямованого на формування толерантності у дошкільнят. Ці складні питання потребують як 
подальшого теоретичного осмислення, так і нових стратегічних рішень. 

Формулювання цілей статті. Проаналізувати потенціал сучасних інтегративних тенденцій розвитку 
змісту професійної підготовки майбутніх вихователів до формування толерантності у дітей дошкільного 
віку. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз навчально-виховного процесу підготовки майбутніх 
вихователів дошкільних закладів, а також складу їхніх компетентностей дає можливість дійти висновку 
про те, що рівень готовності випускників педагогічних університетів до формування толерантності у 
дітей дошкільного віку не завжди відповідає вимогам соціального замовлення до кваліфікації випускника 
та його особистим потребам.  

Водночас у контексті підвищення якості підготовки педагогічних кадрів недостатньо дослідженими 
залишаються такі важливі методичні проблеми, як конструювання змісту соціально-гуманітарної 
підготовки та дисциплін професійного циклу підготовки, побудова його логіко-дидактичної структури; 
оновлення змісту педагогічної підготовки відповідно до здобутків сучасної науки, посилення 
взаємозв’язку фундаментальної та фахової підготовки вихователів дошкільних закладів; встановлення 
основних напрямів інтенсифікації навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій; інтеграція виховних завдань з підготовки студентів до формування толерантності дітей 
дошкільного віку у загальні та інтегративні навчальні дисципліни. Одним із завдань нашого дослідження 
професійної підготовки вихователів до формування толерантності у дітей дошкільного віку був вияв 
інтегративного потенціалу навчальних дисциплін загальнокультурного, методичного та психолого-
педагогічного блоків та ініціювання нових курсів, яким притаманні такі ж інтегративні властивості. 
Поняття "міжпредметні зв’язки" розглядається у психолого-педагогічній науці на позначення 
синтезуючих інтегративних відношень між знаннями, уміннями та навичками, що формуються внаслідок 
взаємної узгодженості освітнього змісту як між окремими елементами навчальної дисципліни, так і між 
відповідними навчальними курсами, які виконують освітню, розвивальну і виховну функції в їх 
органічній єдності і впливають на координоване управління навчально-виховним процесом [3: 11].  

Освітня функція міжпредметних зв’язків полягає у формуванні цілісної системи знань студентів, 
розвивальна і виховна – покликані забезпечити високу самостійність, пізнавальну активність, 
різноманітність і глибину інтересів молоді. Науковцями обґрунтована об’єктивна необхідність 
відображати реальні взаємозв’язки у викладанні навчальних дисциплін, розроблені психологічні основи 
міжпредметних зв’язків, визначена їх роль у загальному розумовому і професійному розвитку студентів. 
Однак динамізм сьогодення актуалізує подальшу інтеграцію суспільних, гуманітарних, природничо-
наукових і технічних знань, розробку інтегрованих курсів і водночас детермінує процес розкриття 
внутрішніх зв’язків між навчальними дисциплінами. Для формування систематизованих знань важливо 
навчити майбутніх вихователів не лише здобувати знання, а й використовувати раніше набуті при 
вивченні інших предметів. Це можливе за організації навчального процесу на засадах дидактичної 
інтеграції знань. Проаналізувавши літературні джерела [4; 5; 6; 7], за основу в нашому дослідженні 
приймаємо визначення поняття "інтеграція" (від лат. itegratio, integer – відновлення, цілий), дане 
О. Семеног: це поєднання як процес, результатом якого є досягнення єдності і цілісності, узгодженості 
всередині системи, що ґрунтується на взаємозалежності окремих спеціалізованих елементів [4: 254]. 
Інтегративна технологія дає змогу ущільнити навчальний процес у ВНЗ і водночас отримати цілісні 
знання з низки суміжних дисциплін загальнокультурної, мультикультурної, психолого-педагогічної та 
методичної підготовки. Важливі умови раціональної інтеграції – це зменшення навчальних годин на 
вивчення інтегрованого курсу порівняно з часом традиційного вивчення предмета, створення умов для 
співтворчості студента і викладача в реалізації тактики індивідуального пізнання; стимулювання 
колективних форм навчання тощо. При моделюванні технології інтегрованих курсів і спецкурсів для 
студентів спеціальності "дошкільна освіта" доцільно скористатися поясненнями І. Козловської. 
Дослідниця зокрема вважає, що суть інтегративного підходу до навчального процесу відрізняється від 
інших підходів, у т.ч. міжпредметного, тим, що встановлення зв’язків між знаннями йде не за рахунок 
перебудови існуючих планів і програм, а шляхом дидактичного обґрунтування та перетворення реально 
існуючих зв’язків між поняттями, явищами, науками тощо. Інтеграція знань передбачає перетворення 
традиційного змісту освіти, структурну перебудову технологічного забезпечення засвоєння 
інтегративних знань тощо [8 : 3].  

Упровадження педагогічного компоненту у викладанні різних навчальних дисциплін ґрунтується на 
концептуальних положеннях професійно-педагогічної спрямованості навчання і культурологічності 
особистісно-орієнтованої освіти. О. Семеног розрізняє такі форми інтеграції: повну, часткову і блокову. 
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Повна характеризується синтезуванням навчального матеріалу в одному курсі, часткова – синтезуванням 
частини навчального матеріалу з виділенням специфічних розділів, блокова – побудовою автономних 
блоків із самостійними програмами або розділами загальної програми [4: 256]. Нами було апробовано всі 
три форми інтеграції у навчальних курсах загальнокультурної, методичної та психолого-педагогічної 
підготовки. З урахуванням часткової інтеграції було побудовано курси : "Філософія", "Культурологія", 
"Релігієзнавство", "Правознавство", "Культура та техніка мовлення", "Етика". Мета цих навчальних 
дисциплін – оволодіння студентами комплексом знань про структуру толерантності як загальнолюдської 
цінності, підґрунтя виникнення толерантності та її місію у суспільстві; розвиток толерантної свідомості; 
формування толерантних якостей та толерантної поведінки майбутнього вихователя; підготовка до 
майбутньої професійної діяльності.  

За блоковою формою було інтегровано навчальні дисципліни "Педагогіка", "Основи педагогічної 
майстерності", "Педагогічна психологія", "Організація та керівництво дошкільним вихованням".  

Нова концепція освіти, сучасні вимоги до виховання підростаючого покоління, яке проживає в 
умовах різноманіття оточуючого світу, в дусі демократичних цінностей, формування у дітей 
толерантності як особистісної якості підсилюють потребу у спецкурсах, які виконують функцію 
інтеграційної ланки між загальнокультурним, психолого-педагогічним і методичним блоками 
професійної підготовки. Їх центральним, системостворюючим компонентом виступає поняття "людина 
як толерантна особистість". Тому розгляд шляхів інтеграції у фаховій підготовці майбутніх вихователів 
дошкільних закладів важливо продовжити характеристикою інтегрованих спецкурсів, побудованих з 
урахуванням повної інтеграції. Інтегративні курси підвищують у студентів відчуття єдності і цілісності 
педагогічних явищ, створюють умови для трансформації знань у переконання, в особистісну і 
професійну готовність, сприяють створенню у майбутніх фахівців узагальненої системи теорій, 
концепцій, категорій, понять, які виступають основою їх професійного світосприймання, підвищують 
якість професійної підготовки майбутнього педагога. На різних освітньо-кваліфікаційних рівнях таку 
функцію покликані виконувати спецкурси, побудовані шляхом повної інтеграції та систематизування у 
собі навчального матеріалу: "Мультикультуралізм", "Педагогіка та психологія толерантності", 
"Виховання толерантності у дітей дошкільного віку", "Культура толерантної педагогічної взаємодії у 
освітньому просторі". 

Випереджальний характер означених навчальних курсів і спецкурсів забезпечується доцільним 
використанням нових технологій навчання, в тому числі й інформаційно-комп’ютерних. 

Сучасна освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у студентів 
уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до 
потреб ринку праці (формувати основні життєві компетенції). Нові інформаційні технології відкривають 
студентам доступ до сучасних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають 
нові можливості для творчості, знаходження і закріплення будь-яких професійних навичок, дозволяють 
реалізовувати принципово нові форми і методи навчання. Нині комп’ютеризація навчального процесу 
розглядається як один з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти. Використання 
комп’ютерних програм, електронних засобів навчального призначення значно підвищують якість 
навчання. Людство має нагальну потребу обробки інформації. Необхідність пошуку нових 
організаційних форм і методик навчання зумовлена тим, що існує потреба в розробці методики, яка 
відповідає адаптації вищої професійної освіти до комп’ютерної епохи. Вища школа має стати 
найважливішим фактором формування нових сучасних життєвих установок особистості. Це завдання під 
силу лише тим викладачам, які здатні не тільки "завантажувати" пам’ять студентів, а й формувати їх 
компетентності. Освіта має орієнтуватися на перспективи розвитку суспільства. А це означає, що в 
сучасній освіті необхідно застосовувати найновітніші інформаційні технології. Створення 
інформаційного навчального середовища є ключовим завданням на шляху переходу до інформаційного 
суспільства. Кожна навчальна дисципліна здатна суттєво вплинути на менталітет людини, яка формує 
себе як особистість. Сучасний випускник вишу повинен мати компетенцію використання інформаційних 
технологій у професійній діяльності [9: 11]. 

Динамізм глобальних змін у світі з його яскраво вираженою інформатизацією детермінують потребу 
усе ширшого використання сучасних інформаційних технологій у підготовці вихователів дітей 
дошкільного віку. Дошкільні заклади чекають на толерантного і водночас творчого педагога, котрий 
вміло проектує й реалізує зміст формування нової особистості на засадах нових освітніх технологій, у 
т.ч. інформаційних (мульти-медіа технологій, Інтернет-технологій). Таким чином, важливою рисою 
конкурентоздатного вихователя на українському ринку праці при незаперечній ролі фундаментальної та 
психолого-педагогічної підготовки має стати його інформаційна культура, комп’ютерна грамотність, 
уміння працювати з постійно оновлюваною електронною інформацією світового рівня, культура 
комунікації та сприйняття комунікативних дій партнера. 

Студіювання зарубіжного досвіду щодо позитивного й негативного моментів впливу інформаційних 
технологій на мотивацію навчання дало можливість розробити і реалізувати програму інтеграції 
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інформаційних технологій у навчально-пізнавальний та науково-дослідницький аспекти процесу 
підготовки студентів.  

Навчально-пізнавальна підготовка характеризувалася інтеграцією інформаційних технологій у 
культурознавчі, психолого-педагогічні та методичні курси. Студентам було запропоновано аналіз 
інформаційних ресурсів Інтернету, особливості роботи в телеконференції, пошук інформації в Інтернеті, 
загальну характеристику пошукових серверів і формування запиту до них, аналіз педагогічних ресурсів 
Інтернету і можливості їх використання у дистанційній освіті, пошук інформації з проблем 
толерантності, що цікавить вихователя дітей дошкільного віку: енциклопедії, словники, законодавчі 
документи, віртуальні бібліотеки, електронні засоби масової інформації, освітні системи, сайти 
дошкільних закладів з програмами, передовим досвідом та методичними доробками, культурологічна 
інформація. На практичних і лабораторних заняттях розглядалися також питання сучасних Інтернет-
технологій, створення Web-сайтів.  

Аналіз показує, що у вишах розробляється й виконується програма розвитку інформаційних 
технологій, здійснюється переведення бібліотек на електронні каталоги. За потреби студент має доступ 
до інформації в будь-який зручний для нього час. До того ж, практична робота студентів з інформацією, 
що представлена в електронному вигляді, є звичною для сучасної молоді, їй вони віддають перевагу. 
Цілісна система формування інформаційної культури студентів логічно впроваджувалася у процесі 
виконання науково-дослідницьких завдань при вивченні спецкурсів "Мультикультуралізм" та 
"Педагогіка та психологія толерантності". Розвиток інформаційної компетенції поглиблюється у 
дисциплінах "Основи педагогічної майстерності майбутнього вихователя", "Народознавство у 
дошкільному закладі", "Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищій школі" та 
"Методика викладання дошкільної лінгводидактики у вищій школі". Майбутні вихователі опановують 
теми "Освітні технології", "Основні функції інформаційно-методичного забезпечення психолого-
педагогічних дисциплін, питання комп’ютерної дидактики, методику проведення занять та виховних 
заходів, на яких вирішуються завдання формування толерантності у дітей з використанням 
інформаційних технологій.  

Інтеграція інформаційних технологій відбувається і в підготовці та при захисті курсових та 
кваліфікаційних (дипломних) робіт. До послуг студентів, які працюють над курсовими, дипломними, 
магістерськими роботами, на сайті бібліотеки Мелітопольського державного педагогічного університету 
імені Богдана Хмельницького пропонується власне дослідницький матеріал, база анотацій та повних 
текстів таких робіт. Вагому роль у формуванні науково-дослідницької компетенції майбутніх 
вихователів виконує розроблений електронний навчально-методичний курс "Основи наукових 
досліджень". До традиційних джерел пошуку інформації (спеціалізована література, періодичні видання), 
що пропонуються студентам-дослідникам, включені нові on-line-джерела: публікації в Інтернеті, 
повідомлення про Web-форуми, телеконференції, Web-сайти університетів, інформаційні агенції. 
Практикується відео зйомка фрагментів наукових семінарів, студентських конференцій з наступним 
аналізом поведінки доповідача, культури та толерантності ведення наукового діалогу є теж ефективним 
засобом самопізнання, стимулом до повторення курсів "Педагогіка та психологія толерантності", 
"Основи педагогічної майстерності майбутнього вихователя". 

Інтегральним показником якості підготовки майбутнього вихователя дітей дошкільного віку з 
урахуванням інформаційних технологій є вияв інформаційної компетенції в поєднанні з іншими видами 
професійної компетенції (правознавчою, культурознавчою, релігієзнавчою, психолого-педагогічною 
тощо), що визначається вмінням мобілізувати отримані знання і досвід у конкретній ситуації, ступенем 
самостійності, розвитком творчих здібностей, створенням атмосфери задоволення від сприйняття 
інформації, самого процесу розумової діяльності.  

Відбувається інтеграція елементів інформаційних технологій і в підготовку до педагогічної практики: 
студенти створюють електронні навчально-методичні пакети з формування певних аспектів 
толерантності, розробляють інтегровані заняття аналогічно до пропонованих у засобах масової 
інформації та на сайтах дошкільних навчальних закладів. Комп’ютерна візуалізація навчальної 
інформації на заняттях, мультимедіа-технології дозволяють інтегрувати аудіовізуальну інформацію, 
представлену в різній формі (відеофільм, текст, графіка, анімація, слайди, музика), використовуючи при 
цьому можливості інтерактивного діалогу. Застосування мультимедіа-технологій у навчанні надає 
користувачеві можливість швидкого доступу до більших обсягів текстової та аудіовізуальної інформації. 

Інший напрямок роботи –це інтеграція виховних завдань з підготовки студентів до формування 
толерантності у дітей дошкільного віку у загальні та інтегративні навчальні дисципліни.  

Вивчення психолого-педагогічних досліджень з питання структури професійної готовності педагога 
показує, що більшість авторів включають до їх складу, крім знань, умінь і навичок, також особистісні 
характеристики спеціаліста. Необхідним компонентом професійної підготовки майбутніх вихователів є 
морально-психологічна підготовка, яка передбачає формування професійно-педагогічної спрямованості 
особистості майбутнього педагога, розвиток толерантних ціннісних орієнтацій майбутніх вихователів, 
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професійно та особистісно значущих якостей. Для того, щоб формувати толерантність у дітей 
дошкільного віку, сучасному вихователю необхідно самому бути толерантним, демонструвати прояв 
толерантності у взаємодії з вихованцями (Р. Валітова, І. Воробйова, Б. Гершунський, С. Данилова, 
О. Клепцова). Позиції для обґрунтування інтегративної основи підготовки педагогів до формування 
толерантності у дітей в системі вищої професійної освіти ми знаходимо в роботах М. Богуславського, 
В. Лельчицького, З. Равкіна, В. Сластьоніна, Е. Шиянова, А. Цукера, де показано тісний взаємозв’язок 
рівня готовності педагога до професійної діяльності зі ступенем сформованості його ціннісних 
орієнтацій.  

Особливості процесу підготовки педагогів до толерантного виховання дітей полягають у тому, що 
вихователю, перш ніж стати суб’єктом діяльності, треба бути об’єктом самопізнання і саморозвитку : 
необхідно самовизначитися у сфері духовної діяльності, перш ніж починати роботу з дітьми. Важливою 
особливістю цієї діяльності є неможливість передачі способу духовного розвитку інформаційним 
шляхом – тільки в процесі спільної діяльності вихователя і вихованця, спрямованої на самовизначення в 
духовній сфері, можливе навчання толерантної поведінки.  

У зв’язку з цим, модель підготовки педагогів будується як послідовний ланцюг формування його 
світоглядних та етичних позицій засобами виховної діяльності шляхом освоєння культурологічних та 
професійно-педагогічних знань та навичок. Він включає в себе багатосторонній діалог і елементи 
рефлексивного самоаналізу, результатом чого є готовність до означеної діяльності. Толерантна поведінка 
вихователя – це професійна поведінка, в якій розкривається морально-етичний аспект діяльності 
педагога, його гуманістична спрямованість, установки на конструктивність взаємодії з суб’єктами 
виховно-освітнього процесу. Моральний аспект толерантної поведінки педагога проявляється в 
прагненні відповідати оптимальному рівню її прояву (толерантна поведінка як декларована норма) і 
характеризується спрямованістю вихователя на себе (самоствердження, самовираження і самооцінка), 
засвоєнні і використанні професійно-орієнтованих знань і умінь. Моральний аспект толерантної 
поведінки педагога проявляється в особистісно-осмислених рішеннях, діях і характеризується 
спрямованістю на інших людей, що виражається в здатності побачити і почути іншу людину.  

Багато авторів звертаються до питання формування і розвитку толерантності, вивчаючи цей феномен 
саме в контексті педагогічної взаємодії (Р. Безюлева, О. Клепцова, В. Маралов, В. Ситаров, Р. Шеламова 
та ін). У педагогіці толерантність розглядається як одна з цілей процесу виховання, і як засіб досягнення 
виховних і освітніх завдань, тобто як вимога до діяльності та особистості педагога. Педагогічне 
спілкування у навчанні та вихованні служить інструментом впливу на особистість вихованця. Основним 
носієм норм толерантності служить мовлення, функціонуючи як комунікативний засіб у передачі 
традицій, інформації, менталітету та комунікативної поведінки.  

На думку Б. Вяткіна і В. Хотинець, у інтолерантних педагогів – порівняно з толерантними –вихованці 
більш конфліктні, напружені, емоційно нестійкі, агресивні, домінуючі у відносинах з іншими людьми. В 
роботі П. Комогорова (2000) проводиться ідея про те, що "педагогіка співробітництва" (Ш. Амонашвілі, 
В. Шаталов) побудована на методологічному базисі толерантності, так як особистісними установками 
педагога тут виступають прийняття вихованця таким, яким він є; емпатійне розуміння дитини замість 
оцінного; відкрите й довірче спілкування з дитиною. Толерантність в даному випадку – це принцип 
діяльності педагога, що полягає в повазі відмінностей між людьми, визнання права іншого на інакшість, 
відмову від прагнення змінити його за своїм зразком. У монографії Р. Безюлевої і Р. Шеламової (2002) 
пропонується не тільки розуміння толерантності як діалогу, співпраці, взаєморозуміння, але і технологія 
поетапного розвитку толерантності педагогів і учнів : від визначення психологічного клімату в колективі 
освітнього закладу та оцінки психолого-педагогічної компетентності через інформування з проблеми 
толерантності та вдосконалення комунікативних навичок вчителя до індивідуального розвитку 
толерантних якостей педагога на основі рефлексії і самодіагностики труднощів у сфері відносин. В 
роботі В. Ситарова і В. Маралова (2000) пропонується технологія прийняття педагогами позиції 
ненасильства (тобто толерантності) : діагностика, групове інформування та індивідуальне психологічне 
консультування, серія психологічних тренінгів. Суть цих тренінгів : 1) усвідомлення сильних і слабких 
сторін своєї особистості, станів впевненості і тривоги, своїх психологічних захистів, тривог, пов’язаних з 
майбутнім, помилок спілкування в недалекому минулому, рівня задоволеності роботи з дітьми; 
2) розвиток здатності до ненасильницького опору, терпимості, виходу з конфліктної ситуації; 
3) методичне оснащення толерантністно-орієнтованого освітнього і виховного процесу. 

Серед вимог, які ставляться до змісту процесу формування толерантної педагогічної взаємодії, 
переважають наступні : актуалізація до фахового досвіду студентів у цій галузі; створення умов для 
творчого оволодіння теорією і практикою педагогічної взаємодії з дітьми дошкільного віку, основ 
педагогічної майстерності, загальної і вікової психології, активне емоційне стимулювання когнітивної 
діяльності студентів, гуманістичний характер професійних знань. Робота з оволодіння студентами 
елементами культури і техніки толерантної педагогічної взаємодії логічно доповнюється теоретичною 
інформацією і конкретизується, урізноманітнюється ілюстративним матеріалом, прикладами з 
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практичної діяльності та спостережень самих студентів. Педагогічна діяльність є однією з важливих 
умов розвитку особистості майбутнього вихователя, його стилю педагогічного мислення. Художні 
педагогічні твори дають можливість глибоко проникати і пізнавати внутрішній світ учасників освітнього 
процесу, виявляти палітру стилів педагогічного спілкування. За активно-позитивного ставлення педагог 
відчуває потребу у спілкуванні з дітьми, викликає взаємодовіру, комунікабельність. Пасивно-позитивне 
ставлення відзначається офіційною вимогливістю вихователя, відсутністю емоційності, що збіднює 
спілкування і гальмує творчий розвиток вихованців. Негативне ставлення педагога породжує у дітей 
недовіру, замкненість, іноді лицемірство, а іноді неусвідомлене наслідування прикладів інтолерантної 
поведінки тощо.  

Структура педагогічної толерантності, на думку В. Воробйової, складається з психофізіологічних 
передумов і особистісного, когнітивного, поведінкового, емоційного компонентів, які при створенні 
певних умов педагогічної взаємодії розвиваються і формуються. Найбільш схильні до змін показники 
когнітивного, поведінкового компонентів та психофізіологічні передумови, найменш – особистісний і 
емоційний. Використовуючи ряд психологічних методів і технік в процесі професійної підготовки 
студентів незалежно від курсу навчання і досліджуваних дисциплін, можливо створити необхідні умови 
для формування всіх компонентів толерантності. Ми погоджуємося з висновками Р. Безюлєвої, 
С. Бондирєвої, В. Воробйової, О. Ісаєвої, О. Клепцової, Р. Шеламової про значні переваги активних 
методів навчання, таких як, проблемні дискусії, тренінгові вправи, спрямовані на відпрацювання навичок 
слухання рефлексії, відпрацювання ситуацій міжособистісної взаємодії, ділові ігри, програвання 
конфліктних ситуацій і т. п., які повинні бути підібрані та інтегровані у процес підготовки у 
відповідності з основними умовами, що сприяють формуванню толерантності. 

Висновок. Для вищої школи XXI століття характерні інтеграційні процеси, спрямовані на 
формування фахівців-професіоналів, які мають глибокі фундаментальні теоретичні знання й практичну 
підготовку. Зусилля науковців і практиків поступово спрямовуються на підвищення якості вищої 
педагогічної освіти з метою забезпечення конвертованості і надійності фахової підготовки випускників. 
Інтеграція змісту різних видів підготовки підвищує у студентів відчуття єдності і цілісності педагогічних 
явищ, створює умови для трансформації знань у переконання, в особистісну і професійну готовність, 
сприяє створенню у майбутніх фахівців узагальненої системи теорій, концепцій, категорій, понять, які 
виступають основою їх професійного світосприймання, підвищують якість професійної підготовки 
майбутнього педагога до формування толерантності у дітей дошкільного віку. 

Перспектива подальших досліджень. Одержані результати можуть бути використані в процесі 
створення освітніх стандартів для спеціальності "Дошкільна освіта" в педагогічних університетах, а 
також при організації різних форм аудиторних і позааудиторних навчальних занять з дисциплін фахової 
підготовки майбутніх вихователів. Педагогічні дослідження варто продовжити в напрямі подальшого 
поглиблення міждисциплінарної інтеграції, а також вдосконалення методичного забезпечення 
навчального процесу з культурологічних та психолого-педагогічних дисциплін. 
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Ляпунова В. А. Интеграция содержания гуманитарной и психолого-педагогической подготовки 
студентов к формированию толерантности у детей дошкольного возраста. 

В статье представлены результаты исследования потенциала интеграции содержания 
культурологических и психолого-педагогических учебных дисциплин в профессиональной подготовке 
будущих воспитателей к формированию толерантности у детей дошкольного возраста. Интеграция 
рассматривается как один из путей повышения качества профессиональной подготовки специалистов. 

Приведены примеры полной, частичной и блочной форм интеграции, а также интеграции 
воспитательных задач по подготовке студентов к формированию толерантности дошкольников в 

общие интегративные учебные дисциплины. 

Ключевые слова: формы интеграции, интеграция воспитательных задач, интегративные дисциплины. 

Lyapunovа V. A. Integration of the Content of Students’ Humanitarian and Psycho-Pedagogical Training to 
Form Preschoolers’ Tolerance. 

Future teacher’s preparation to the formation of preschoolers’ tolerance is an important socio-pedagogical 
problem. Its decision affects the pressing problems of education, which within the extension of intercultural 

contacts between States and countries ensure the development of the child’s ability to understand and to accept 
another person for who he / she is. A new quality of future professionals’ training is directly connected with the 
problem of forming and developing of integrated knowledge, abilities and skills of future specialists on the basis 
of an interdisciplinary connection of social-humanitarian, natural and psycho-pedagogical cycles of disciplines 
in the university and their practical use in future profession. The article presents the results of the study how the 
content of cultural and psycho-pedagogical disciplines integrates into future teachers’ training to form tolerance 

in preschoolers. The integration was studied as the way of improving professional training. Examples of full, 
partial and block forms and educational tasks of the integration into General and integrative academic 

disciplines are given. It is concluded that the integration of the content of various trainings enhances in students 
a sense of unity and integrity of pedagogical phenomena, creates the conditions for the transformation of 

knowledge into beliefs, personal and professional readiness, creates a generalized system of theories, concepts, 
categories and notions that are the basis of future specialists’ worldview and enhances the quality of future 

professionals’ training to the formation of preschoolers’ tolerance. 

Key words: forms of integration, integration of educational tasks, integrative disciplines. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 
ПСИХОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

В статті досліджується проблема застосування методу проектів у навчально-виховному процесі вищої 
школи. Підкреслюється особлива ефективність методу проектів як засобу формування та розвитку 
пізнавальної мотивації тих, хто навчається. Аналізується досвід застосування проектного навчання у 
викладанні психологічних дисциплін. Наводяться приклади застосування професійно-орієнтованих 

завдань проектного типу в процесі підготовки студентів різних спеціальностей. Аналізуються основні 
організаційно-педагогічні умови, дотримання яких суттєво впливає на ефективність проектного 

навчання. 

Ключові слова: метод проектів, алгоритм роботи над навчальним проектом, організаційно-педагогічні 
умови проектної роботи, формування пізнавальної мотивації. 

Постановка проблеми. Сильною стороною вітчизняної вищої школи слушно вважаються ґрунтовні 
теоретичні знання, які здобувають студенти в стінах ВНЗ. Разом з цим відзначається певна відірваність 
цих знань від сфери їх практичного застосування, невміння випускників застосувати теорію під час 
вирішення професійних завдань. Одним із засобів, здатних допомогти у розв’язанні цієї проблеми, є, на 
нашу думку, застосування методу проектів в професійній підготовці майбутніх фахівців. 

Цікавість до методу проектів серед сучасних педагогів є, на нашу думку, цілком обґрунтованою. 
Загальноприйнята сьогодні суб’єкт-суб’єктна парадигма освіти передбачає кардинальну трансформацію 
рольових позицій викладача та студента у навчально-виховному процесі. Акцент зміщується на 
пізнавальну активність того, хто навчається. Викладач має організовувати й спрямовувати процес 
опанування змістом освіти. Важливо, що при цьому не працюють директивні та авторитарні моделі 
педагогічного впливу на студента, який є рівноправним учасником навчального процесу. Більше того, 
успішність останнього значною мірою обумовлена тим, чи будуть збуджені в студента міцні й ґрунтовні 
пізнавальні мотиви. У цьому контексті зрозумілим і доречним є використання вітчизняними 
дослідниками терміна [2] ''студентоцентроване навчання''.  

Враховуючи вищевикладене, слушно вважати, що трендом вітчизняної вищої освіти є скорочення 
аудиторних навчальних годин на користь часу, відведеного на самостійну роботу студентів. Метод 
проектів належить до тих дидактичних технологій, які можуть бути ефективно використані в організації 
самостійної роботи студентів. Таким чином, сьогодні актуальною є проблема впровадження та адаптації 
проектного методу до навчально-виховного процесу вищої школи в контексті змін, які відбуваються в 
сучасній освіті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічні засади проектного навчання 
досліджували К. О. Баханов, В. В. Гузеєв, А. В. Касперський, О. М. Кобернік, Є. С. Полат, С. О. Сисоєва, 
Н. І. Шиян, Н. В. Якса, С. М. Ящук. Різним аспектам проблеми застосування методу проектів у 
навчально-виховному процесі присвячені дослідження Д. Д. Біди, С. Е. Генкал, І. Г. Єрмакова, 
О. В. Зосименко, С. С. Ізбаш, Л. Г. Кондратової, В. А. Нищети, М. Л. Пелагейченка, С. О. Петровського, 
Н. І. Поліхун, О. М. Рябової, Н. Б. Самойленко, М. А. Ступницької.  

Слушно, що застосування проектного методу під час викладання різних навчальних дисциплін має 
свої специфічні властивості. Отже, метою статті є аналіз особливостей та досвіду застосування методу 
проектів у процесі викладання психологічних дисциплін. 

Виклад основного матеріалу. Ефективна реалізація концепції студентоцентрованого навчання 
обумовлює підвищення відповідальності студента, його більш самостійну, свідому й активну позицію в 
навчанні. Це, в свою чергу, стає можливим лише за наявності, в тих хто навчається ґрунтовної 
навчальної мотивації. Проте, саме формування навчальної мотивації є великою проблемою, яку 
намагаються вирішити з давніх-давен педагоги-практики.  

У дослідженнях проблеми [3] виділяють дві основні групи мотивів пізнавальної діяльності. Мотиви 
першої групи – зовнішні або мотиви досягнення, є зовнішніми до безпосередньої мети учіння. У цьому 
випадку пізнавальна діяльність є лише засобом досягнення цілей, що змістовно з нею не пов’язані, але є 
важливими та значущими для особистості. 

До зовнішніх мотивів належать такі: почуття обов’язку, розуміння важливості навчання для 
подальшого життя, прагнення стати висококваліфікованим фахівцем, процес учіння як можливість 
спілкування, бажання самоствердитись в очах товаришів, зайняти певне місце в колективі, бажання 
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уникнути можливих негараздів і негативних оцінок та прагнення отримувати високі тощо. Залежно від їх 
емоційної модальності зовнішні мотиви поділяють на позитивні та негативні. Позитивні пов’язані з 
досягненням особисто важливих та бажаних цілей, негативні – з уникненням за допомогою учіння 
певних неприємностей та покарань. Стосовно практики ВНЗ негативна мотивація має місце у випадку 
застосування незадовільних оцінок та інших негативних стимулів. Такі дії, природно, виховують 
інтелектуальну пасивність студента та не сприяють становленню творчих можливостей особистості. 
Безумовно, що опора на негативні, ''каральні'' стимули є більш характерною для авторитарної педагогіки 
минулого. Доречно, що в умовах демократичного суспільства та суб’єкт-суб’єктної освітньої парадигми 
негативні стимули не можуть розглядатись як основний засіб впливу на тих, хто навчається. 

Також слід враховувати, що значна частина випускників ВНЗ (за деякими даними майже 40 %) 
працюють не за фахом. У цих умовах зменшується значущість зовнішніх мотивів пов’язаних із 
необхідністю сумлінного й старанного навчання, як підґрунтя майбутньої професійної успішності. Тому, 
частішають ситуації, коли для студента як результат навчання більш пріоритетним є факт отримання 
диплома а не певної професії. Можливість здобути професійні знання та вміння розглядається такими 
студентами як приємний бонус, яким можна скористатися, якщо для цього не треба докладати істотних 
зусиль. 

До внутрішніх мотивів учіння належать такі, що безпосередньо пов’язані з цим процесом та 
результатами: бажання довідатись про нові факти, захопленість учінням, прагнення до 
самовдосконалення. Таким чином, внутрішні мотиви закладені в самому процесі навчальної діяльності 
та, на відміну від зовнішніх, не існують поза нею. Формування внутрішніх мотивів виникає, якщо 
навчальна діяльність викликає у студента позитивні емоційні переживання, надає задоволення.  

На нашу думку, саме метод проектів, завдяки своїм специфічним особливостям є вельми ефективним 
саме в сфері формування пізнавальної мотивації тих, хто навчається. В цьому контексті великий інтерес 
викликають результати експериментального дослідження впливу проектної діяльності на учбову 
мотивацію школярів, проведеного М. А. Ступницькою [8]. На думку дослідниці проектна діяльність 
підвищує мотивацію тих, хто навчається завдяки тому, що кожен учень отримує можливість включитись 
у розв’язання значущої для нього проблеми, сформулювати та аргументовано захистити власну точку 
зору. Застосування методу проектів сприяє, зокрема, творчій самореалізації учнів, мотивує на успіх у 
навчальній діяльності. За даними М. А. Ступницької, участь у проектній діяльності суттєво підвищує 
рівень розвитку таких компонентів мотивації учіння як мотивація на досягнення успіху в навчанні, 
мотивація на здобуття знань. Завдяки тому, що проектна діяльність надає можливості проявити учням 
самостійність й ініціативу, на перший план виходять мотиви, пов’язані зі змістом навчання, а також 
мотиви творчої самореалізації. При цьому, домінуючим мотивом тих учнів, які не брали участі в 
проектній діяльності був мотив благополуччя. Ще одним корисним результатом цього дослідження ми 
вважаємо висновок про те, що рівень тривожності учнів, які брали участь у проектній діяльності, є 
нижчим, ніж в учнів, які не брали участі в ній. На думку дослідниці, це пов’язане з тим, що досвід 
рівноправної та зацікавленої співпраці з педагогом, застосування системи критеріального оцінювання 
проекту знижують емоційну напруженість типових шкільних стресогінних ситуацій.  

На думку вітчизняного дослідника В. В. Ягупова, основними чинниками пізнавальної активності тих, 
хто навчається, є такі: професійний інтерес; творчий характер навчально-пізнавальної діяльності; 
змагальність; ігровий характер занять; емоційність; проблемність [10]. На нашу думку, вміле 
застосування методу проектів надає викладачеві багато можливостей задіяти означені чинники 
активізації пізнавальної діяльності студентів.  

Активізація професійного інтересу має відбуватися завдяки правильному відбору педагогом 
навчального матеріалу. Зміст навчального проекту має відображати особливості майбутньої професійної 
діяльності студентів. Проте, розв’язання такого завдання можливе лише за умови чіткого уявлення 
педагогом специфіки й особливостей певної професії, творчого підходу до педагогічної діяльності. 

Як приклад, наведемо заняття з дисципліни ''Психологія праці'', на якому студентам-психологам 
необхідно виконати проект, пов'язаний з їхньою майбутньою професією. Робоча назва проекту 
''Психологія – бізнесу''. Студентам пропонується підготувати професійні психологічні рекомендації для 
керівництва певного підприємства. Мета створення рекомендацій – підвищення ефективності роботи 
шляхом застосування досягнень психологічної науки в сфері організації виробництва, управління тощо. 
Робота над проектом відбувається поетапно. Під час першого (пошукового) етапу студенти, які 
поділяються на підгрупи по дві-три особи, обирають виробництво, рекомендації для якого мають 
розробити. Обговорюються можливі, прогнозовані або й відомі проблемні місця в організації роботи 
підприємства. Формулюється загальна мета конкретного проекту – наприклад підвищення ефективності 
роботи банківського відділення або туристичної агенції. Студентам надається можливість самостійно 
обрати певне підприємство, це сприяє тому, що таким чином тема проекту стає особисто значущою для 
того, хто навчається. Крім того, студенти, як правило, обирають підприємства, з роботою яких вони 
добре знайомі, або навіть в яких вже працювали. 
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На другому (аналітичному) етапі відбувається збір та аналіз інформації про обране підприємство, 
ознайомлення з досвідом розв’язання аналогічних проблем, формулюються гіпотеза дослідження. 
Наприклад, підвищення ефективності роботи можливе завдяки оптимізації психологічного клімату 
колективу банківського відділення, або вдосконалення системи мотивації персоналу туристичної агенції. 
Природно, що, наприклад оптимізації психологічного клімату має передувати дослідження його 
актуального стану. Тому виконавці мають відпрацювати план такого дослідження, обрати методи 
дослідження (бесіда, анкетування, психодіагностичні методики тощо), передбачити, як будуть фіксувати 
результати досліджень, розробити запитання для бесід та анкет тощо. Створюються план роботи над 
проектом. Під час третього (практичного) етапу здійснюється практична реалізація запланованого, 
відбувається розробка рекомендації з підвищення ефективності роботи обраного підприємства. 
Наступним етапом є презентаційний, коли студенти представляють та захищають розроблені ними 
рекомендації. Викладач при цьому фактично виконує роль так званого замовника – керівника 
відповідного виробництва, для якого створювалися рекомендації. Мета студентів-розробників проекту – 
''продати'' результати своєї фахової праці, переконати в дієвості запропонованих рекомендацій. Останнім 
етапом роботи над проектом є контрольний, коли відбувається підбиття підсумків, обговорення й оцінка 
якості створеного продукту. 

Робота над такими проектами належить до змісту дисципліни ''Психологія праці'' проте, при 
виконанні студентами проектних завдань відбувається актуалізація, інтеграція й закріплення змісту 
таких дисциплін як: ''Соціальна психологія'', ''Психологія спілкування'', ''Конфліктологія'', 
''Психодіагностика'', ''Інженерна психологія'', ''Психологія управління'' та ін.  

Зв'язок з майбутньою професією чітко простежується на заняттях із фахових дисциплін. Проте 
навчальні проекти з дисциплін природничого або гуманітарного циклів підготовки також потрібно 
пов’язувати з майбутньою професією. Наприклад, в процесі вивчення майбутніми менеджерами туризму 
дисципліни ''Психологія'' їм пропонується виконати проект, метою якого є підготовка публічної 
презентації нового туристичного маршруту. Для майбутніх фінансистів тематика проектів пов’язана з 
презентацією нової банківської послуги або продукту. При цьому акцентувалася увага на застосуванні 
студентами прийомів ефективного спілкування, виборі доцільного стилю спілкування, користування 
засобами наочності тощо. Під час захисту проекту, студентам, зокрема пропонується відповісти на 
запитання, які зміни вони внесли б у презентацію, якщо представляти її треба було б людині – яскраво 
вираженому холерикові чи флегматикові, або з певного віку, з індивідуальними рисами тощо.  

Правильний підбір тематики навчальних проектів відіграє свою роль і як засіб надання навчальному 
процесу творчого, пошуково-дослідницького характеру. Проект має бути таким, щоб залишалось 
достатньо місця для творчості студента. Як показує практика, викладач має вже на етапі вибору теми 
проекту намагатися не нав’язати, а зацікавити студентів змістом навчального проекту. При цьому дуже 
важливо враховувати особистий досвід та інтереси конкретного студента. Це, зокрема, сприяє тому, що 
навчальне завдання набуває особистої значущості для студента. 

Для підготовки та розробки проектів студенти, зазвичай, поділяються на малі групи. Це дозволяє 
''ввімкнути'' також фактори змагальності та ігрового характеру навчально-пізнавальної діяльності.  

Вдале поєднання в навчальному процесі усіх викладених факторів, у свою чергу, спричиняє 
емоційний вплив на тих хто навчається. 

Інша важлива перевага методу проектів стала очевидною в процесі реалізації в освіті 
компетентнісного підходу. Розвиток компетентнісно-орієнтованої освіти, яка зародилась у 70 роках 
минулого сторіччя в США, відбувався поетапно. Сьогодні компетентністний підхід є концептуальною 
основою професійної підготовки майбутніх фахівців. Так, у 2014 році Закон України ''Про вищу освіту'' 
законодавчо закріпив компетентність як результат навчання, та містить наступне визначення: 
''компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, 
професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність 
особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність…'' [1].  

Отже, одним з важливих завдань, що постали перед педагогічною спільнотою, є пошук методів, які є 
найбільш ефективними в руслі компетентнісно-орієнтованої освіти. На думку одного з 
основоположників компетентнісного підходу британця Дж. Равена, метод проектів є одним з небагатьох, 
які дозволяють формувати так звані компетентності високого рівня. До останніх дослідник відносив 
уміння брати на себе відповідальність, проявляти ініціативу, переконувати колег, аргументовано 
захищати власну позицію, виявляти вольові зусилля задля досягнення довгострокових цілей, працювати 
в команді, публічно представляти результати своєї роботи тощо. На думку Дж. Равена, виховання 
компетентостей високого рівня передбачає створення різноманітних, індивідуально-орієнтованих 
програм проектного типу [4; 5]. 

Важливою особливістю методу проектів є його ефективність при роботі з міждисциплінарним 
матеріалом. Проблема, яку належить вирішити студентам, часто вимагає задіювати знання та вміння, які 
мають здобуватись при вивченні різних дисциплін. На думку деяких прихильників методу проектів, 
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відбувається навіть певне протиставлення принципу проектності принципу предметності. На нашу 
думку, акценти мають бути розставлені таким чином, щоб проектна діяльність доповнювала традиційно 
предметне конструювання дидактичного процесу. За таким підходом метод проектів виконує інтегруючу 
функцію, структурує та зв’язує в єдиний комплекс знання, навички та вміння, сформовані під час 
вивчення різних навчальних дисциплін. 

Як і будь-який інший метод навчання, проектний метод не може забезпечити досягнення навчальних 
цілей самим фактом свого застосування. Так, Є. С. Полат формулює такі вимоги до використання методу 
проектів:  

- наявність значущої дослідницької проблеми або задачі, яка вимагає інтеграції знань, дослідницького 
пошуку (наприклад дослідження проблем з демографією в різних регіонах світу); 

- практична й теоретична значущість результатів, які очікуються (наприклад повідомлення до 
відповідних інстанцій про демографічну ситуацію в певному регіоні); 

- самостійна (індивідуальна або групова) діяльність тих, хто навчається; 
- структурування змістовної частини проекту, окреслення результату на кожному етапі; 
- використання дослідницьких методів, які вимагають застосування певної послідовності дій 

(визначення проблеми та завдань дослідження, формулювання гіпотези, обговорення методів 
дослідження та способів оформлення кінцевих результатів, збір, систематизація й аналіз отриманих 
даних, оформлення результатів та їх презентація, формулювання висновків та напрямів подальших 
досліджень) [4]. 

О. М. Рябова [6] також вважає, що ефективність застосування методу проектів значною мірою 
обумовлена дотриманням педагогом певних організаційно-педагогічних умов. На думку дослідниці, до 
таких умов належать: педагогічна підтримка учнів під час вибору теми і виконанні творчих проектів; 
включення в зміст навчання процедур проектної діяльності, що дозволяє оволодіти її стадіями та 
алгоритмом; варіативність змісту навчання, яка забезпечує індивідуальний підхід та врахування 
особистісних якостей учнів під час виконання проекту; корегування навчально-матеріальної бази з 
урахуваннями різних технологій виконання проектів. Також, до сукупності необхідних організаційно-
педагогічних умов науковець відносить застосування певної послідовності стадій проектного навчання. 
Як такі стадії, О. М. Рябова визначає: перед проектну (пошук та аналіз інформації), проектувальну 
(створення плану роботи над проектом), технологічну (реалізація проекту) та експериментальну 
(економічне обґрунтування, підсумкова перевірка діяльності, захист проекту, розгляд пропозицій з 
удосконалення діяльності при виконанні майбутніх проектів). 

В. В. Гузеєв у дослідженнях проблем проектного навчання також звертає увагу на етапи 
відпрацювання навчального проекту. При цьому науковець констатує факт існування деяких 
розбіжностей між американським та європейським варіантами послідовності роботи над навчальним 
проектом. В американському варіанті проектного навчання використовується наступна послідовність:  

- постановка мети: виявлення проблем, протиріч та формулювання задач; 
- обговорення варіантів, стратегій та способів дослідження; 
- самоосвіта та актуалізація знань при консультативній допомозі педагога; 
- продумування ходу діяльності та розподіл обов’язків; 
- дослідження; 
- узагальнення результатів, висновки; 
- аналіз успіхів та помилок; 
- корекція або перехід до іншого проекту. Робота над проектом за європейським алгоритмом 

поділяється на такі стадії:  
- підготовка; 
- планування; 
- дослідження; 
- результати та/або висновки;  
- публічна презентація або письмова доповідь; 
- оцінка результатів і процесу [4]. 
В роботі вітчизняної дослідниці Н. І. Шиян пропонується алгоритм роботи над проектом, який 

включає в себе такі етапи пошуковий (визначення теми, пошук і аналіз проблеми, постановка мети 
проекту), аналітичний (аналіз інформації, пошук оптимального способу досягнення мети проекту, 
побудова алгоритму діяльності, покрокове планування роботи), практичний (виконання змісту 
запланованих етапів), презентаційний (підготовка і проведення презентації) і контрольний (аналіз 
результатів, оцінка якості проекту) [9]. Схоже розуміння етапів роботи над навчальним проектом 
демонструє Н. Б. Самойленко [7]. На нашу думку, різноманітність поглядів на проблему етапів роботи 
над проектом відображає великий спектр можливостей цього методу, а також творчий характер його 
використання. При цьому, вважаємо, що наведена вище п'яти етапна схема роботи над проектом є 
найбільш універсальною та прийнятною. Так схема охоплює та відображає всі основні аспекти роботи 
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над навчальним проектом, в той же час не є занадто детальною і не розпорошує увагу. Також подібне 
розуміння проблеми етапів роботи над навчальним проектом, свідчить про більшу близькість поглядів 
вітчизняних науковців на проблему до ''європейського'', ніж до ''американського'' (за В. В. Гузеєвим) 
варіанту етапів проектної діяльності.  

Висновки. Застосування методу проектів у процесі викладання психологічних дисциплін сприяє 
підвищенню пізнавальної мотивації й активності студентів; інтеграції та поглибленню раніше здобутих 
знань та вмінь; розвитку важливих компетентностей (компетентностей високого рівня, за Дж. Равеном); 
надає можливість отримати досвід застосування здобутих знань для вирішення практичних, професійно-
орієнтованих завдань. Досвід свідчить про високу ефективність застосування проектного методу під час 
вивчення психологічних дисциплін. Аналіз сучасних педагогічних досліджень проблеми надає 
можливість дійти висновку про необхідність дотримання певних педагогічних умов під час застосування 
методу проектів.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Закон України "Про вищу освіту" : за станом на 21 березня 2016 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – 
К. : Паливода, 2016. – 100 с. 

2. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / [В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, 
Ж. В. Таланова] ; за ред. В. Г. Кременя. – К. : Пріорітети, 2014. – 120 с. 

3. Клачко В. М. Формування мотивації учбової діяльності у курсантів вищих військових навчальних закладів : 
автореф. дис. канд. пед. наук : 20.02.02 / В. М. Клачко. – Хмельницький, 1999. – 19 с. 

4. Метод проектов : [научно-метод. сб.] / под. ред. М. А. Гусаковского. – Вып. 2. – Мн. : РИВШ БГУ, 2003. – 
240 с.  

5. Равен Дж. Компетентность в современном обществе. Выявление, развитие и реализация / Дж. Равен. – М. : 
Когито-центр, 2002. – 400 с.  

6. Рябова О. Н. Организационно-педагогические условия использования метода проектов в учреждениях 
дополнительного образования : дисс. канд. пед. наук : 13.00.01 / О. Н. Рябова. – Ярославль, 2004. – 247с.  

7. Самойленко Н. Б. Підготовка вчителів гуманітарних дисциплін до застосування методу проектів у 
професійній діяльності : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. Б. Самойленко. – К., 2008. – 20 с. 

8. Ступницкая М. А. Проектная деятельность и развитие учебной мотивации у учащихся основного звена 
школы : дисс. канд. психол. наук : 19.00.07 / М. А. Ступницкая. – М., 2013. – 319 с. 

9. Шиян Н. І. Дидактичні засади профільного навчання у загальноосвітній школі сільської місцевості : 
автореф. дис. д-ра пед. наук : 13.00.09 / Н. І. Шиян. – Х., 2005. – 44 с.  

10. Ягупов В. В. Педагогіка : [навч. посіб.] / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Zakon Ukrayiny "Pro vyshchu osvitu" [The Law of Ukraine "On Higher Education"] : za stanom na 21 bereznya 
2016 r. / Verkhovna Rada Ukrayiny [Verkhovna Rada of Ukraine]. – Ofits. vyd. – K. : Palyvoda, 2016. – 100 s. 

2. Rozroblennja osvitnikh proghram. Metodychni rekomendaciji [Development of Educational Programs. Guidelines] / 
[V. M. Zakharchenko, V. I. Lughovyj, Ju. M. Rashkevych, Zh. V. Talanova] ; za red. V. Gh. Kremenja. – K. : 
Prioritety, 2014. – 120 s. 

3. Klachko V. M. Formuvannja motyvatsiji uchbovoji dijal'jnosti u kursantiv vyshhykh vijsjkovykh navchal'jnykh 
zakladiv [Formation of Motivation of Educational activity of Cadets of Higher Military Educational 
Establishments] : avtoref. dys. kand. ped. nauk : 20.02.02 / V. M. Klachko. – Khmel'jnycjkyj, 1999. – 19 s. 

4. Metod proektov [Project Method] : [nauchno-metod. sb.] / pod. red. M. A. Gusakovskogo. – Vyp. 2. – Mn. : RIVSh 
BGU, 2003. – 240 s.  

5. Raven Dzh. Kompetentnost' v sovremennom obshhestve. Vyjavlenie, razvitie i realizatsija [Competence in Modern 
Society. Identification, Development and Implementation] / Dzh. Raven. – M. : Kogito-centr, 2002. – 400 s.  

6. Rjabova O. N. Organizatsionno-pedagogicheskie uslovija ispol'zovanija metoda proektov v uchrezhdenijakh 
dopolnitel'nogo obrazovanija [Organizational-Pedagogical Conditions of Using the Project Method in Institutions of 
Additional Education] : diss. kand. ped. nauk : 13.00.01 / O. N. Rjabova. – Jaroslavl', 2004. – 247 s. 

7. Samojlenko N. B. Pidghotovka vchyteliv ghumanitarnykh dyscyplin do zastosuvannja metodu proektiv u profesijnij 
dijaljnosti [Training of Teachers of Humanitarian Disciplines to the Use of the Project Method in their Professional 
Activities] : avtoref. dys. kand. ped. nauk : 13.00.04 / N. B. Samojlenko. – K., 2008. – 20 s. 

8. Stupnitskaja M. A. Proektnaja dejatel'nost' i razvitie uchebnoj motivacii u uchashhihsja osnovnogo zvena shkoly 
[Project Activities and the Development of Learning Motivation in Pupils of Primary School Level]: diss. kand. 
psihol. nauk : 19.00.07 / M. A. Stupnickaja. – M., 2013. – 319 s. 

9. Shyjan N. I. Dydaktychni zasady profil'nogho navchannja u zaghal'noosvitnij shkoli siljsjkoji mistsevosti [Didactic 
Basis of Specialized Education in Secondary School in Rural Areas] : avtoref. dys. d-ra ped. nauk : 13.00.09 / 
N. I. Shyjan. – Kh., 2005. – 44 s.  

10. Jaghupov V. V. Pedagogika [Pedagogy] : [navch. posib.] / V. V. Jaghupov. – K. : Lybidj, 2002. – 560 s. 

 95



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

96 

Мыценко Д. В. Особенности применения метода проектов в процессе преподавания 
психологических дисциплин. 

В статье исследуется проблема применения метода проектов в учебно-воспитательном процессе 
высшей школы. Подчеркивается особая эффективность метода проектов как средства формирования 
и развития познавательной мотивации обучающихся. Анализируется опыт применения проектного 
обучения в процессе преподавания психологических дисциплин. Приводятся примеры применения 

профессионально-ориентированных заданий проектного типа при подготовке студентов различных 
специальностей. Анализируются основные организационно-педагогические условия, соблюдение которых 

существенно влияет на эффективность проектного обучения. 

Ключевые слова: метод проектов, алгоритм работы над учебным проектом, организационно-
педагогические условия проектной работы, формирование познавательной мотивации. 

Mytsenko D. V. Features of the Application of Project Method in the Process of Teaching of Psychological 
Disciplines. 

The article investigates the problem of the project method in the educational process of higher education. 
The particular efficacy of the project method is emphasized as a means of forming and development of 

the cognitive motivation of students. The experience of the application of project-based learning in the process 
of teaching psychological disciplines is analyzed. The examples of the use of professionally oriented tasks of 

project in the preparation of students of different specialties are provided. According to the author, 
the topical project method becomes widespread in the context of national education competence-oriented 

education. The major organizational and pedagogical conditions, which significantly influence the efficiency 
of project-based learning, are analyzed. In the following article, the existence of a diversity of views of 

scientists on the problem of the sequence and contents of the stages of the work on the project is acknowledged. 
According to the conclusion of the author of the article, the most universal and affordable is the five-

phased scheme of the project. It includes the following steps as a search, analytical, practical, presentation and 
checklist. It is asserted that this scheme covers and reflects the main aspects of work on educational projects, at 
the same time doesn’t refine the latest and dispels the attention. Based on the analysis carried out in the article 

of contemporary educational research problems use of own project method , the author concluded that the 
application of project method in the training of future specialists promotes cognitive motivation and activity of 

students; integration and deepening of previously acquired knowledge and skills; development of important 
competencies; provides an opportunity to gain experience in applying the knowledge gained to solve practical, 

professionally-oriented tasks. 

Key words: project method, the algorithm work on educational projects, organizational and pedagogical 
conditions of project work, forming cognitive motivation. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО ПРОЦЕСУ 
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВИДАВЦІВ КОМП’ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ 

У статті висвітлені особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі 
підготовки майбутніх видавців в умовах поєднання очної і дистанційної форм організації навчання. 

Розкрито особливості залучення LMS MOODLE в навчальний процес на прикладі предмету 
''Комп'ютерна графіка''. Охарактеризовано можливості відповідних сучасних програмних комплексів, а 
також наведено переваги обраної системи. Наголошено на важливості залучення ''хмарних'' технологій 
в освіту, наведено приклади їх застосування на базі технологій Google. Поінформовано про специфіку 

практичних завдань курсу, які, у першу чергу, орієнтовані на практичну складову підготовки 
спеціалістів видавничої справи. 

Ключові слова: змішаний підхід до навчання, LMS MOODLE, комп’ютерна графіка, інформаційно-
комунікаційні технології навчання. 

Постановка проблеми. В умовах інтенсивного розвитку інформаційного суспільства, 
лавиноподібного зростання об’ємів інформації та урізноманітнення джерел її отримання, особливо 
важливу роль відіграють нові можливості соціальних мереж, зокрема facebook, VK, Instagram, LinkidIN 
тощо. Відповідно зросло і значення графічного контенту. Доречно зауважимо, що факт зростання ролі 
візуальної складової у загальному обсязі інформації є природним для людини, оскільки зоровими 
органами відчуття найкраще сприймається дійсність, а отже мозок людини пристосовується, перш за все, 
до опрацювання та засвоєння значних обсягів змодельованих зображеннями образів. Саме тому 
розуміння існуючих реалій, володіння інструментарієм створення графічного контенту є важливою 
компетенцією майбутнього видавця і журналіста. 

Виходячи із особливостей підготовки фахових спеціалістів видавничої справи в сучасних 
прогресуючих умовах, одним із підходів до організації навчальної діяльності у сфері предмету 
''Комп'ютерна графіка'' є застосування змішаного навчального процесу, який ґрунтується як на 
проведенні очних лекцій, семінарів, лабораторних робіт, так і на можливостях використання систем 
дистанційної освіти та залучення ''хмарних'' технологій. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень. Проведений нами ґрунтовний аналіз педагогічних 
досліджень вітчизняних та зарубіжних учених засвідчує, що науковці приділяють значну увагу 
проблемам підготовки майбутніх видавців та журналістів. Серед багатьох праць, присвячених цій 
тематиці, слід виділити роботи В. Ф. Іванова [2], В. В. Різуна [4], В. Е. Шевченко [6, 7]. В контексті 
нашої тематики, а саме, в описі графічного дизайну, новітніх комунікаційних технологій та візуального 
сприйняття інформації потрібно відзначити здобутки В. Е. Шевченко. Серед закордонних публікацій, в 
яких описуються особливості подачі інформації, слід виокремити працю групи авторів: J. Gray, 
L. Bounegry, L. Chambers [8]. 

Особливостям використання дистанційних інформаційних технологій та мережі Internet у 
педагогічній практиці присвятили свої роботи Р. С. Гуревич, М. І. Жалдак, П. І. Підкасистий, С. О. Раков, 
О. В. Співаковський, О. М. Спірін. 

Питання застосування системи керування навчального процесу MOODLE розкрито в роботах 
А. М. Аврамчука, О. О. Арсірій, Н. М. Болюбаш, О. П. Буйницької, І. С. Войтовича, В. В. Глущенка, 
Н. П. Гирі, П. В. Микитенка, І. Д. Малицької, В. П. Олексюка, В. П. Сергієнка, О. А. Щербини та інших. 

Проблематику підготовки фахівців до професійної діяльності вивчали і продовжують вивчати багато 
провідних науковців (О. Є. Антонова, Г. П. Васянович, С. С. Вітвицька, О. В. Вознюк, О. А. Дубасенюк, 
С. В. Лісова, В. О. Сластьонін). 

Метою статті є розкриття переваг залучення системи керування навчальним контентом MOODLE до 
організації навчального процесу змішаного типу із предмету ''Комп’ютерна графіка'' для майбутніх 
видавців і журналістів. 

Виклад основного матеріалу. Теперішній світ науки і техніки вже не можливо уявити без 
комп’ютерної обробки різноманітної графічної інформації. Незважаючи на те, що комп’ютерна графіка 
бере свій початок від створення перших обчислювальних систем, які могли представляти наочну 
інформацію на базі електронно-променевої трубки, значного поширення вона набула саме завдяки 
поліграфії. Загалом комп’ютерна графіка об’єднує в собі комплекс наукових дисциплін, які розробляють 
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методології отримання, обробки та візуалізації графічної інформації сучасними технологічними 
засобами. 

Маючи на увазі специфіку підготовки майбутніх видавців (зокрема, підготовки майбутніх 
спеціалістів із особливостями роботи з сучасними форматами графічних файлів), пріоритетними варто 
виділити такі завдання у викладанні навчальної дисципліни ''Комп'ютерна графіка'': розкрити 
особливості створення та редагування векторної і растрової графіки; освоїти принципи роботи з 
найпопулярнішими програмними пакетами (Adobe Photoshop і Adobe Illustrator); отримати навички 
створення і підготовки їх до подальшого розміщення на шпальтах поліграфічної продукції та в мережі 
Internet. Із завершенням курсу студенти повинні знати основні формати растрової та векторної графіки, 
ключові підходи до роботи з ними; інструментарій, можливості та сфери застосування програм Adobe 
Photoshop і Adobe Illustrator. Майбутні видавці також повинні вміти створювати векторні та растрові 
зображення як для поліграфії, так і для Web, ретушувати фото, здійснювати їх тонову та колірну 
корекцію. 

Враховуючи визначені завдання, з метою якісного опанування дисципліни ''Комп’ютерна графіка'', 
роз’яснимо зроблений вибір на користь вказаних програмних комплексів Adobe. На даний час пакет 
Photoshop є негласним стандартом для створення та редагування растрових зображень як для друку, так і 
для цифрових пристроїв. Реальні можливості програми дозволяють також залучити сучасні ''хмарні'' 
технології Creative Cloud. 

Серед редакторів векторної графіки, незважаючи на те, що програмних пакетів, які працюють із 
такими форматами даних, достатньо багато (CorelDraw, Inkscape, Libre Office Draw, DrawPlus Starter 
Edition тощо), ми віддали пріоритет програмі Illustrator тієї ж компанії. Причиною такого вибору є факт 
того, що Illustrator має добру сумісність із файлами створеними в Photoshop і навпаки, файли створені в 
Illustrator без додаткових зусиль імпортуються в Photoshop. 

Зупинимося докладніше на виборі змішаного підходу до організації навчального процесу з 
дисципліни ''Комп'ютерна графіка''. Основною його перевагою є оптимальне поєднання найкращих 
традицій існуючої освітньої системи, сучасних напрацювань педагогічних інновацій та потужного 
інструментарію дистанційних інформаційно-комунікаційних технологій [3]. Фактично традиційна освіта 
доповнюється використанням віртуального навчального середовища, розробленого на основі Internet 
технологій. У цьому випадку роль викладача видозмінюється від основного носія інформації та 
керівника навчальним процесом до тьютора, який дає настанови і поради тому, хто навчається у виборі 
інструментарію, пояснює його помилки при виконанні практичних та лабораторних робіт. Тобто, 
змішане навчання є моделлю використання розподілених інформаційно-освітніх ресурсів у 
стаціонарному навчанні із застосуванням елементів асинхронного й синхронного дистанційного 
навчання [3]. 

Серед позитивних рис цієї моделі слід назвати такі: викладач доступний не тільки під час аудиторних 
занять, а й будь-коли – дякуючи наявним інформаційним ресурсам; можливості отримати консультацію 
по електронній пошті (на відповідній сторінці форуму); дізнатися розклад викладача та узгодити 
аудиторну консультацію; можливості контролю за навчанням як викладачу, так і студенту; модель 
спрощує процес адаптації навчальних програм до вимог сучасності, урізноманітнює форми та методи 
подачі й перевірки матеріалів тощо [3]. 

Фактично запропонований підхід до організації навчального процесу є підготовкою спеціаліста до 
постійного вдосконалення власної професійної кваліфікації. А це, у сучасному суспільстві, є потребою 
кожної людини [1: 34]. 

Звичайно ж, надважливою умовою змішаного навчання є можливість використання сучасних 
інформаційних освітніх технологій у цілому. Серед усіх інформаційних систем, які сприяють належному 
забезпеченню виваженої комп’ютерної підтримки навчального процесу (ILIAS, eFront тощо), ми надаємо 
перевагу системі MOODLE. 

Moodle (скорочено від Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, що в перекладі з 
англійської мови означає модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище) є найбільш 
популярним програмним продуктом для організації електронного навчання. Він об’єднує можливості 
систем керування контентом (CMS), систем керування навчанням (LMS) та віртуального навчального 
середовища [5]. Ця система поширюється із відкритим програмним кодом (Open Sorce) і спрямована на 
організацію взаємодії між викладачем та учнем. 

Беручи за основу вказану інформаційну систему, ми створили освітній ресурс за адресою 
www.estudysystem.pp.ua/moodle (рис. 1), що дозволило організувати єдиний вільний доступ до 
навчальних матеріалів, зокрема і для курсу ''Комп'ютерна графіка''. Сам курс було розділено на дві 
ключові частини: створення та редагування растрових зображень у програмі Adobe Photoshop та робота із 
векторними ілюстраціями в Adobe Illustrator. Для першої частини важливим було ознайомлення 
студентів із сучасними можливостями ретушування фотографій, їх тонової та кольорової корекції, 
особливостями обробки портретів молоді та людей похилого віку тощо. У той же час, навчальна 
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програма вивчення пакету Adobe Illustrator передбачає роботу із створення векторних ілюстрацій, 
інфографіки, друкованих буклетів тощо. Відповідно до вимог навчальної та робочої програми було 
передбачено створення єдиного віртуального навчального середовища,в якому розміщено всі 
інформаційні та практичні матеріали по кожній темі. 

Завдяки тому, що MOODLE підтримує створення курсу із чітким розбиттям на тематичні блоки та 
розміщення в них відповідного навчального інструментарію, нам вдалося чітко структурувати 
інформацію та зробити її доступною для студентів у будь-який час доби. Це дозволило їм самостійно 

вибудовувати власний навчальний процес, а викладачу на 
аудиторних заняттях зосередитися на розкритті 
найважливіших питань теми та відповідях на запитання 
студентів. 

Доступність різних форм в організації навчальної 
інформації у системі MOODLE (зокрема SCORM пакети, 
бази даних, вікі, глосарій, завдання, семінар, тест, урок, 
форум тощо, а також модулі організації інформаційних 
ресурсів IMS, посилання на інші ресурси, створення 
електронних книг, Web сторінок, які можуть бути об’єднані 
у теки) дозволяє чітко упорядкувати матеріал та 
організувати зручний доступ до інформації. Вбудована 
система перевірки та оцінювання дозволяє контролювати 
процес перевірки знань та вмінь студентів. Враховуючи те, 
що ''Комп'ютерна графіка'' має свої особливості у 
представленні та оцінюванні результатів роботи студентів, 
основним напрямом розробки системи тестів і завдань була 
орієнтація на максимальне застосування практичних знань, 
умінь та навичок. Зокрема, тестові завдання ми намагалися 
формулювати таким чином, щоб максимально стимулювати 
студентів для дослідження і свідомого опанування 

програмного графічного пакету, який вивчається. Як приклад, наведемо питання одного із тестових 
завдань із теми Adobe Illustrator. 

Рис. 1. Титульна сторінка електронної 
навчальної системи 

У документі є декілька монтажних областей. Як можна відобразити всі монтажні області на 
екрані монітора? 

1. Двічі клікнути на інструменті ''Виділення'' у панелі інструментів. 
2. Натиснути комбінацію клавіш ''Ctrl + Alt + O''. 
3. Скористатися клавішею ''Пробіл''. 
4. Використати комбінацію клавіш ''Ctrl + O''. 
Представлене тестове питання вимагає від того, хто навчається, проробити кожну операцію у 

програмі самостійно, що ефективно сприятиме відпрацюванню потрібних навичок і покращенню знань 
відповідного інструментарію. 

Лабораторні та практичні завдання усвідомлено створені на основі аналізу найбільш розповсюджених 
завдань, взятих із відомих бірж фрілансу, що дозволяє студентам одразу ж адаптуватися до роботи за 
фахом. Серед типових доречно виділити такі: створення графічних колажів на задану тематику, тонова та 
кольорова корекція зображень, ретушування портретів. Приділяється значна увага роботі із векторними 
форматами. Студенти працюють над проектуванням і макетуванням буклетів в програмі Adobe Illustrator, 
вивчають особливості створення та редагування ілюстрацій як для поліграфії, так і для сучасних 
цифрових пристроїв, інструментарій для створення інфографіки засобами цього пакету, опрацьовують та 
розробляють власні елементи для свого фірмового стилю.  

Окрім роботи із вказаними програмними пакетами на курсі розглядаються і такі питання, як 
кольорові моделі (RGB і CMYK), їх особливості застосування, поняття кольорового кола, інструментарій 
для роботи зі шрифтами, зокрема елементи типографіки, створення модульних сіток як для друкованої 
продукції, так і для дизайну інтерфейсів електронних додатків та Web-сторінок. 

Кожна тема курсу супроводжується презентацією, відповідними тестовими завданнями для перевірки 
теоретичних знань, докладним описом корисних літературних джерел та мережевих посилань, які 
студент може завантажити і переглянути у будь-який зручний для нього час. 

Можливість LMS MOODLE інтегруватися з різними сучасними ''хмарними'' сервісами дозволяє 
організувати змішаний навчальний процес без втрати якості у випадках, коли обмежені ресурси. 
Зокрема, для здачі та збереження практичних і лабораторних робіт, виконаних майбутніми 
журналістами, ми пропонуємо користуватися хмарними технологіями Google Drive. Також 
використовуються такі додатки як Google Docs і Google Calendar. 
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Отже, підводячи підсумки, слід зазначити, що змішаний підхід до навчання сприяє удосконаленню 
навчального процесу, дозволяє оптимізувати передачу матеріалу від студентів до викладача і навпаки, 
спростити перевірку знань та вмінь студентів із предмета, швидко адаптувати курс ''Комп'ютерна 
графіка'' до вимог сьогодення. Окрім цього, організований таким чином навчальний процес сприяє 
зацікавленню студентів курсом, їх відповідальним ставленням до навчання та оптимальної регламентації 
самого процесу. 

Серед подальших перспектив вивчення реалізації змішаного підходу в навчанні за допомогою 
системи LMS MOODLE ми вбачаємо, зокрема, таке: удосконалення віртуального середовища, 
створеного на вказаній основі, розширення можливостей для комунікації в системі викладач – студенти, 
залучення ''хмарних'' сервісів до організації навчального процесу вже створеного освітнього порталу. 
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Мосиюк А. А. Использование системы MOODLE для организации смешанного процесса обучения 
будущих издателей компьютерной графике. 

В статье освещены особенности применения информационно-коммуникационных технологий в процессе 
подготовки будущих издателей в условиях сочетания очной и дистанционной форм организации 

обучения. Раскрыты особенности привлечения LMS MOODLE в учебный процесс на примере предмета 
''Компьютерная графика''. Охарактеризованы возможности соответствующих современных 
программных комплексов, а также приведены преимущества выбранной системы. Подчеркнута 
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важность привлечения ''облачных'' технологий в образование, приведены примеры их применения на базе 
технологий Google. Проинформированo о специфике практических задач курса, которые, в первую 
очередь, ориентированы на практическую составляющую подготовки специалистов издательского 

дела. 

Ключевые слова: смешанный подход к обучению, LMS MOODLE, компьютерная графика, 
информационно-коммуникационные технологии обучения. 

Mosiiuk O. O. Using the MOODLE System for Organizing a Mixed Process of the Professional Training of 
the Prospective Publishers in Computer Graphics. 

The author of the article describes the peculiarities of using the information and communication technologies in 
the professional training of the prospective publishers in the conditions of combination of full-time and distance 
forms of studying. The author uses scientific methods of studying the contemporary sources, such as the analysis, 
the synthesis, the comparison, the modeling. These are appropriate to virtual learning environment and more – 
for exploring the use of computer training facilities and the professional training of the prospective journalists 

and publishers. The goal is to demonstrate the features of the content management system MOODLE for the 
mixed type of the educational process by the subject ''Computer Graphics'' for the prospective publishers and 

journalists. The author analyzes the possibilities of modern software systems, intended for the work with graphic 
content, and provides the benefits of the selected programs, explains the made choice. The author believes that 
using ''the cloud'' technologies is important for the education process that is proved with the examples of the 

applications of the mentioned educational means, based on the technologies GOOGLE. The author focuses on 
the peculiarities of the professional training of the prospective publishers. The article contains some examples of 

practical problems of the training course, which are based on the analysis of the most common projects taken 
from the freelance. The author considers such tasks to represent a good practice for the prospective 

professionals. The author connects the future research with improving the virtual environment, created on this base, 
enabling to expand the opportunities for communication. 

Key words: mixed approach to the training, LMS MOODLE, computer graphics, information and 
communication technologies of professional training. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ АМЕРИКАНСЬКОГО ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ПІЛОТІВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ 

Стаття присвячена результатам порівняльного аналізу професійної підготовки пілотів в Україні та 
США. Автор статті звертає увагу на процес навчання пілотів та на позитивний досвід американських 
навчальних закладів. Запропоновано та схарактеризовано напрями забезпечення якості професійної 
підготовки курсантів льотних навчальних закладів. Обґрунтовано, що застосування в навчальному 
процесі навчальних закладів України запропонованих автором напрямів реформування покращить 

професійну підготовку майбутніх пілотів. 

Ключові слова: активне навчання, критичне мислення, індивідуальний підхід, інноваційні методи, 
практична підготовка, професійна підготовка. 

Постановка проблеми. В сучасних умовах розвитку професійної освіти України відбувається 
перегляд дидактичних засад професійної підготовки фахівців різних галузей, зокрема пілотів цивільної 
авіації. Таким чином, пріоритетного значення набуває вивчення тенденцій розвитку освітнього простору 
різних країн, особливостей впливу напрямів діяльності на системи освіти, зокрема, США. У зв’язку із 
появою більш сучасних автоматизованих літаків, збільшився перелік вимог до рівня спеціальних знань та 
вмінь пілотів. Тому зусилля вищих навальних закладів мають бути спрямовані на удосконалення 
професійної підготовки пілотів та створення умов для безперервного навчання, самореалізації, 
отримання практичних навичок, професійного розвитку. Ми вважаємо, що необхідно поєднати кращі 
традиції вітчизнах навчальних закладів та інноваційні ідеї американського досвіду для реформування 
національної вищої освіти. 

Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Останнім часом з метою аналізу шляхів забезпечення 
України висококваліфікованими спеціалістами збільшується кількість наукових досліджень, 
присвячених проблемі вивчення досвіду професійної підготовки фахівців за кордоном. Так, вивченням 
різних аспектів підготовки авіафахівців у різних країнах вивчали Г. А. Лещенко, М. Є. Ломакіна, 
Т. С. Плачинда. Однак питання вивчення досвіду професійної підготовки майбутніх пілотів зарубіжних 
країн є недостатньо висвітленим. 

Мета статі – розкрити загальні напрями реформування професійної підготовки пілотів в Україні, які 
визначені за результатами порівняльного дослідження американського досвіду. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення питання професійної підготовки пілотів у ринкових умовах 
потребує обґрунтування психолого-педагогічних умов навчання, вибору форм та методів підготовки, 
розробки методичних рекомендацій щодо формування професіоналізму в авіаційній сфері. Це дасть 
можливість майбутньому пілоту бути підготовленим на більш високому рівні, розвивати особистісні та 
професійні якості, які необхідні сучасному конкурентоспроможному спеціалісту.  

Упродовж останніх десятиліть у США інтенсивно проводяться наукові дослідження проблем 
професійної підготовки пілотів, підвищення професіоналізму та популяризація й доступність авіаційних 
професій. Американська політика завжди була спрямована на інвестиції у людський потенціал, освіту та 
підготовку фахівців. Такий підхід забезпечує покращення системи підготовки фахівців на всіх рівнях. У 
зв’язку із цим, дослідження професійної підготовки пілотів у навчальних закладах США свідчать про 
ефективність напрямку завдяки розвитку технологій, заохочення інноваційних ідей, підтримку до 
саморозвитку та самореалізації.  

На жаль, в Україні, професійна підготовка пілотів цивільної авіації переживає кризу. Існує низка 
проблем: скорочення попиту на професію пілота; неможливість забезпечити усіх курсантів нальотами за 
рахунок навчальних закладів; недостатність фінансування льотних навчальних закладів державою, 
враховуючи потребу в закупці авіаційного палива, ремонт літаків й вертольотів і підтримку наземної 
інфраструктури забезпечення польотів; недостатня кількість розроблених сертифікованих навчальних 
посібників для пілотів із різних дисциплін враховуючи новітні вимоги; занадто теоретизованість 
навчання та недостатньо практики.  

Варто зазначити, що на сьогодні повітряні судна, на яких виконуються польоти в сучасних 
авіакомпаніях України, оснащені складними системами управління, електронною та обчислювальною 
технікою, системами автоматичного управління та навігаційними комплексами, системами контролю 
роботи функціональних систем, що вимагає особливої підготовки пілотів, якої раніше не було в 
цивільній авіації СРСР, до якого входила і Україна.  
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Закон України "Про освіту" зобов'язує освітні заклади України готувати авіаційний персонал 
відповідно до міжнародних вимог, які викладені в Додатку 1 до Конвенції про міжнародну цивільну 
авіацію "Випуск свідоцтв авіаційному персоналу", який містить стандарти та рекомендовану практику, 
що визначає мінімальні вимоги до рівня кваліфікації кандидатів на отримання свідоцтв членів льотного 
екіпажу. Залежно від прав, які отримують пілоти, ІКАО встановило шість видів свідоцтв: 

• пілот-любитель (літак, вертоліт, дирижабль або повітряне судно з системою збільшення 
підйомної сили) (PPL – Private Pilot Licence); 

• пілот комерційної авіації (літак, вертоліт, дирижабль або повітряний транспорт із системою 
збільшення підйомної сили) (CPL – Commercial Pilot Licence); 

• пілот багаточисельного екіпажу (літак) (MPL – Multi-crew Pilot License); 
• лінійний пілот авіакомпанії (літак, вертоліт або повітряне транспорт – але з системою 

збільшення підйомної сили) (ATPL – AirlineTransport Pilot); 
• пілот-планерист; 
• пілот вільного аеростата [1]. 
Виконувати функції другого пілота або командира повітряного судна в комерційних авіакомпаніях 

можуть лише власники свідоцтв "Пілот комерційної авіації", "Пілот багаточисельного екіпажу" та 
"Лінійний пілот авіакомпанії". В Україні вимоги до кандидатів на отримання свідоцтв пілота 
аналогічні вимогам Додатка 1 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Крім того, для 
забезпечення безпеки польотів в Україні були прийняті Авіаційні правила, які визначають та регулюють 
порядок діяльності авіації. Головними засадами авіаційних правил є положення Конвенції про 
міжнародну цивільну авіацію та Додаток до неї.  

Одним з найважливіших факторів, які забезпечують безпеку польотів, є високий рівень професійної 
підготовки членів льотних екіпажів. З аналізу ІКАО показано, що близько 70 % авіаційних нещасних 
випадків можна було б запобігти правильними та своєчасними діями авіаційного персоналу [2]. 
Катастрофи літаків останнього покоління показали недостатнє розуміння взаємодії людини з 
автоматичними системами керування літаком. Причинами авіаційних подій полягають у поверховому 
розумінні роботи систем управління, невміння своєчасно розпізнати відмови та несправності, неглибокі 
знання законів динаміки польоту й навичок ручного пілотування тощо. Таким чином, унікальність 
діяльності членів льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації полягає в багатофункціональності 
та прийнятті рішення в умовах ліміту часу. Пілот в реальному житті працює в нестандартних умовах і 
при прийнятті рішень повинен враховувати фактори ризику, спиратися на глибокі знання законів 
динаміки польоту, особливості роботи функціональних систем, можливостей людини. 

Підготовка сучасного пілота цивільної авіації – це багатогранний та дуже дорогоцінний навчальний 
процес. На жаль, в Україні існують недоліки навчальних закладів в організації підготовки, а саме: 
перевантаженість завданнями з дисциплін не основного профілю; безсистемна організація навчального 
плану; недостатнє забезпечення навчальною літературою, а саме навчальні посібники, які були 
розроблені саме для пілотів; великий відрив між тим, що викладається на заняттях, і тим, що дійсно існує 
в авіаційних загонах; фонд бібліотеки не задовольняє вимогам часу; нестача нової інформації; курсант 
розглядається як пасивний об’єкт навчально-виховного процесу, недостатній рівень педагогічної 
майстерності окремих науково-педагогічних працівників; не враховується рівень успішності курсантів 
під час організації самостійної підготовки, низька мотивація до навчально-пізнавальної діяльності; 
викладачів майже не цікавить думка курсантів; не достатнє використання комп’ютерних технологій; 
неврахування рівня підготовленості під час призначення на посади [3]. 

Курсанти зазначили причини, які, на їх думку, не сприяють ефективному опануванню професії пілота. 
Серед таких причин є власна лінь, низька особиста зацікавленість у вивченні деяких дисциплін – 8 % 
респондентів; надмірний обсяг інформації з дисциплін, що вивчаються – 31 %; недостатня кількість 
годин, що відведено на практичні заняття чи відсутність можливості закріпити інформацію на практиці – 
35 %; перевага репродуктивного стилю навчання над творчим – 37 %; недостатня якість наявної 
навчальної літератури та відсутність сучасної – 42 % [3]. 

Отже, якість професійної підготовки пілотів залежить від організації навчального процесу, що 
базується на впровадженні інноваційних методів професійної підготовки. Це обумовлено тим, що робота 
пілотів передбачає різноманітні види діяльності, які можуть варіюватися залежно від типу літака або 
ситуації. Відтворення у процесі навчання такої діяльності, як основи для підготовки пілотів, вимагає 
принципово відмінних від традиційних методів навчання. Оскільки, традиційні методи навчання не 
орієнтовані на індивідуальні особливості курсанта, то поза увагою залишаються мотивація, особистісний 
потенціал курсантів, їх пізнавальні потреби та інтереси. Під час традиційної професійної підготовки 
курсанти не є активними учасниками навчального процесу, такий підхід негативно впливає на підготовку 
пілота. Необхідно змінити ситуацію, в якій навчальні заклади не лише слідують традиційним методам 
навчання, а втілюватимуть позитивний зарубіжний досвід. Крім того, навчальним закладам необхідно 
також розробити власні інноваційні ідеї, технології та методи які дозволять не лише розкрити 
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особливості професії пілотів, але й максимально наблизити навчальний процес до професійної 
діяльності.  

Головним завданням для професійної освіти України щодо підготовки пілотів є володіння курсантом 
практичними вміннями та навичками. Досвід американських викладачів з професійної підготовки 
полягає у поєднанні індивідуального і практичного підходів. Сучасні методи професійної підготовки 
пілотів сприяють розкриттю сутності людини та відповідають вимогам сучасного суспільства. У зв’язку 
з цим, ми виокремили, на нашу думку, такі методи, які ефективно впливають на навчання, розкривають 
потенціал майбутнього пілота та удосконалюють практичні навички та вміння. До таких методів 
належать: презентації проектів, проблемні дискусії, аналіз конкретних ситуацій, рольові ігри зі сценарієм 
та ін. Проведений аналіз системи підготовки майбутніх пілотів у США свідчить про застосування в 
організації навчального процесу навчальних сценаріїв. Американські педагоги переконані, що необхідно 
не лише формувати у курсантів ґрунтовні теоретичні знання, а й навчити їх практикувати, тобто 
самостійно отримувати та застосовувати для розв’язання реальних практичних завдань та аналіз 
проблемних ситуацій. Характерною рисою американських програм є акцент на ознайомлення із різними 
позиціями, точками зору щодо проблеми, яка вивчається, рішення або відповіді, які знаходять курсанти 
не є остаточними, тобто правильними. Система підготовки пілотів полягає у всебічному розвитку 
особистості курсанта, виявлення його здібностей та умінь, збагачення інтелектуального та творчого 
потенціалу. У навчанні курсантів наголошують на критичному аналізі та оцінці теорій досліджень. А 
отже, курсанти повинні вміти аналітично оцінювати практичні рекомендації та досвід. Такий підхід 
сприяє розвитку критичних поглядів, а також отриманню аналітичних умінь. 

Отже, аналізуючи програми професійної підготовки пілотів, ми дійшли висновку, що в процесі 
навчання українських курсантів більше уваги слід приділяти таким видам роботи, як дискусія, роздум, 
аналіз, індивідуальні та групові дослідницькі завдання пошуку вирішення завдання тощо. Майбутніх 
пілотів слід заохочувати до самооцінки власних дій, адже критичний аналіз власних помилок та 
досягнень спонукає до розуміння професійного самовдосконалення. 

Крім того, ще одна форма навчання заслуговує на увагу українських дослідників: під час підготовки 
пілотів американські викладачі надають значення самостійній роботі курсантів. Ця форма формує у 
курсантів альтернативне бачення ситуації та уміння самостійно розв’язувати проблеми й виконувати 
завдання, раціональному та критичному мисленню. На жаль, в Україні хоча і приділяють увагу 
самостійній роботі, але існує обмаль навчальних посібників для пілотів, які заохочують курсантів до 
самостійної діяльності.  

Важливим є той факт, що лекційні заняття американських педагогів мають свою специфіку. Головна 
особливість полягає у тому, що заняття мають проблемний характер, курсанти мають обов’язково 
підготуватися до лекції. У вітчизняній практиці майбутні пілоти зазвичай займаються лише 
конспектуванням.  

Оскільки, провідним напрямом формування практичних умінь пілотів є безпосередня практика 
курсантів впродовж всього періоду навчання, тому позитивним моментом практичного навчання у 
навчальних закладах пілотів у США, на нашу думку, є паралельне проходження практики та семінару 
вже з першого курсу. Такий підхід до організації практики забезпечує інтеграцію теоретичних знань та 
практичної роботи в різних умовах польоту, обмін досвідом, можливість вирішення завдань та ситуацій. 
В Україні теоретична частина навчання передує практичній, тому існує відірваність теорії від практики.  

Отже, складною науково-методичною проблемою в Україні є інтеграція теорії та практики, створення 
ефективної системи практичної підготовки пілотів. Ми вважаємо, що одним із шляхів удосконалення 
системи професійної підготовки пілотів є збільшення кількості годин для практичної підготовки 
курсантів. Вирішити проблему можна також шляхом запровадження практичних методів на навчальних 
заняттях, де курсанти мали б можливість працювати в умовах наближених до реальних. На нашу думку, 
саме запровадження американського досвіду використання практичних завдань в процесі самостійної 
роботи курсантів позитивно вплине на підготовку пілотів в Україні та служитиме як засіб контролю за 
виконанням, вплив на розвиток особистості курсанта, ініціативності та відповідальності, творчого 
мислення й готовності до майбутньої професійної діяльності. 

В США популярна практика співпраці авіакомпаній із навчальними закладами для підвищення якості 
підготовки пілотів, крім того, через вартість навчання не всі здібні курсанти мають можливість отримати 
освіту, таким чином, авіакомпанія має право надати фінансову допомогу майбутньому пілоту та 
працевлаштувати після закінчення навчання. Також в країні функціонують національні авіаційні 
асоціації, які шляхом співпраці удосконалюють підготовку, узгоджують програму та виконують спільні 
проекти, конкурси тощо. На нашу думку, це ще один позитивний аспект в підготовці майбутніх пілотів, 
який необхідно запровадити в нашій країні. 

Проаналізувавши професійну підготовку пілотів в навчальних закладах США, вважаємо за потрібне 
запропонувати рекомендації щодо адаптації американського досвіду до вітчизняних освітніх умов. 
Враховуючи досвід професійної підготовки Сполучених Штатів та вітчизняні потреби, вважаємо за 
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доцільне виокремити загальні напрями реформування професійної освіти пілотів з урахуванням 
потреб сучасного ринку праці:  

1. співпраця державних, приватних та громадських закладів авіаційної галузі та роботодавців з 
навчальними закладами для працевлаштування випускників; 

2. автономність, самостійність і незалежність навчальних закладів в організації навчального 
процесу; 

3. оптимізація навчальних програм, врахування інноваційних технологій під час освітнього 
процесу; 

4. створити та уповноважити авіаційні асоціації, професіоналів-пілотів, практиків, дослідників 
та викладачів, розробляти стандарти підготовки, контролювати процес та результати професійного 
становлення пілотів, проводити акредитацію навчальних закладів та використовувати можливості 
дистанційного навчання, обміну досвідом підготовки та перепідготовки із іншими навчальними 
закладами, створення ефективної системи перепідготовки льотно-інструкторського складу. 

5. забезпечення зв’язку теорії із практикою під час підготовки завдяки льотним базам, клубам, 
літнім таборам; 

6. виокремлення міжпредметних зв’язків у процесі навчання для раціонального використання 
годин; 

7. заохочення курсантів до дослідницької діяльності для формування критичного та аналітичного 
мислення, здатність приймати рішення, готовність відповідати за результати діяльності; 

8. участь курсантів, викладачів у міжнародних програмах, конкурсах та проектах. 
Висновок дослідження та перспективи. Таким чином, ми дійшли висновку, що важливо 

сформувати єдність теорії та практики діяльності в авіації, оновити зміст та методи навчання, 
забезпечити партнерські відносини між освітньою та виробничою сферою. Отже, запозичення 
позитивного досвіду США із адаптацією його до реалій нашої країни, дає можливість підвищити 
ефективність вітчизняної системи підготовки пілотів цивільної авіації та уникнути багатьох помилок, 
характерних для періоду її реформування. У такому контексті вивчення досвіду Сполучених Штатів у 
сфері організації професійної підготовки пілотів може стати, безсумнівно, дуже корисним для України. З 
огляду на це, перспективи подальшого дослідження ми вбачаємо у можливості застосування 
запропонованих напрямів, аналізу готовності до співпраці льотних навчальних закладів України. 
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Подлубная О. Н. Перспективы использования инновационных идей американского опыта 
профессиональной подготовки пилотов гражданской авиации. 

Статья посвящена результатам сравнительного анализа профессиональной подготовки пилотов в 
Украине и США. Автор статьи обращает внимание на процесс обучения пилотов, а также на 

положительный опыт американских учебных заведений. Предложены и охарактеризованы направления 
реформирования, которые обеспечат качественную профессиональную подготовку курсантов летных 
учебных заведений. Обосновано, что применение в учебном процессе учебных заведений Украины 
предложенных автором направлений улучшит профессиональную подготовку будущих пилотов. 
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Podlubnaya O. M. Perspectives Based on American Experience of Using Innovative Ideas in Training 
Commercial Pilots. 

This article is devoted to the results of the comparative analysis of pilot training in Ukraine and the USA. We 
believe it is necessary to combine the best traditions of Ukrainian schools and American innovative ideas for 
reforming national higher education. We explored the choice of training forms and methods, development of 

guidelines on the formation of professionalism in the aviation sector. This will enable future pilots to be trained 
at a higher level and develop personal and professional skills which are needed today's competitive specialist. 

The article contains the basic features of the educational process in the United States and focuses on the 
innovative teaching methods and new approaches to traditional methods and learning. We identified the main 
approaches to training pilots, in particular the use of independent work, practical training, student-centered 
approach, development of critical thinking skills. It is important to form the unity of theory and practice in 

aviation, renew content and teaching methods, to ensure the partnership between the educational and industrial 
areas. So, adoption positive experience of the US, with its adaptation to the realities of our country, makes it 
possible to increase the effectiveness of the national system for training civil aviation pilots and avoid many 
mistakes during reforming period. In this context, studying the experience of the United States in the field of 

professional training pilots may be very useful for Ukraine. Therefore, the implementation of directions, 
suggested by the author, in the educational process of Ukrainian flight universities will improve the professional 

training of future pilots. 

Key words: active learning, critical thinking, student-centered approach, innovative methods, practical training, 
professional training. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В НАУКОВІЙ 
ЛІТЕРАТУРІ 

У статті подано аналіз наукових праць зарубіжних та вітчизняних науковців, в яких висвітлено 
проблеми формування соціокультурної компетентності як ключового компонента професійної 
компетентності та важливого показника готовності особистості до професійної діяльності. 

З’ясовано важливість формування соціокультурної компетентності особистості в процесі професійної 
підготовки,обґрунтовано місце та роль соціокультурної компетентності у структурі професійної 

підготовки майбутнього фахівця. 

Ключові слова: компетентність, соціокультурна компетентність, професійна підготовка, професійні 
вміння, професійне становлення, майбутній фахівець. 

Постановка проблеми. Початок третього тисячоліття характеризується стрімким розвитком 
міжнародних і міжнаціональних контактів, що обумовлює багатопланові зміни в нашому суспільстві. На 
сьогодні, поряд з економічною та політичною інтеграцією, в Україні відбуваються процеси, спрямовані 
на створення європейського суспільства, а відтак, і спільного європейського соціокультурного простору. 
Це означає, що поряд із співробітництвом у політичній, економічній та правовій сферах пріоритетності 
набувають спільні європейські освітня, мовна та культурна неекономічні сфери. Разом із цим, зростає 
попит у висококваліфікованих фахівцях, здатних стати конкурентоспроможними, різнобічно 
розвиненими особистостями, які володітимуть навичками толерантного ставлення до носіїв мови з 
різних країн, культур та стилів життя, а саме – володітимуть соціокультурною компетентністю.  

Мета статті – обґрунтувати та проаналізувати процес формування соціокультурної компетентності 
особистості в науковій літературі. 

Виклад основного матеріалу. Професійна підготовка є підґрунтям прогресивної нації, основою та 
гарантом індивідуального розвитку особистості, формує соціокультурний, інтелектуальний та 
виробничий потенціал суспільства. Розвиток держави, структурні перетворення на мікро- і 
макроекономічному рівнях повинні гармонійно поєднуватися з реформою освіти та професійної 
підготовки для того, щоб задовольнити потреби і прагнення людей, особливо майбутніх фахівців, 
встановити нову систему цінностей, відповідати запитам людства щодо змін у сфері роботи як в 
громадському, так і у приватному секторах [1]. 

Формування ринкових відносин, становлення в Україні демократичної держави зумовлюють зміну 
цільових настанов професійної освіти: не забезпечення потреб держави у спеціалістах різних професій і 
рівнів кваліфікації, а задоволення різноманітних освітніх потреб особистості заради її розвитку, 
самореалізації, самонавчання та самовдосконалення. Сьогоденню необхідні компетентні фахівці, які 
повинні глибоко усвідомлювати своє місце в суспільстві, ґрунтовно володіти теоретичними знаннями, 
професійними вміннями і навичками. Поряд із цим, зростає попит у висококваліфікованих фахівцях, 
здатних стати різнобічно розвиненими особистостями, які володітимуть навичками толерантного 
ставлення до носіїв мови з різних країн, культур та стилів життя, а саме – володітимуть соціокультурною 
компетентністю оскільки саме ця компетентність стає все більш важливою і значущою з точки зору 
можливостей працевлаштування, кар'єри, конкурентоспроможності. На нашу думку, завдяки 
незупинному процесу накопичення та розвитку протягом усього свідомого життя людини, 
соціокультурна компетентність створює сприятливі умови для успішного виживання і функціонування 
на сучасному ринку праці. 

Будь-яка професія, що належить до типу "людини-людина", перш за все, передбачає володіння 
наступними професійно важливими якостями особистості: доброзичливість, тактовність, 
комунікабельність, самоволодіння, витримка, чуйність, емпатія, самостійність, домінантність, соціальний 
інтелект, організаційні здібності, чистота та виразність мовлення, експресія обличчя та поведінки, 
наполегливість тощо [2]. Отже, у системі професійної підготовки майбутнього фахівця, незалежно від 
того який фах був обраний, важливо не тільки формування спеціалістів вузької спеціалізації, а дещо 
більше – процес формування професійної культури і компетентності, його соціалізація.  

Словник сучасної української мови визначає, що компетентний – це такий фахівець, який має 
достатні знання у якій-небудь галузі, який ґрунтується на знанні, кваліфікований, має певні 
повноваження, повноправний, повновладний [3]. 
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У сучасній науковій психолого-педагогічній літературі поняття "компетентність" трактується як 
складна інтегративна якість особистості, що сприяє готовності здійснювати ефективну професійну 
діяльність з урахуванням соціальної важливості й соціального замовлення, які можуть бути з нею 
пов’язані: уміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати 
інформацію, готовність виконувати свої посадові та фахові обов’язки відповідно до сучасних 
теоретичних надбань і кращого досвіду, наближення до світових вимог та стандартів. (А. Богуш, 
С. Бондар, Т. Волобуєва, О. Дрогайцев, С. Гончаренко, І. Зязюн, С. Клепко, Г. Селевко, Т. Татур, 
С. Уіддет, С. Холліфорд, В. Ягупов). 

В останні роки поняття "компетентність" вийшло на загально дидактичний і методологічний рівень. 
Це пов'язано з його системно-практичними функціями та інтеграційною роллю в освіті. Посилення уваги 
до цього поняття обумовлене також рекомендаціями Ради Європи, що стосуються відновлення освіти, її 
наближення до замовлення соціуму. У науковій літературі виділяються наступні види компетентностей: 
комунікативна (С. Братченко, Ю. Ємельянов, А. Панфілова, О. Саннікова, Г. Трофимова, В. Ширшов і 
ін.); пізнавальна (С. Воровщіков, Д. Татьянченко); інтелектуальна (Е. Гельфман, М. Холодна) і 
інтелектуально-корпоративна (А. Арінушкіна); інформаційна (А. Оробінскій, О. Смолянинова); 
технологічна (М. Манько); культурологічна (М. Булигіна, О. Лукіна, Н. Поморцева, А. Федорова); 
психологічна (І. Демидова, В. Дружинін, Н. Яковлєва); психолого-педагогічна (М. Лук'янова, Е. Попова); 
професійна (А. Маркова, В. Якунін); соціально-психологічна (А. Кудрявцева, Л. Берестова); 
загальнокультурна (Н. Конасова, О. Лебедєв, А. Петров). 

Професійна компетентність студентів вищих навчальних закладів досліджувалось багатьма 
науковцями (М. Алпатов, М. Бахтін, В. Біблер, Л. Васильєв, О. Глузман, С. Золотухіна, Є. Хілтухіна та 
ін.), психологами (М. Беннет, В. Лозова, Д. Мацумото, Б. Рубен та ін.), педагогами (О. Антонова, 
О. Березюк, В. Бондар, С. Вітвицька, І. Зязюн, Ю. Караулов, Н. Маркова). Цікавим, на нашу думку, є 
підхід до виділення видів професійної компетентності А. К. Маркової. Зокрема, вона виділяє: спеціальну 
компетентність, яка характеризується рівнем володіння професійною діяльністю, здатністю 
проектувати свій професійний розвиток; соціальну компетентність – як володіння спільною (груповою, 
кооперативною) професійною діяльністю, прийомами професійного спілкування; як соціальну 
відповідальність за результати своєї професійної праці; особистісну компетентність – як володіння 
умінням особистісного самовираження і саморозвитком; індивідуальну компетентність, яка вміщує 
методи і прийоми самореалізації і розвитку індивідуальності в рамках професії, готовності до 
професійного росту, здатності до індивідуального самозбереження, уміння раціонально організовувати 
свою працю [4]. 

Вплив соціокультурної компетентності на соціалізацію майбутнього фахівця визначається в значній 
мірі конкретною областю забезпечення, набуття та застосування відповідної компетентності в обраній 
професії. За останні роки значно підвищився інтерес науковців до розкриття сутності феномена 
соціокультурної компетентності, оскільки дана компетентність є однією з найголовніших 
компетентностей у професійному становленні висококваліфікованого фахівця. Саме ця компетентність 
дає можливість молодому спеціалісту знаходити шляхи вирішення найрізноманітніших питань, що 
можуть виникнути в процесі його професійно-практичної, соціокультурної діяльності. 

Соціокультурна компетентність – це вміння і готовність застосовувати сукупність соціопедагогічних, 
соціолінгвістичних, соціопсихологічних, країнознавчих та міжкультурних знань для досягнення 
порозуміння між особами або групами, які є представниками різних соціумів, мовними засобами та в 
межах соціокультурного контексту однієї із сторін [5]. 

Слід зазначити, що ця компетенція, передусім, дає можливість зрозуміти спільні й відмінні риси між 
культурами, допомагає розпізнавати упередження та позбавлятися їх, сприяє толерантному ставленню до 
інших культур, дозволяє створювати основи для міжкультурних обмінів і допомагати діяти свідомо й 
відповідально як у власному суспільстві, так і в площині міжнародних відносин. Дана компетенція також 
сприяє формуванню вагомих цінностей та норм поведінки, які збільшують прагнення і здатність до 
відповідальності за власні вчинки та діяльність (інтерес до інших, здатність до проникнення та емпатії, 
сміливість у висловленні власної думки, готовність брати на себе відповідальність, здатність до 
співпраці).  

Проблема формування соціокультурної компетентності як ключового компонента професійної 
компетентності та важливого показника готовності особистості до професійної діяльності не є новою. В 
останні роки вона досліджувалась зарубіжними та вітчизняними педагогами (О. Антонова, М. Аріян, 
Н. Бориско, Н. Гез, О. Дубасенюк, І. Зимня, І. Зязюн, Н. Ішханян, В. Калінін, С. Козак, О. Коломінова, 
З. Корнаєва, С. Ніколаєва, Т. Опанасенко, Ю. Пассов, О. Первак, В. Редько, Л. Рудакова, Н. Саланович, 
В. Скалкін, В. Топалова, Т. Третьякова та ін.). Науковці стверджували, що соціокультурна 
компетентність є важливою складовою загальнокультурного розвитку суспільства.  

Теоретико-методологічне підґрунтя для формування соціокультурної компетентності особистості 
знайшло відображення в філософських працях (В. Андрущенко, І. Бех, В. Кремень, В. Луговий, П. Саух 
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та ін.), працях з психології (Л. Виготський, В. Давидов, Г. Костюк, О. Киричук, О. Леонтьєв, В. Моляко, 
С. Рубінштейн та ін.), працях відомих педагогів (М. Бірам, Дж. Вальдес, Ж. Зарат, М. де Карло, 
С. Ніколаєва, О. Першукова, В. Сафонова, С. Сисоєва та ін.).  

Як засвідчує аналіз багатьох дисертаційних робіт, соціокультурна компетентність визначається одним 
із важливих показників готовності особистості до професійної міжкультурної взаємодії. Про це свідчать 
роботи таких науковців, як – Н. Білоцерківська, Р. Гришкова, І. Зарубінська, Ю. Захарчишина, Ю. Лісова, 
Н. Самойленко.  

Наявність чіткої уяви про структуру, сутність, зміст соціокультурної підготовки особистості вимагає 
певної методологічної бази, яка ґрунтується на таких концептуальних підходах, як системний, 
діяльнісний, професійно зорієнтований, особистісно-зорієнтований та культурологічний. 

Система в даному випадку – це розуміння будь-якого соціокультурного явища, взятого за ціле і яке 
складається з взаємопов’язаних елементів і підсистем, які їх об’єднують, але більша за суму всіх його 
складових. 

Діяльність в нашому дослідженні розглядається як визначальний компонент розвитку особистості, 
який сприяє організації та підбору методів, способів, форм саморозвитку, самовиховання, самоосвіти 
особистості в процесі соціокультурної підготовки. 

Майбутня професійна діяльність потребує від кожної особистості вмінь визначати мету і конкретні 
завдання виробничої діяльності, вибір найбільш ефективних шляхів і пріоритетних напрямів 
вдосконалення організації своєї діяльності, створення стабільності для професійного зростання, якісного 
виконання своїх обов’язків на основі соціокультурної компетентності особистості. 

Особистісно-зорієнтований підхід вимагає врахування в процесі соціокультурної підготовки 
особистості її не тільки певної суми як професійних, так і філософських, психологічних, соціальних, 
культурологічних та інших знань, умінь, навичок, а й нахилів, здібностей, володіння загальнолюдськими 
цінностями. Оригінальним, на наш погляд, є погляд О. Березюк, яка в даному підході визначає 
пріоритетним індивідуальну креативність особистості. На її думку, саме це дозволяє забезпечити 
усвідомлене формування самою особистістю цілісного індивідуального контексту в соціокультурній 
підготовці, об’єднати соціальний запит з індивідуальними суттєвими характеристиками кожної людини 
[6]. 

Культурологічна орієнтація в професійній підготовці завжди зумовлює розширення джерел 
всебічного, гармонійного зростання особистості. Основне тут – соціальне замовлення, яке проявляється в 
об’єктивних тенденціях розвитку суспільства, в свідомому вираженні освітніх запитів самих громадян. 
Адже кожна особистість – це суб’єкт культури, її носій, виробник і споживач певних культурних 
цінностей. Культура, суспільне відношення до неї – критерії та джерела культурологічного характеру 
освіти, її гуманізації та демократизації. 

Розглянемо явище соціокультурної компетентності як процес життєдіяльності особистості більш 
детально з позиції філософії, соціології, психології та педагогіки. 

Одне з перших трактувань феномена "соціокультурна компетентність" було запропоноване фахівцями 
Ради Європи Jan van Ek та John L. M. Trim у дослідженні "Threshold 1990". Згідно даного документу, 
соціокультурна компетенція визначається як аспект комунікативної здатності особистості, який включає 
в себе ті специфічні особливості суспільства та його культури (здатність до адекватної взаємодії в 
ситуаціях повсякденного життя, становлення і підтримки соціальних контактів за допомогою 
комунікації), які проявляються в комунікативній поведінці членів даного суспільства. Науковці 
класифікують ці ознаки як "соціальні конвенції", "соціальні ритуали" та "універсальний досвід" 
оволодіння якими є необхідною умовою для успішної комунікації [7]. 

З позиції філософії поняття "соціокультурний", перш ніж стати основоположним у методології 
суспільних наук пройшло довгий шлях. На першому етапі (кінець ХVIII ст. – кінець ХХ ст.) 
"соціокультурне" розглядалося лише як наслідок історичного розвитку суспільства, як його продукт. 
Людина виступала як творець культурного світу, але не як його продукт, результат самої культури. На 
другому етапі (друга половина ХХ ст.) активна роль культури починає все більше фіксуватися 
суспільною свідомістю і привертає до себе увагу фахівців різних галузей соціально-гуманітарного 
знання. Однак принципово нове розуміння місця і ролі культури у функціонуванні та розвитку соціуму 
формується не одразу [8]. 

Загалом, творцями соціокультурного підходу вважають М. Вебера та П. Сорокіна. Розглядаючи 
соціокультурний розвиток особистості в контексті раціоналізації соціальних дій, організацій та 
інститутів, Вебер наголошував на тому, що духовно-культурні фактори (разом з політикою, релігією, 
освітою) чинять визначальний вплив на економічне життя суспільства. Соціокультурний аналіз Вебера 
ґрунтується на уявленнях про людину як культурну істоту, й демонструє як на основі суб’єктивних 
смислів відбувається "становлення" соціальної об’єктивності. Суспільство для Вебера в цілому теж є 
культурним установленням, оскільки воно базується на осмисленій поведінці, а не на інстинктивному 
реагуванні, властивому тваринному світу [9]. 
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Продовжуючи ідеї Вебера, П.Сорокін називає соціокультурними такі феномени, що належать до над 
органічних явищ, які, по-перше, є проявами різних форм свідомості, а не результатами інстинктів, а по-
друге, "перебувають виключно у сфері взаємодіючих людей і продуктів їх взаємодії". Базові поняття 
соціокультурного аналізу у П. Сорокіна набувають більш чітких форм. У роботі "Соціокультурна 
динаміка" він зазначає: "Структура соціальної взаємодії… має три аспекти, невіддільних одне від одного: 
1) особистість як суб’єкт взаємодії; 2) суспільство як сукупність взаємодіючих індивідів з його 
соціокультурними відносинами і процесами і 3) культура як сукупність значень, цінностей і норм, якою 
володіють взаємодіючі особи, і сукупність носіїв, які об’єктивують, соціалізують і розкривають ці 
значення…" [9]. 

Перспективність соціокультурного підходу сьогодні пов’язана з його багатовимірністю та певним 
універсалізмом, оскільки він об’єднує цивілізаційний та формаційний підходи в єдине ціле, оскільки 
з’ясовує, як вважає М. Лапін, поєднання усталених компонентів (антропологічних, етнічних, культурних) 
людської історії, до яких звертається цивілізаційний підхід, та мінливих (соціальних, особистісних), на 
яких концентрує увагу формаційний. 

Російський культуролог А. Флієр визначає важливість таких складових соціокультурної 
компетентності, як психологічна мобільність та комунікабельність особистості, її соціальна адаптивність. 
До складу соціокультурної компетентності дослідник включає також культурний компонент, який 
передбачає систему уявлень про національні традиції, звичаї та реалії країни, мова якої вивчається.  

На сьогодні, у філософії сформувалися дві концепції дослідження соціокультурного підходу. Згідно з 
однією з них, у повсякденному житті люди діють відповідно до історично складеного змісту культури. У 
будь-якому соціальному суб’єкті – від суспільства в цілому до особистості з усіма проміжними 
ступенями між ними у вигляді спільнот – існує своя субкультура. Вона включає і програму діяльності 
відповідного суб’єкта. У дослідженнях зазначеного типу під субкультурою розуміють культуру певного 
суб’єкта як соціокультурного цілого. Специфіка цього підходу полягає в тому, що про культуру завжди 
йде мова як про чиюсь культуру [10]. 

Аналіз наукової літератури засвідчує, що з погляду загально філософських підходів, у складі 
соціокультурної компетентності відзначається важливість таких ознак, як: психологічна мобільність і 
комунікабельність індивіда, його соціальна адаптивність і культурна толерантність (А. Флієр), готовність 
до соціокультурної діяльності, сформовані ціннісні орієнтації особистості, готовність до ведення діалогу 
(О. Садохін), уміння розуміти соціальний контекст професіональної діяльності (Г. Паніна), здатність 
людини адаптуватися та інтегруватися в соціумі (О. Астаф'єва). 

У вітчизняних та зарубіжних науках особливо актуалізувалось обговорення суті, ознак, змісту та 
спрямованості соціокультурного феномену. Учені-соціологи розглядають даний феномен як соціально-
культурну систему, складне динамічне утворення, що має соціальну природу і відображає соціальні 
відносини та стосунки, які спрямовані на створення, засвоєння, збереження, розповсюдження предметів, 
речей, ціннісних уявлень та забезпечують взаєморозуміння людей у різних соціальних ситуаціях. 

Соціологічні дослідження комплексу загальних соціальних закономірностей динаміки культури та 
специфічних форм культурного життя у суспільстві на кожному етапі його розвитку, вивчення системи 
предметів, ідей, уявлень, цінностей, соціокультурних норм розширюють відносини в соціальних 
спільнотах, системах та у суспільстві в цілому, дають поглиблене розуміння багатьох соціокультурних 
явищ та процесів, полегшують сприйняття такої соціокультурної інформації. Доказом цього виступають 
праці Г. Спенсера, Ф. Енгельса, Л. Моргана, Дж. Фрезера, Е. Тайлора які відображають еволюційну 
концепцію соціокультурного розвитку, що базується на принципі однаковості і лінійності поетапного 
розвитку культури і суспільства. У рамках цього підходу можливе порівняння різних соціокультурних 
спільнот, що знаходяться на різних етапах еволюції за принципом більш-менш розвинених. 

З соціологічної точки зору особистість є не тільки наслідком, але і причиною соціально етичних дій, 
що відбуваються у даному соціальному середовищі. Людина, з одного боку, інтегрує соціальні відносини 
навколишнього середовища, а з іншого боку – виробляє своє особливе відношення до зовнішнього світу. 
Таким чином відбувається взаємодія, в окремих випадках, – взаємодія соціальних груп. П. Сорокін 
зазначає "Родовою моделлю будь-якого соціокультурного феномену є значуща взаємодія двох і більше 
індивідів. Під взаємодією розуміється будь-яка подія, за допомогою якої одна людина напiввідчутним 
шляхом впливає на відкриті дії або стан розуму іншого. За відсутності такого впливу (одностороннього 
або взаємного) неможливе існування будь-якого соціокультурного явища" [9]. 

Вітчизняні соціологи вважають, що формуванню особистості як соціокультурного феномену 
притаманна сукупність форм соціального: соціальне явище, взаємодія, організація, інститут і соціальний 
процес. Як соціальна система, формування особистості включає такі елементи: об’єкти та суб’єкти, 
соціальні інститути, культура й "окультурене" природне середовище, напрями. Системними функціями 
становлення особистості вважають такі: культурологічна, соціалізаційна, адаптаційна, 
ціннісноутворювальна, нормативна, інтеґративна і соціального контролю [9: 49].  
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Підготовка майбутнього фахівця до реалізації культурологічної функції становлення особистості 
передбачає досконале пізнання культурних факторів соціуму на основі підпорядкування духовно-
моральним законам людського буття, усвідомлення необхідності підвищення соціально-особистісного 
рівня культури. Виховання особистості – це "залучення людини до всіх досягнень людської культури у 
такий спосіб, щоб вона жила в контексті загальнолюдської культури" (І. Зязюн), відтак, академік 
наголошує на проблемі формування ціннісної свідомості особистості, "яка не є, і ніколи не була 
продуктом соціального середовища" [11: 15]. Таким чином, в процесі соціокультурного формування 
особистості основними чинниками виступають надбання ціннісних орієнтацій майбутнього фармацевта у 
процесі взаємодії з соціумом, у результаті чого об’єкти пізнання набувають для суб’єкта особистісного 
смислу, а саме суспільної значущості в цілому. У цьому сенсі І. А. Липський виокремлює якісні стани 
соціального становлення особистості, що представлено в наступній схемі. 

При вивченні аспектів соціокультурного формування особистості зарубіжні вчені торкаються 
сутності поняття "культури" як соціального феномену. Саме поняття "культура" (від лат. Culture – 
обробіток, розвиток, виховання) являє собою сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених 
людством протягом його історії; історично набутий набір правил всередині соціуму для його збереження 
та гармонізації. Слід зазначити, що культура передбачає і перетворення самої людини в процесі 
"обробітку душі". Дане трактування культури запропонував Марк Туллій Цицерон (106-43 рр. до н.е.) у 
своєму творі "Про обов'язки", заклавши традицію використання цього поняття. 

Французький учений-соціолог Авраам Моль вважає, що культура має дві складові: культуру 
індивідуальну та культуру соціальну. Вченим було запропоновано бачення соціокультурного циклу, що 
відбувається в суспільстві в процесі людської життєдіяльності. Вихідною і кінцевою точкою цього циклу 
є окрема людина, що створює нові елементи культури. Її індивідуальне поле свідомості визначається 
соціокультурними рамками, в яких ця людина живе. Для деяких людей (творців) ця діяльність є 
професійною. Вони створюють нові ідеї, роблять відкриття у своїх творах, наукових дослідженнях. Роль 
творців у створенні культури обмежується створенням ідей і форм, що становлять масу повідомлень – 
мікросередовище. У цьому процесі формується "соціокультурна таблиця", на остаточний склад якої 
впливають актуальні факти і події.  

Трактуючи сутність поняття культури, професор В. С. Біблер зазначає: "Культура власної території не 
має. Вона здатна жити і розвиватися (як культура) лише на межі культур, водночас у діалозі з іншими 
цілісними, замкненими "на себе", на вихід за свої межі культурами". Згідно його думці, вирішальною 
подією у ХХІ столітті має бути новий соціум – соціум культури – особлива соціальність, а саме форма 
вільного спілкування людей у силовому полі культури, діалогу культур. 

Такі дослідники, як З. Фрейд, К. Юнг, С. Московічі, А. Маслоу при вивченні соціокультурних явищ 
концентрували увагу на психологічних механізмах культурно-історичного процесу.  

У сучасних педагогічних дослідженнях соціокультурна компетентність трактується як властивість 
особистості, що характеризує її теоретичну і практичну готовність до соціокультурної діяльності 
(Т. Жукова); у тому числі знаннєву обґрунтованість (випереджувальну і рефлексивну) поведінкових актів 
на основі осмислено прийнятих рішень (С. Чехова); визначає ціннісні орієнтації особистості та сприяє їх 
формуванню (О. Жежера). Вслід за I. Зимньою соціокультурна компетентність розглядається багатьма 
дослідниками як складне структурне утворення, що охоплює єдність чотирьох структурних компонентів: 
а) знання змісту компетенції (когнітивний аспект), б) готовність до виявлення компетенції 
(мотиваційний), в) ставлення до змісту компетенції і об’єкта її застосування (ціннісносмисловий), 
г) досвід виявлення компетенції (поведінковий аспект). Так, у дослідженнях, присвячених формуванню 
соціокультурної компетентності (Є. Жежера, Т. Жукова, І. Ярцева та ін.), виокремлюють такі структурні 
компоненти: когнітивний (знання своєї культури і культури мови, що вивчається); аксіологічний 
(цінності культури); особистісно-операційний (навички спілкування, вміння організувати діалог 
культур); оцінно-рефлексивний (самостійність, рефлексія, самооцінка); концептуальний (знання щодо 
професійної, соціокультурної діяльності, культурно фонові знання); комунікативний (техніка і прийоми 
вербального и невербального спілкування); емоційно-моральний (соціокультурна свідомість і 
соціокультурна відповідальність особистості); діяльнісний (мотивація, рефлексія і креативність). 

Узагальнюючи сучасні тенденції трактування поняття "соціокультурна компетентність" вітчизняними 
педагогами, Л. Топчій доходить висновку, що даний феномен розглядається як інтегративне особистісне 
утворення, складниками якого є: знання, пов’язані зі світовою, національною, регіональною культурою, 
цінностями, що визначають стосунки між людьми, між людиною і світом; шанобливе ставлення до 
культурних надбань, дбайливе ставлення до рідної мови, відповідальне ставлення до рідномовних 
обов’язків, поважне ставлення до інших мов; бажання здійснювати свою діяльність у соціальному 
середовищі, зокрема й мовленнєву поведінку, за законами добра й краси; уміння організовувати власну 
діяльність, зокрема й мовленнєву, з урахуванням соціальних норм поведінки, морально-етичних, 
естетичних та інших цінностей; досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу; здатність до 
життєтворчості в певному лінгвосоціумі [12]. 
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Зарубіжні науковці К. Крамш та У. Кид виділяють соціокультурну компетентність як складову 
частину комунікативної компетентності особистості. Під соціокультурною компетентністю вони 
розуміють аспект комунікативної здатності, який містить у собі характерні особливості суспільства та 
його культури, що проявляється в комунікативній поведінці членів цього суспільства.  

Вчені-психологи розглядають поняття "особистість" та "соціокультурна компетентність" як 
взаємодоповнюючі один одного явища, наприклад Л. Божович характеризує особистість, як людину, яка 
здатна панувати над випадковостями і змінювати обставини життя відповідно зі своїми цілями і 
завданнями, яка здатна також свідомо керувати і самою собою. 

Висновки. Отже, зробивши ґрунтовний аналіз наукової літератури з проблеми формування 
соціокультурної компетентності особистості ми можемо зробити висновок, що "соціокультурна 
компетентність" це знання елементів національної культури, національно-культурної специфіки мовної 
поведінки носіїв відповідної мови і здатність користуватися такими елементами соціокультурного 
контексту як звичаї, правила, норми, країнознавчі знання носія мови. Явище соціокультурної 
компетентності нерозривно пов`язане з формуванням особистості в сучасному суспільстві, де людина 
має можливість не тільки усвідомлювати себе у суспільстві, але й суспільство у собі, яке вона може 
прийняти або змінити. Соціокультурну компетентність доцільно розглядати як якісну характеристику 
особистості, що базується на сукупності набутих знань соціальних та культурних сфер життя, ціннісних 
орієнтацій; як здатність та готовність до міжкультурного спілкування з носіями інших мов та культур; як 
важливий фактор розвитку особистості, соціалізації її в сучасному суспільстві, самореалізації та 
культурного самовизначення.  

Перспективи подальших досліджень полягають у визначенні умов та способів формування 
соціокультурної компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. 
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Процюк И. Е. Формирование социокультурной компетентности личности в научной литературе. 

В статье представлен анализ научных трудов зарубежных и отечественных ученых, в которых 
освещены проблемы формирования социокультурной компетентности как ключевого компонента 

профессиональной компетентности и важного показателя готовности личности к профессиональной 
деятельности. Выяснено важность формирования социокультурной компетентности личности в 

процессе профессиональной подготовки, обосновано место и роль социокультурной компетентности в 
структуре профессиональной подготовки будущего специалиста. Проанализированы основные подходы, 
принципы, формы, методы и средства формирования социокультурной компетентности личности. 

Ключевые слова: компетентность, социокультурная компетентность, профессиональная подготовка, 
профессиональные умения, профессиональное становление, будущий специалист. 

Protsiuk I. E. The Formation of Personality’s Sociocultural Competence in the Scientific Literature. 

The research deals with the importance of sociocultural competence formation of a person such as this 
competence is becoming increasingly important and significant in terms of employability, career, and 

competitive abilities. Acquired and developed throughout one's lifetime, sociocultural competences create 
favourable conditions for successful survival and functioning in contemporary labour market. The research aims 

at revealing the characteristics and orientations of formation of sociocultural competence. This article gives a 
thorough analyzes of the scientific works of foreign and native scientists, which highlights the problem of 

sociocultural competence formation as a key component of professional competence and an important indicator 
of individual readiness to perform professional activities. There the author also found out the importance of 
individual’s sociocultural competence formation in the process of training and proved the place and role of 

sociocultural competence in the structure of vocational education. 

Key words: competence, sociocultural competence, vocational education, professional skills, professional 
activity, professional competence. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У статті наведено приклади застосування педагогічних технологій та доведено їх ефективність у 
професійній діяльності вчителя іноземних мов. Сучасні технології впливають на розвиток педагогічної 

компетентності майбутнього вчителя і підвищують рівень іншомовної комунікативної 
компетентності учня. Висвітлено домінуючу роль креативних методів і прийомів та окреслено 

напрямки вдосконалення підготовки, змісту, організації та специфіки їх впровадження для студентів. 
Проаналізовано стратегію вищої освіти України на сьогоднішній день та її складові: формування і 

становлення професійної компетентності фахівця, реалізація творчого підходу. 

Ключові слова: педагогічні технології , майбутні вчителі іноземних мов, іншомовна комунікативна 
компетентність, креативні методи та прийоми, творчий підхід. 

Постановка проблеми. На часі перед педагогічними навчальними закладами України постало 
завдання підготовки майбутніх професіоналів, які мали б змогу синтезувати отримані теоретичні знання. 
Закон України "Про освіту", "Про вищу освіту", Державна національна програма "Освіта" (Україна XXІ 
століття), Національна доктрина розвитку освіти в Україні висвітлюють основні вимоги до педагогічних 
кадрів та рівня їхньої підготовки. Зростання важливості вивчення іноземних мов та удосконалення 
мовної культури загалом є причиною створення системи підготовки майбутнього вчителя відповідно до 
вимог сучасного інформаційно-технологічного суспільства. 

Аналіз останніх досліджень. Оскільки, саме педагогічні кадри є рушійною силою реформування 
освіти, виникає суспільна потреба в ініціативних, всебічно освічених фахівцях, здатних до подальшого 
самовдосконалення свого мовного рівня. В теорії і практиці вищої педагогічної освіти накопичено 
значний досвід, який охоплює багато аспектів професійно-педагогічної підготовки студентів. Значна 
увага приділяється пошукам шляхів удосконалення навчального процесу у вищій педагогічній школі 
(А. Верхола, В. Загвязінський, В. Зябкін, В. Козаков, С. Сисоєва), організаційних форм, методів і 
технологій навчання студентів (Т. Акбашев, А. Вербицький, В. Д’яченко, О. Падалка. Проблему 
використання сучасних технологій у підготовці майбутніх учителів досліджували В. Г. Бедерханова, 
І. Л. Бім, З. П. Горбенко, Г. Л. Ільїна, К. С. Лелюшкіна, Л. А. Садвокасова, В. В. Сєрікова, 
І. С. Якиманска. Маловивченим питанням залишається застосування сучасних педагогічних технологій 
під час вивчення іноземних мов. 

Метою нашої статті є розглянути особливості підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до 
застосування креативних педагогічних технологій. 

Відповідно до мети виділимо такі завдання: 
- визначити фактори впливу на якість професійної діяльності майбутнього учителя іноземних мов; 
- здійснити аналіз рівня впровадження сучасних технологій у навчальному процесі; 
- знайти шляхи вирішення проблеми підготовки майбутніх вчителів іноземних мов до застосування 

креативних технологій. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Технологія – це комплекс, що складається із [1]: 
- запланованих результатів; 
- засобів оцінки для корекції та вибору методів, прийомів набору моделей навчання, розроблених 

викладачем. 
Прогресивні зміни, що відбуваються у системі вищої освіти, вимагають від студентів здатності до 

автономного навчання, що є змістом підходу до навчання, у центрі якого – майбутній фахівець. У той же 
час традиції, що існують у навчанні, багато в чому орієнтовані на домінуючу роль викладача, який є 
головним джерелом інформації, головним арбітром на занятті. У такій системі формується особистість 
студента як споживача (П. Гончарук, М. Зіганов, В. Козаренко, Р. Мільруд, В. Рибалка, Ю. Трофімов, 
А. Венден (А. Wenden), Дж. Рубін (J. Rubin), Д. Ньюнен (D. Nunan)), що, певною мірою, суперечить 
сучасним вимогам до навчання у вищих навчальних закладах у світлі завдань Болонського процесу. 
Оскільки навчання не може передбачити усі ситуації, за словами Л. Черноватого, воно зобов’язане 
сформувати особистісні ресурси студентів [2].  У зв’язку з цим, виникає необхідність розвитку здатності 
студентів до самостійного навчання, яке передбачає їх вміння користуватися ефективними 
комунікативними стратегіями, що, у свою чергу, є свідченням сформованості у них стратегічної 
компетенції. 
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Стратегію вищої освіти України на сьогоднішній день складають формування і становлення 
професійної компетентності фахівця, здатного вирішувати не лише професійні задачі, але й 
реалізовувати в ході їх вирішення творчий підхід [3: 4]. Така стратегія уже з середини минулого століття 
почала широко впроваджуватись у системах університетської освіти Великобританії, США, Канади, 
Австрії, Нідерландів та інших країн.  

Стратегія виділена як одна із основних категорій процесу навчання. Перші дослідження стратегій 
пов’язані з іменами американських учених Дж. Рубін, Г. Стерн, Н. Нейман. Пізніше цю проблему 
досліджували Р. Оксфорд, Дж. О'Меллі, А. Шамо, Д. Ньюнен, Г. Стерн, Г. Каспер, Е. Келлерман. 

Комунікативні стратегії розуміють як прийоми, до яких звертаються, коли виникають проблеми в 
комунікації: опис змісту лексичної одиниці, буквальний переклад, використання міміки (Г. Каспер, 
Е. Келлерман). 

Стратегії оволодіння студентами іноземною мовою розробляються в методиці з позиції когнітивної 
теорії навчання іноземної мови і поділяються на стратегії, що забезпечують оволодіння мовою, і 
стратегії, що забезпечують володіння мовою [3: 12]. Найбільш популярними стратегіями оволодіння 
іноземною мовою на сьогоднішній день є:  

- емоційно-вольові – дозволяють знизити рівень хвилювання, керувати емоційним станом студента 
під час проведення навчальних занять;  

- соціальні – розвивають уміння і бажання студента формулювати і ставити запитання, отримувати 
інформацію, співпрацювати;  

- компенсаторні – концентруються на пошуку способів заміни мовних засобів вираження у разі 
незнання студентом певних мовних чи мовленнєвих моделей і конструкцій [3: 12]. 

Кожен з учасників комунікативного акту має домінувальний особистий тип і стиль поведінки, 
зокрема й вербальної, преференційну модель комунікації. Ці чинники суттєво впливають на вибір 
комунікантами відповідних комунікативних стратегій. M. Canale і M. Swain окреслюють вербальні і 
невербальні комунікативні стратегії [5]. 

Під час нашого дослідження було запропоновано сучасну педагогічну технологію на засадах 
творчості. Авторська креативна технологія – відповідна організація навчання, що реалізує принципи 
індивідуалізації та креативності вивчення іноземної мови студентами факультетів іноземних мов і 
спецкурсу розвитку зв’язного мовлення (Creative writing), розроблених автором системи вправ і 
креативних завдань до програмового матеріалу, забезпечує ефективне формування цілісної системи 
навчальних, предметних, мовних і мовленнєвих знань, умінь і навичок, компонентів відповідних 
компетенцій для успішного виконання майбутнім фахівцем професійних ролей та функціональних 
обов’язків на основі індивідуально-творчого підходу до організації іншомовної фахової підготовки 
майбутніх філологів засобами креативного перекладу у групах за рівнем сформованості ПКК на 
факультетах іноземних мов. 

Системотвірний чинник авторської технології професійної комунікативної підготовки майбутніх 
вчителів іноземних мов – формування автономного рівня ПКК студентів. Центральний суб’єкт 
авторської технології формування ПКК майбутніх філологів, на яких спрямована дія технології, – 
студенти. Ключові компоненти технології у тісній взаємодії забезпечують їх результативність. 

Найбільш відповідними меті та базовим основам авторської технології методами і прийомами 
навчання визначено написання творчих робіт, метод ланцюгових асоціацій, метод креативного поля, 
прийом фонетичного протиставлення, сенсорно-чуттєвого зіставлення, прийом застосування сюжетної 
історії ("storytelling"), індивідуальні проекти. 

Критерії відбору та комбінування методів навчання за реалізації індивідуально-творчого підходу у 
навчанні окреслюють відповідність: 1) меті і завданням креативної системи формування ПКК майбутніх 
філологів; 2) меті конкретного навчального заняття; 3) педагогічним умовам формування ПКК майбутніх 
філологів; 4) темі змістового модуля; 5) навчальним можливостям студентів. 

Вивчення денотативних, конотативних, функціональних особливостей терміносистеми, мовних 
конструкцій і моделей, жанрових і стилістичних характеристик дискурсів іноземної мови професійного 
спрямування на практичних заняттях та у процесі самостійної роботи студентів повинно відповідати 
принципам індивідуалізації, креативності, системності, наступності, систематичності, інтеграції теорії з 
практикою і реалізовуватися на ознайомчому, подальшому, поглибленому та закріплюючому етапах. 

У процесі формування ПКК у майбутніх філологів індивідуально-творча технологія інтегрується з 
технологіями кредитно-модульного навчання, організації групової навчальної діяльності, розвивального 
навчання, проблемного навчання. Переваги кредитно-модульної системи навчання – стимулювання 
систематичного опрацювання навчального матеріалу, раціональна організація навчальної діяльності 
студента, у т.ч. й самостійної роботи. Недостатня цілеспрямованість і самоорганізація, низька мотивація, 
ігнорування резервних навчальних можливостей, рівня сформованості ПКК, навчальних потреб та 
інтересів – фактори негативного впливу на темп і результативність навчальної діяльності. Технологія 
творчого навчання має на меті розвиток самостійності, креативності, пізнавальної активності студентів, 
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їх дослідницьких умінь, що особливо актуально для професійної підготовки майбутніх філологів. 
Теоретичною основою технології творчого навчання виступає доктрина про розвиток того, хто 
навчається, як суб’єкта особистої навчальної діяльності. Технологія проблемного навчання витікає з 
технології розвивального навчання. Основні характеристики технології проблемного навчання – високий 
рівень складності навчального матеріалу, швидкий темп оволодіння навчальним матеріалом, 
домінування теоретичних знань, усвідомлене засвоєння студентами навчального матеріалу, інтеграція 
теоретичних знань з практичною професійною діяльністю у процесі виконання індивідуальних та 
групових завдань, проектів, написання творчих робіт. 

Засадничі основи успішного функціонування авторської технології формування ПКК майбутніх 
філологів окреслюють: ефективне поєднання підходів, прийомів, методів, стратегій, технік, найбільш 
ефективних у роботі зі студентами факультетів іноземних мов, інноваційних методик навчання 
іноземних мов; розвиток зв’язного мовлення, асоціативного мислення студентів; створення ситуації 
успіху; організацію комунікації у процесі навчання засобами іноземної мови у змодельованих ситуаціях 
професійної діяльності; високий рівень мотивації й активну взаємодію усіх учасників навчального 
процесу під час організації занять у вигляді воркшопів, взаємонавчання; раціональну організацію 
самостійної роботи студентів, що сприяє реалізації засад творчого підходу до навчальної діяльності, 
розвитку уміння комбінувати відомі способи діяльності, уміння самостійного прийняття рішень, формує 
емоційно-ціннісне ставлення до предмета діяльності.  

Система формування ПКК майбутніх філологів реалізована у процесі іншомовної фахової підготовки 
майбутніх філологів КНУКіМ, ТНПУ імені Володимира Гнатюка, Східноукраїнського національного 
університету м. Луганськ та Херсонського національного університету. Комплексний педагогічний 
експеримент з перевірки ефективності експериментальної системи проводився у три етапи: 
констатувальний експеримент першого порядку, формувальний та констатувальний експеримент другого 
порядку. З огляду на практичну спрямованість змісту навчання, розроблено дескриптори рівнів 
сформованості ПКК майбутніх філологів. Визначено критерії оцінювання рівнів сформованості ПКК 
майбутніх філологів: 100-бальна шкала показників критеріїв рівнів сформованості ПКК майбутніх 
філологів валідна стосовно контексту застосування знань, умінь, навичок, складових загальних 
компетенцій-субкатегорій ПКК майбутніх філологів.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Результати нашого дослідження, отримані за 
допомогою комплексу теоретичних і емпіричних методів наукових досліджень, свідчать, що 
експериментальна система формування ПКК засобами креативного перекладу у майбутніх вчителів 
іноземних мов довела свою ефективність у експериментальних групах визначених нами 
експериментальних пар усіх навчальних закладів педагогічного експерименту. Завдяки впровадженню 
системи професійної комунікативної підготовки майбутніх філологів до написання креативних 
перекладів і власних творчих робіт вдалося суттєво підвищити рівні сформованості ПКК студентів 
експериментальних груп, навіть якщо до початку проведення експерименту показники рівнів 
сформованості їх ПКК не відповідали вимогам високого рівня володіння професійної комунікативної 
підготовки. 

Здійснене дослідження не вичерпує усіх аспектів, зумовлених проблемою формування професійної 
комунікативної компетентності майбутніх філологів. У процесі наукового пошуку визначено нові 
проблемні позиції, що потребують подальшого вивчення, як-от: дослідження можливих шляхів 
інтенсифікації навчальної іншомовної діяльності студентів за допомогою креативних перекладів, 
екстраполяції креативної методики на інші іноземні мови, формування системи вивчення іншомовних 
комунікативних стратегій майбутнього вчителя іноземних мов. 
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Рибинская Ю. А. Особенности применения современных педагогических 
технологий будущими учителями иностранных языков. 

В статье приведены примеры применения педагогических технологий и доказана их эффективность в 
профессиональной деятельности учителя иностранных языков. Современные технологии влияют на 
развитие педагогической компетентности будущего учителя и повышают уровень иноязычной 

коммуникативной компетентности ученика. Отражена доминирующая роль креативных методов и 
приемов и очерчены направления совершенствования подготовки, содержания, организации и специфики 

их внедрения для студентов. Проанализировано стратегию высшего образования Украины на 
сегодняшний день и ее составляющие формирование и становление профессиональной компетентности 

специалиста, реализация творческого подхода. 

Ключевые слова: педагогические технологии, будущие учителя иностранных языков, иноязычная 
коммуникативная компетентность, креативные методы и приемы, творческий подход. 

Rybinska Ju. A. Features of the Modern Educational Technologies Application by Future Teachers of 
Foreign Languages. 

The article presents examples of pedagogical technologies and proves their effectiveness in professional work of 
the teachers of foreign languages. Modern technology affects the development of future teachers' pedagogical 
competence and increases the level of students' foreign language communicative competence. Deals with the 

dominant role of creative methods and techniques outlined areas for improvement and training content, 
organization and implementation specifics for students. It is analyzed the up dated strategy of higher education 
in Ukraine and its components: the formation and establishment of the specialist's professional competence and 

the implementation of creativity. 
The efficiency of pedagogical technologies and their influence are well-proven in the article on competent 

personality of modern student formation. The examples of world-wide international projects are provided and 
the intention of the higher Ukrainian establishments are grounded in relation to a future collaboration with 

them, in fact in spite of the different spheres influence on development of personality, a leading role belongs to 
education. On the whole, our experimental research has proved that creative technology is a possibility to apply 

theoretical knowledge in practice, and also to gain new practical experience, show pedagogical skills and 
abilities and to higher the level of foreign communicative competence. 

Key words: educational technology, future teachers of foreign languages, foreign language communicative 
competence, creative methods and techniques, creative approach. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ 
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті обґрунтовано важливість і необхідність дослідження проблеми естетичного виховання учнів 
початкової школи в Україні в другій половині XIX – на початку XX століття, узагальнено теоретичні 
погляди вітчизняних просвітян на означену проблему, визначено особливості змісту навчальних програм, 
окреслено значення уроків малювання, церковного співу, трудового навчання, гімнастики, екскурсій та 

позакласного читання в естетичному вихованні школярів у досліджуваний період. 

Ключові слова: естетичне виховання, початкова школа, малювання, уроки ручної праці, церковний спів. 

Стан освіти в державі завжди визначається характерними для того чи іншого історичного періоду 
суспільно-економічними, культурними відносинами. Трансформаційні події, що відбуваються в Україні з 
часів її незалежності, безумовно знаходять свої відображення у змісті початкової освіти з урахуванням змін 
в естетичному світосприйнятті, культурних орієнтирах людства, мистецтві. Відповідно і виховання 
молодших школярів має відбуватися з урахуванням цих змін, що передбачає оновлення змісту програм, їх 
адаптацію до сучасних реалій. Як показали події останніх років громадськість рішуче готова до включення 
в процес оптимізації змісту навчальних програм для учнів початкової школи, що безумовно створює 
позитивні умови для реформування освіти. Проте не варто забувати, що в Україні є значний історичний 
пласт, який містить досвід реалізації виховання і навчання молодших школярів на основі різних 
соціокультурних, національних потреб суспільства, що потребує постійного аналізу та інтерпретації. 
Шляхами реалізації цих завдань є, на нашу думку, здійснення аналізу історичного досвіду реалізації 
естетичного компоненту змісту навчального процесу у системі початкової освіти другої половини ХІХ – на 
початку ХХ сторіччя. 

Науковці і педагоги другої половини ХІХ – початку ХХ століття вважали естетичне виховання 
невід’ємним компонентом освіти [1: 3]. Так, Я. Чепіга у статті "Уява і мислительна та творча діяльність 
дитини" зазначав, що естетично-виховний елемент у шкільній освіті несе мистецтво, як одна з форм 
духовного життя суспільства, поряд з релігією, філософією і має бути спрямоване на пробудження у 
школярів творчої уяви, формування у них розуміння творів мистецтва [2: 31]. Вважалося, що естетичне 
виховання є джерелом натхнення, дійсної любові до витонченого, просвітницького, піднесеного, що 
допомагає розвинути в учнів почуття прекрасного, вміння розрізняти гарне від потворного [1: 3]. 

Аналіз архівних джерел показав, що основними предметами у початковій школі другої половини ХІХ – 
початку ХХ століття, які мали естетичне значення у формуванні особистості школяра були церковні співи, 
малювання, ручна праця та трудове навчання. Проте естетична складова навчальних програм залежала від 
типу навчального закладу, його основної навчальної мети.  

Так, сутність навчально-виховного процесу однокласних початкових училищ більшою мірою зводилась 
до набуття елементарних знань з арифметики, російської мови, співу, Закону Божого. Тоді як у двокласних 
початкових училищах програмою передбачалося вивчення також географії, історії, природознавства, 
фізики, малювання. Саме у цих навчальних закладах починають звертати увагу на естетичний розвиток 
молодших школярів засобами образотворчого мистецтва.  

У міських училищах, на які за положенням 1872 року перетворилася більшість повітових училищ, 
ставили за мету дати підвищену початкову освіту дітям дрібних службовців, торгівців, ремісничих. Змістом 
освіти було передбачено вивчення тих самих предметів, що й у двокласних училищах, проте об’єм знань та 
умінь значно розширювався, до того ж вивчалися й прикладні галузі знань: рахівництво, бухгалтерія тощо. 
Естетична складова навчального процесу у міських училищах теж була представлена уроками малювання, 
які передували кресленню. 

Земські школи України наприкінці ХІХ – початку ХХ століття надавали знання з історії, географії, 
природознавства. Водночас у навчальних програмах було запроваджено вивчення предметів естетичного 
циклу, зокрема рукоділля, церковному співу, малювання. 

Навчальними програмами церковно-парафіяльних шкіл передбачалося викладання читання, письма, 
Закону Божого, арифметики, моралі, основних відомостей з землеробства та ремесел, а також окремо шиття 
та підготовка до ведення домашнього господарства для дівчат. З аналізу навчального плану церковно-
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парафіяльної школи видно, що у двокласній школі більше уваги приділялося естетичному вихованню дітей 
ніж в однокласній, де поряд з основними предметами викладалося малювання [3: 11–16]. 

У таких типах початкової школи як: реміснича, сільськогосподарська, торгове училище курс навчання 
включав вивчення російської мови, арифметики, технології слюсарного, ковальського та столярного 
ремесел, рахівництво, а також малювання і креслення.  

Як бачимо, навчальні програми, що створювались для закладів початкової освіти у досліджуваний 
період, передбачали вивчення таких навчальних дисциплін, як малювання та церковні співи, що складало 
основу естетичного виховання школярів. Вважалося, що саме малювання та співи несли найбільше 
естетичне навантаження у вихованні учнів. На прикладі творів мистецтва учні знайомилися із 
стилістичними особливостями різних культур, вчилися малювати з натури, по пам’яті за враженнями, 
робити замальовки [1: 3–4]. Церковний спів теж належав до числа обов’язкових предметів в початкових 
школах. До його вивчення залучалися всі учні, які повинні були брати участь у богослужіннях, співати у 
церкві по неділях та святах. Особливо здібні учні відвідували учнівський хор, який створювали помічники 
священників з викладання Закону Божого [3: 14]. Безумовно залучення дітей до церковного співу сприяло 
вихованню у них естетичних почуттів, смаків та ідеалів, допомагало побачити красу церковного 
богослужіння, розкрити музично-естетичні здібності дітей. 

Проте в архівних та літературних джерелах зустрічаються й окремі відомості щодо введення уроків 
ручної праці та трудового навчання до змісту навчання в початковій школі, що мали неабияке значення в 
естетичному розвитку дітей. Трудове навчання і уроки ручної праці офіційно запровадили у міських 
двокласних і однокласних училищах (за положенням 1872 р) і у початкових селянських і парафіяльних 
училищах [4: 5], проте перші спроби введення уроків ручної праці було здійснено ще на початку 60-х років 
ХІХ століття [5: 3]. Так, на теренах України вже 1865 році було організовано заняття ручною працею з 
деревообробки в Хотинському повітовому училищі [4: 15]. Освітні діячі були переконані, що завдяки цим 
напрямам навчальної діяльності можна було привчити дітей до працелюбства, охайності, виробити у них 
естетичний смак.  

Необхідно зазначити, що у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття вчені розрізняли поняття 
"ручна праця" і "трудове навчання". Ручною працею вважали систематичну, практичну діяльність дитини у 
шкільних майстернях, що передбачала засвоєння основ певних ремесел, а трудове навчання розглядали як 
напрям роботи школи щодо навчання дитини користуватися різними засобами пізнання навколишньої 
дійсності [5: 45]. За визначенням В. Фармаковського, трудове навчання і ручна праця – це різні напрями 
навчальної діяльності школи, оскільки, ручна праця – це, передусім, окремий навчальний предмет, а 
трудове навчання можна розглядати як методичний прийом під час організації будь-якого іншого предмету. 
Він наголошував, що трудове навчання є допоміжним прийомом у процесі удосконалення навчальної 
діяльності учнів, а ручна праця передбачала створення матеріальних речей, що не мають відношення до 
навчання [5: 46]. Важливо відзначити, що під час трудового навчання і на уроках ручної праці естетичне 
виховання учнів здійснювалося шляхом задоволення їх творчих потреб. Це певним чином забезпечувало 
реалізацію творчого потенціалу дитини, розвивало її самодіяльність, творчість [6: 4]. 

Слід зазначити, що педагоги визнавали багато спільного між ручною працею і трудовим навчанням. 
Зокрема, вони наголошували, що обидва напрями навчальної діяльності школи реалізовували педагогічну і 
виховну функції [5: 45]. Так, на І З’їзді діячів технічної і професійної освіти (1890 р.) педагогічні діячі 
зауважили, що ці напрями навчання мають, в перше чергу, забезпечувати виховне і педагогічне значення 
[6: 2], привчати учнів до працелюбства, охайності і сумлінності, формувати у них естетичні смаки [6: 18].  

За визначенням літературних джерел мета уроків ручної праці і трудової діяльності у процесі 
естетичного виховання визначається крізь сутність їх виховної і педагогічної функцій. Як зазначено у 
педагогічних джерелах, виховне значення ручної праці і трудового навчання полягало у розвитку 
координації рухів, уважності, кмітливості, формуванні любові до фізичної праці [6: 18], наполегливості і 
послідовності [5: 27], що формувало належні моральні якості особистості учня, його духову і естетичну 
культуру [6: 22]. Важливим виховним фактором також було те, що результат діяльності учня (виріб) 
зберігався до кінця року на шкільній виставці і демонструвався іншим учням як зразок [5: 18]. Це 
стимулювало учнів якісно виконувати роботу, естетично її оздоблювати. 

Педагогічна функція ручної праці і трудового навчання, на думку педагогів, полягала в озброєнні учнів 
знаннями основ того ремесла, навичками якого вони оволодівали під час навчання у школі. Завдяки 
розумінню елементарних основ справи, яку виконували учні, відбувалося засвоєння прийомів, які 
поступово ускладнювалися і у дітей формувалися такі риси як старанність, наполегливість, уважність, 
естетичний смак [6: 23].  

На уроках ручної праці і трудового навчання діти практикувалися у ліпленні, вирізуванні, комбінуванні 
робіт з дерева, проволоки, паперу тощо [5: 35]. Це були доступні для дитини види діяльності, у процесі 
яких вона виявляла свою творчу активність, самодіяльність, естетичні уподобання. На нашу думку, така 
робота сприяла формуванню естетичної культури школярів, оскільки вимагала старанності, охайності, 
творчості та креативності. Таким чином, важливість ручної праці полягала не лише у реалізації її виховної 
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функції, а й у творчому характері праці, який виховує в учнів естетичну культуру, здатність до 
самодіяльності.  

Окрім уроків трудового навчання, малювання, співів естетичному вихованню сприяли й щоденні 
фізичні вправи, які здійснювали вплив на формуванню в учнів уявлень про красу тіла, рухів і були 
невід’ємною складовою фізичного виховання дитини.  

Так, гімнастика була важливим елементом естетичного виховання учнів у системі початкових закладів 
освіти другої половини ХІХ – початку ХХ століття. На думку педагогів, формування в учнів любові до 
різних видів спорту, забав на відкритому повітрі допомогало відвернути їхню увагу від тих розваг, що 
шкодили фізичному і моральному розвитку, зокрема від вживання спиртних напоїв і порнографії – 
"головних причин розпусти молоді" [7: арк. 15–16], а сприяли цілісному культурному розвитку. Також 
залучення учнів до уроків гімнастики сприяло гарній фізичній підготовці, виробленню вміння красиво 
рухатися, культурі тіла.  

У посібнику "Руководство гимнастики для сельскихъ и народныхъ школъ и учительскихъ семинарій" 
(1875 р.) зазначено, що особливостями фізичних вправ є дотримання порядку й злагодженості під час 
їхнього виконання [8: ХІІ], що, на наше переконання, підтверджує естетичний потенціал занять. У практиці 
шкільних навчальних закладів початкової освіти поширеними були різноманітні гімнастичні вправи і 
рухливі ігри, систематична участь у яких сприяла формуванню в учнів уміння володіти собою, своїми 
думками і тілом, привчала їх до порядку, розвивала моральні та естетичні якості особистості [9: 380–383]. 

Естетичне виховання учнів початкової школи України другої половини ХІХ – початку ХХ століття 
здійснювалося не лише у навчальний час, а й у позанавчальній діяльності школярів під час позакласних 
читаннь, на екскурсіях. 

Наприклад, читання як форма організації позанавчального життя учнів передбачала бесіди педагогів з 
дітьми на теми мистецтва. Зокрема у закладах шкільної освіти проводилися тематичні бесіди спрямовані на 
ознайомлення учнів із особливостями різних культур, відбувалися читання і на релігійно-моральні теми, що 
сприяли моральному та естетичному розвитку дітей [1: 5].  

Аналіз архівних та історико-педагогічних джерел дає можливість стверджувати, що на початку ХХ 
століття однією з форм позанавчальної виховної роботи школи були екскурсії та прогулянки. Учителі 
повинні були організовувати літнє дозвілля учнів шляхом проведення екскурсій, прогулянок і розваг. 
Основною ж метою визначених занять було зближення учителя і учнів, сприяння їх моральному, 
естетичному вихованню, прищеплення любові до природи, її збереження, вироблення шанобливого 
ставлення до штучних пам’ятників, звірів і птахів [10: 23]. Найбільш поширеними на початку ХХ століття 
були екскурсії на місцеві заводи, склади, а також у літній час – заміські групові прогулянки.  

Отже, естетичне виховання учнів початкової школи у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття 
здійснювалося у процесі навчальної та позашкільної роботи. Оскільки система елементарної освіти 
складалася з початкових шкіл різних типів і ступенів на основі якої формувалася нижча реміснича, 
технічна, торгівельна освіта, відбувалася підготовка вчителів початкових класів, то й кількість предметів 
естетичного циклу в цих закладах була різною. Особливостями естетичного виховання учнів початкових 
училищ було введення до навчальних програм уроків малювання та церковного співу, а ремісничих 
училищ – уроків трудового навчання та ручної праці. Ефективними формами естетичного розвитку дітей, 
за твердженнями педагогів досліджуваного періоду, були уроки гімнастики, ігри на відкритому повітрі, а 
також екскурсії та позакласні читання, що сприяли формуванню естетичних якостей особистості, її 
культурних уподобань та розкриттю творчого потенціалу.  
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Самарина С. И., Демченко Н. М. Особенности эстетического воспитания учеников в начальной 
школе Украины второй половины ХІХ – начала ХХ столетия. 

В статье обоснованы важность и необходимость исследования проблемы эстетического воспитания 
учеников начальной школы в Украине во второй половине XIX – начале ХХ столетия, обобщены 
теоретические взгляды отечественных педагогов, выделены особенности содержания учебных 

программ, описано значение уроков рисования, церковного пения, трудового обучения, гимнастики, 
экскурсий и внеклассного чтения в эстетическом воспитании школьников в исследуемый период. 

Ключевые слова: эстетическое воспитание, начальная школа, рисование, уроки ручного труда, 
церковное пение. 

Samarina S. I., Demchenko N. M. The Features of the Aesthetic Education of Pupils of Primary School in 
Ukraine at the Second Half of XIX – Beginning of XX Age. 

The research deals with learning the features of the aesthetic education of pupils of primary school in Ukraine at 
the second half of XIX – beginning of XX age. The materials of the research are the theoretical points of view of 

teachers, scientists about the aesthetic education of pupils, its impact on the overall development of pupils, 
peculiarities of the syllabi different types of primary schools in the study period. The scientific methods of 

analysis, synthesis, description and comparison have been used in order to single out the types of activities of the 
pupils, which had influence on their aesthetic development in primary schools in Ukraine at the second half of 

XIX – beginning of XX age. The conclusions of the article make it possible to determine the types of educational 
and extracurricular lessons, which contributed to pupil’s development and their aesthetic education. Among 

them are lessons of music and drawing, labor training, the lessons of manual labor, exercises, excursions and 
extracurricular reading. But the most important forms of the aesthetic education of primary schools at the 

second half of XIX – beginning of XX age were the drawing lessons, church singing and the lessons of labor 
studies and the lessons of manual labor in trade schools. 

Key words: aesthetically education, primary school, drawing, manual labor lessons, church singing. 
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ЛІНГВІСТИЧНА ТА НАУКОМЕТРИЧНА СКЛАДОВІ НАУКОВОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА 

     Наука необхідна народу. Країна, яка її не   
     розвиває, неминуче перетворюється на колонію. 

Фредерік Жоліо-Кюрі 

У статті розглядається проблема формування наукової комунікативної компетентності магістрів 
медсестринства. Мета дослідження полягає у теоретичному аналізі існуючих та розробленні нових 
перспективних підходів до формування наукової комунікативної компетентності медичних сестер із 
вищою медсестринською освітою. Наукова комунікативна компетентність має дві основні складові: 
лінгвістичну і наукометричну. Обґрунтовано тезу, згідно з якою лінгвістична складова наукової 

комунікативної компетентності поряд з наукометричною, свідчать на користь існування особливого 
феномену сучасної науки – наукової комунікативної компетентності, як уміння не лише проводити 

наукові дослідження, але й презентувати їх результати широкому загалу науковців. 

Ключові слова: наукометрія, магістр медсестринства, наукова комунікативна компетентність. 

Вступ. Актуальність проблеми формування наукової комунікативної компетентності магістрів набула 
небувалої гостроти останнім часом. Всі країни світу інвестують у розвиток національної науки значні 
кошти. Однак, стрімкий розвиток національної науки породив феномен ''забутого цвинтаря''. Свого часу з 
цього приводу А. П. Чехов сказав: ''Національної науки немає, як немає національної таблиці множення''. 
Аксіома безперечна, однак вона не викорінила ні ''містечковості'' в науці, ні феномену ''забутого 
цвинтаря''. Робиться відкриття, на його основі захищається дисертація, дослідник отримує науковий 
ступінь і вчене звання. А відкриття разом з дисертацією потрапляє до архіву. Якщо результати наукового 
дослідження не висвітлено на міжнародній науковій мові у престижному науковому виданні чи на 
міжнародному науковому форумі світового рівня, про них забувають, бо вони поховані на старому, 
занедбаному цвинтарі, куди ніхто не ходить.. Де ви бачили в Україні магістра чи спіранта, який замовляє 
переклад наукової статті із турецької, фінської, данської чи португальської мови? Так само турок, фін, 
данець чи бразилець не буде перейматись перекладом з української. У підсумку про відкриття надовго 
забувають, аж поки хтось інший не ''відкриє'' його заново. На сьогодні – це основне протиріччя розвитку 
науки в одній окремо взятій країні. Відсутність належної презентації нівелює значимість отриманих 
результатів. 

У зв'язку з появою в Україні магістрів медсестринства, важливого значення набуває наукове 
обґрунтування процесу формування в них наукової комунікативної компетентності. Аналіз останніх 
досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми, дозволяє стверджувати, що 
розвиток комунікативності, як науки, визначається сформованістю власного категорійно-поняттєвого 
апарату. Чітко визначена, аргументована, внутрішньо несуперечлива система понять дозволяє проводити 
теоретичні й прикладні дослідження, у тому числі пов'язані з розробкою й реалізацією інновацій у вищих 
медичних навчальних закладах. Разом з тим аналіз наукових праць, свідчить про наявність низки 
протиріч у формуванні наукової комунікативної компетентності у медичних сестер із вищою освітою [1].  

Мета дослідження полягає у теоретичному аналізі існуючих та нових перспективних підходів до 
формування наукової комунікативної компетентності медичних сестер із вищою освітою – магістрів 
медсестринства. 

Для досягнення мети використано наступні методи дослідження: контент-аналіз наукових джерел, 
методи системного аналізу та логічного узагальнення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Наша цивілізація знаходиться на зламі свого історичного 
шляху, що проявляється кризовими явищами у всіх сферах суспільного життя, у тому числі і в галузі 
освіти. Про це свідчать декларація сотень освітніх теорій, парадигм і концепцій. Із великого розмаїття 
нових підходів, теорій та педагогічних концепцій, найбільш поширеною і продуктивною на сьогодні є 
парадигма компетентісно-орієнтованої освіти – competence based education (CBE). Термін запропонував 
американський лінгвіст Н. Хомський у 60-х роках минулого століття [2].  

У законі України ''Про вищу освіту'' (2014 р.) законодавчо затверджено наступне визначення 
компетентності: ''Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних 
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цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну 
діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти''. 

Міжнародна комісія Ради Європи у 2005 році визначила 5 ключових компетентностей, які необхідно 
формувати у фахівця певної галузі: 

1. Соціальна компетентність – здатність особистості брати на себе відповідальність у спільному 
прийнятті рішень, нівелювати соціальні, професійні, сімейні і побутові конфлікти ненасильницьким 
шляхом, проявляти активну життєву позицію, брати участь у демократизації суспільства. 

2. Полікультурна компетентність – розуміння культурологічних відмінностей, уважне, толерантне 
ставлення один до одного, здатність жити у злагоді з іншими культурами, мовами і релігіями. 

3. Комунікативна компетентність – володіння усним і письмовим мовленням, мистецтвом 
спілкування, що важливо у професійному і громадському житті. 

4. Інформаційна компетентність – володіння інформаційними, комп'ютерними технологіями, 
здатність критично оцінювати і виважено ставитись до інформації. 

5. Самоосвітня компетентність – здатність особистості постійно вдосконалюватись, неперервне 
зростання в професійному становленні, а також в особистому і громадському житті. 

Поняття комунікативної компетентності ввійшло в науковий обіг у 1972 р. завдяки американському 
лінгвісту Д. Хаймзу, який новим терміном замінив поняття лінгвістичної компетенції, яке обмежувалось 
суто лінгвістикою [3].  

Комунікативна компетентність має безпосереднє відношення до поняття комунікації, яка 
визначається як процес передачі інформації. Під комунікативною компетентністю розуміють здатність 
встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і 
навичок, що забезпечують ефективне спілкування. Вона передбачає уміння змінювати глибину і коло 
спілкування, розуміти і бути зрозумілим для партнера по спілкуванню. Комунікативна компетентність 
формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми [3].  

Після того як Д. Хаймз вивів комунікативну компетентність із царини лінгвістики, розширив і 
доповнив поняття комунікативної компетенції як невід'ємної складової професійної компетентності, 
було створено низку її галузевих моделей. При цьому кожен дослідник знаходив і звертав увагу на 
істотні аспекти комунікативної компетентності, які виходять далеко за межі не лише лінгвістики, але й 
педагогіки. Різні аспекти комунікативної компетентності почали не лише вивчати, але й активно 
використовувати психологи, медики, журналісти, політики, юристи, військові та представники інших 
професій, які відкривали особливості професійної комунікативної компетентності притаманні для своєї 
галузі. З появою мережі Інтернет, персональних комп'ютерів, мобільних телефонів та інших 
комп'ютерних технологій зв'язку особливого значення набула інформаційна комунікативна 
компетентність [4].  

Ми також наголошуємо на тісному зв'язку комунікативної компетентності з інформатикою і 
вважаємо, що комунікативну компетентність, як процес, можна звести до інформаційної матриці: почуте, 
побачене, прочитане → запам'ятоване, осмислене, емоційно забарвлене → сказане, показане, написане, 

Тому, ми визначаємо поняття комунікативної компетентності у широкому сенсі цього слова як 
знання закономірностей збору і поширення інформації. У вузькому розумінні – це мистецтво бути 
зрозумілим і переконливим. 

Із професійних різновидів комунікативної компетентності для магістрів медсестринства найбільший 
інтерес становить медична та інформаційна. Вони мають багато аспектів, на яких у даній публікації ми 
зупинятись не будемо. Підкреслимо лише, що оволодіння інформаційною комунікативною 
компетентністю надає магістрам медсестринства небачені до цього можливості пошуку необхідної 
інформації в наукових джерелах, автоматизованої статистичної обробки даних наукових досліджень, 
можливість комп'ютерного моделювання процесів, що вивчаються, а також презентації отриманих 
результатів наукових досліджень на очних та віртуальних наукових форумах [4].  

Поява персональних комп'ютерів, мережі Інтернет і віртуальної реальності, як засобів наукової 
комунікації, призвело до виникнення і стрімкого розвитку наукової комунікативної компетентності як 
феномену, що виходить далеко за межі професійної компетентності. З філософської точки зору наука як 
метод пізнання стоїть вище професійної діяльності. Більшість відкриттів зроблено науковцями-
аматорами поза, а іноді всупереч їхнім професійним заняттям. Згадаймо хоча б польського єпіскопа з 
Фромворка Миколая Коперніка, італійського ченця Бруно Джордано Філіппо, французького 
королівського збирача податків Антуана Лорана де Лавуаз'є, англійського лорда сера Генрі Кавендіша, 
австрійського священника Грегора Йоганна Менделя, українського інженера, фахівця з проектування 
елеваторів, вугільних шахт та вітроелектростанцій, Юрія Васильовича Кондратюка (справжнє ім'я 
Шаргей Олександр Гнатович), які зробили фундаментальні відкриття в науці ніяк не пов'язані з їхньою 
професійною діяльністю. 

Однак, поряд з ентузіастами-аматорами від науки існує чисельна армія науковців-професіоналів, які 
виробили власні канони спілкування. Наукова комунікація – інтелектуальний процес інформаційного 
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обміну, який виконує функцію порівняння досліджуваної реальності з ідеальною, вибудованою на основі 
загальновизнаної наукової парадигми. Необхідною умовою самоорганізації наукових знань є 
інтерактивність вчених. Ще однією умовою успішного функціонування наукового колективу є 
оволодіння його членами загальними інтелектуальними навичками. Серед них найважливіша – наукова 
мова Науковці прагнуть до взаєморозуміння. Тому, довгий час на європейському науковому просторі 
переважала латина, як єдина мова науки. На поточному етапі розвитку людської цивілізації мовою 
міжнародного спілкування в науковій сфері є англійська. Факт існування наукової комунікації (наукової 
комунікативності вчених) є доконаним, його визнає вся наукова спільнота. Тому згідно із 
загальновизнаною освітньою парадигмою про освіту, що базується на компетентності, термін ''наукова 
комунікативна компетентність'' є також обґрунтованим. Інша справа, що розуміється під цим поняттям. 

Ми визначаємо наукову комунікативну компетентність як здатність науковців презентувати 
свої досягнення на зрозумілій світовій науковій спільноті мові за прийнятими у науковому 
товаристві правилам і критеріями оцінювання.  

Тобто, володіти науковою комунікативною компетентністю, означає бути зрозумілим і переконливим 
у середовищі науковців-професіоналів, оскільки сучасники оцінюють досягнення окремих дослідників 
переважно з подачі (визнання чи заперечення) професіоналами світового рівня. Парадокс, але в епоху 
Інтернету добитися світового визнання легше, ніж містечкового. Теза: ''Нема пророка на батьківщині'', – 
на сьогодні в науці є актуальною і такою залишиться ще надовго. 

Наукова комунікативна компетентність має дві основні складові: лінгвістичну і наукометричну. 
Лінгвістична складова наукової комунікативної компетентності полягає в тому, що існує особлива 

наукова мова. Вона використовується для наукових дискусій і публікацій.  
Мова науки – система понять, знаків, символів, вироблена у сфері наукового пізнання для отримання, 

оброблення, представлення, збереження та використання знань. В якості спеціальної мови науки, 
зазвичай, використовують можливості природної мови, збагаченої додатковими знаками і символами [5, 
6]  

Важливою характеристикою наукової мови є її креативність. Креативність – основа мислення 
науковця. Кожен учений має бути творцем, оскільки серед науковців лише творчі особистості 
вважаються достойними поваги. Тому, наукова мова – це творча мова. Раніше науковці намагалися 
говорити якомога коректніше. Сьогодні вони прагнуть спілкуватися якомога креативніше. Креативність 
визначається як здатність створювати нове. Дослідники креативності встановили, що наукова мова 
постійно змінюється. Не всі люди розуміють нові мовні елементи. Щоб розуміти наукову мову, 
необхідно знати особливості середовища, в якому живуть і працюють науковці, постійно з ними 
спілкуватися, слідкувати за науковими публікаціями. Лише так можна зрозуміти, що вони хочуть 
сказати. Це зумовлено тим, що наукова мова містить багато спеціальних понять. Їх основна функція 
стандартизація та формалізація. У дилетантів складається враження, що науковці свідомо говорять 
складно і незрозуміло. Досвідчені науковці використовують нейтральну, термінологічно точну, 
зрозумілу фахівцям мову. І, навпаки, початківці віддають перевагу занадто складним мовним 
конструкціям. Справа в тому, що складна мова зачаровує людей. Дослідження підтверджують, що люди 
більше довіряють складнішим мовним конструкціям. Респондентам було запропоновано пройти 
тестування. Вони повинні були відповісти на спеціальні питання, що виходили за межі їхньої 
компетенції. При цьому у них була можливість вибору між кількома альтернативними відповідями. Деякі 
відповіді були прості, а інші – дуже складно сформульовані. Правильні відповіді були і серед простих і 
серед складних. Більшість тестованих схилялися до складних формулювань. Хоча вони взагалі не мали 
ніякого сенсу. Респонденти були засліплені складною псевдонауковою мовою. Хоча зміст був 
абсурдним, вони були вражені формою. Простий зміст подати у складній формі – цьому можна 
навчитися. Складні речі просто виразити для більшості науковців – не під силу. ''Простота – це те, що 
найтрудніше, це крайня межа досвіду і останнє зусилля генія'' – Аврора Дюпен, більше відома під своїм 
псевдонімом як Жорж Санд. Український поет і філософ, Григорій Сковорода, з цього приводу сказав 
так: ''Хвала тобі Господи, що ти все необхідне зробив простим, а все складне – непотрібним'' [5, 6, 9].  

Ще одна особливість наукової мови полягає в тому, що науковці використовують спеціальні терміни, 
що являють собою багатоскладові слова. Наскільки довгим є слово, залежить від кількості інформації в 
ньому. Це показали останні дослідження. Американські дослідники вивчали європейські мови. Вони 
робили це за допомогою комп’ютерних технологій. Спеціальні комп'ютерні програми аналізували різні 
слова і словосполучення. При цьому за спеціальною формулою визначали кількість інформації. 
Результат був однозначний. Чим коротше слово, тим менше інформації воно передає, оскільки є 
багатозначним. Однак, короткі слова є більш вагомими, бо завжди емоційно забарвлені. У 
повсякденному спілкуванні люди вживають короткі слова частіше, ніж довгі. В наукових текстах, 
навпаки, переважають довгі багатоскладові однозначні терміни. Причиною цього є ефективність і 
точність наукової мови. Існує взаємозв’язок між довжиною і змістом слів. На сьогодні достеменно 
встановлює, що кількість інформації переданої за допомогою певної кількості символів завжди 
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залишається сталою. Можна сказати декілька довгих слів, або той же сенс передати за допомогою 
більшої кількості коротких слів, кількість інформації при цьому залишиться однаковою. Тому той, хто 
прагне бути добре зрозумілим, повинен вживати довгі однозначні слова, хто хоче бути переконливим – 
вибирає короткі слова. Адже короткі слова люди розуміють краще, ніж довгі. Тому для ораторів 
справедливим є принцип KISS! Keep It Short and Simple!(Коротко і просто!). Для науковців доцільним є 
принцип KICC! Keep It Сlever and Сlear! (Ясно і зрозуміло!) [5, 6, 9]. 

Ще одна важлива характеристика наукової мови – інтернаціоналізми. Інтернаціоналізми – це такі 
слова, які присутні у багатьох мовах. Вони походять від грецьких і латинських коренів. При цьому, слова 
мають те саме або подібне значення, вимова й орфографія часто також схожі.  

Наукометрична складова наукової комунікативної компетентності. З другої половини минулого 
століття в наукових колах активізувались дослідження стосовно сутності і форм наукової комунікації. 
Завдяки діяльності Дерека Джона де Солла Прайса та його послідовників виник новий науковий напрям 
– наукометрія, яка окрім кількісного виміру значимості наукових результатів займається дослідженням 
різних аспектів комунікацій в науці [7, 8].  

Після виникнення книгодрукування, головною формою закріплення і трансляції знань в науці постає 
книга. У книгах того часу, зазвичай, були представлені як конкретні наукові відомості про різні явища і 
процеси, так і їх філософська і світоглядна інтерпретація, а також принципи і форми включення наукових 
знань в існуючу картину світу. Наприклад, для науковців, що сповідують релігійний світогляд, основою і 
виправданням їхньої діяльності слугувала теза, яку не можуть спростовувати чи заперечити ні теологи, ні 
атеїсти: ''Бог створив світ, який піддається пізнанню. А пізнання промислу господнього найкраще 
свідчить про його велич''. Вчені, які стоять на атеїстичних позиціях заперечення творця, сповідують 
можливість пізнання законів існування Всесвіту як прояву єдності його матеріальної і духовної сутності. 
За влучним висловом Поля Лафарга: ''Вчений виганяє Бога із тої науки, котра становить предмет його 
дослідження''.  

По мірі розвитку науки виникала потреба в розробці нових засобів інформаційного обміну і 
комунікації між окремими ученими, які дозволяли б обговорювати не тільки глобальні питання, але і 
локальні, поточні завдання. У зв'язку з цим, виникає систематичне листування між ученими, якe 
здійснювалася переважно на латині. Згодом з'являються наукові журнали і стаття у ХІХ столітті набуває 
статусу основної інформаційної одиниці в науці.  

У кінці минулого століття після завоювання Україною незалежності із більшості наукових публікацій 
зникає ідеологічна преамбула і вони набувають формальних ознак об'єктивності, тобто, відповідності 
істині. Українським вченим уже не потрібно посилатись на рішення чергового з'їзду комуністичної 
партії. Однак, формальні ознаки об'єктивності не завжди відповідають критерію істинності. Справа в 
тому, що наука вільна і незалежна, але залежні її творці. Знамениту тезу нобелівського лауреата Іво 
Андрича: ''Істину можна виразити багатьма способами, але вона одна і вічна'' доречно доповнити 
афоризмом Альбера Камю: ''Вільний лише той, хто може не брехати''. Тому особливу увагу потрібно 
звертати на вихідні дані статті. При цьому загальне правило наступне – чим більше в автора титулів і 
регалій, і чим вища посада, тим менше в нього свободи і тим більша вірогідність його заангажованості і 
необ'єктивності. За правду в науці раніше платили життям, тепер розплачуються кафедрами.  

Стрімкий розвиток наукометрії в епоху комп'ютерних технологій породив появу низки нових понять і 
визначень, на кшталт: альтметрія, інформетрія, кіберметрія, вебометрія, імпакт-фактор, індекс 
цитування, наукометрична база тощо [9].  

У даній публікації немає можливості для детального аналізу термінологічної визначеності цих 
понять. Всі вони наявні в українській версії Вікіпедії. Для науковців певний інтерес становить 
вебометрія, за допомогою якої визначається рейтинг вищих навчальних закладів (ВНЗ). Вебометри́чний 
ре́йтинг університе́тів сві́ту (англ. Webometrics ranking of world’s universities) – один з рейтингів ВНЗ за 
ступенем представлення їхньої діяльності в Інтернет-просторі. Рейтинг існує з 2004 року, публікується 
двічі на рік (у липні та січні). Його складає Лабораторія кіберметрики (Cybermetrics Lab) Національної 
дослідницької ради Іспанії (Spanish National Research Council, скорочено CSIC), яка діє при Міністерстві 
науки та інновацій Іспанії. Екперти Cybermetrics Lab аналізують понад 20 тис. вищих навчальних 
закладів і визначають їхнє місце застосовуючи власну методологію вебометрії. На сьогодні світовий 
рейтинг за версією CSIC очолює Гарвардський університет (США). 

Найкращий український ВНЗ, який у 2016 році вийшов на першу позицію серед українських ВНЗ, – 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, посів лише 937-е місце в міжнародному 
рейтингу CSIC. Друге місце в національному рейтингу належить Національному технічному 
університету ''Харківський політехнічний інститут'' (1265-е місце в міжнародному рейтингу). На 
третьому місці в національному рейтингу розташувався Національний технічний університет України 
''Київський політехнічний інститут'' (1388-е місце в міжнародному рейтингу).  
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Житомирський державний університет імені Івана Франка розташувався на 25 позиції в 
національному рейтингу і входить до четвертої тисячі в міжнародному, пропустивши поперед себе 3884 
університети світу та 10 класичних українських університетів.  

Наступний наукометричний показник, який заслогувує на особливу увагу – індекс цитування. Індекс 
цитування – визначає кількість посилань на певного автора, зазначених у переліку літературних джерел 
за умови, що публікація була включена до наукометричної бази даних наукових публікацій. На світовому 
ринку наукової інформації на сьогодні представлені кілька наукометричних баз. Серед них три найбільш 
потужні. Це давно відома Web of Science – колишній ISI (Інституту наукової інформації у Філадельфії, 
США), яка моніторить більше 8700 видань англійською і частково німецькою мовами. Її конкурент – 
компанія Elsevier формує наукометричну базу під назвою SCOPUS. Обсяг обробки SCOPUS – більше 15 
тис. журналів. Нарешті, на сайті Google Scholar (Гугл академія) доступна інформація щодо індексу Хірша 
науковців не лише за науковими журналами, але й за іншими електронними виданнями.  

Необхідно підкреслити, що в міжнародних наукометричних базах домінують публікації англійською 
мовою, видання на інших мовах представлені вибірково і не відображають весь публікаційний потік. 
Мінімальні вимоги, для того щоб публікація була включена до самої нерозбірливої з наукометричних баз 
наступна: назва публікації на англійській мові, прізвище та ім'я автора в англійській транскрипції, 
заклад, з якого походить робота і країна англійською мовою, англомовне резюме обсягом 1500-2000 
символів, цитовані джерела літератури в англійській транскрипції та транслітерації. Редакційні колегії 
частини наукових журналів вимагають від авторів повідомити їхній особистий профіль в ORCID. 
Авторський профіль в ORCID – ідентифікатор науковця, на кшталт ідентифікаційного коду, за яким 
обліковуються публікації та можна визначати низку наукометричних показників, зокрема індекс 
цитування, h-індекс Хірша тощо. Але основна умова, без якої все вищеперераховане не має сенсу, – 
видавець журналу чи редакційна колегія збірника наукових праць повинні виставити в мережі Інтернет 
його електронну версію, тому що всі наукометричні бази формуються виключно на основі аналізу 
електронних джерел інформації.  

Необхідно підкреслити, що в різних наукометричних базах індекс цитування вираховується по 
різному і за неоднакову кількість років. Типовий приклад – індекс Хірша або h-індекс, наукометричний 
показник, запропонований у 2005 американським фізиком Хорхе Хіршем з університету Сан-Дієго, 
Каліфорнія, США. Хірш запропонував наступне: ''Вчений має індекс h, якщо h з його N статей цитуються 
як мінімум h раз кожна, в той час як решта (N – h) статей цитуються не більше, ніж h раз кожна'' [10]. 

Не вдаючись до деталей математичних розрахунків при обчисленні індексу Хірша, звертаємо увагу на 
крайні випадки. Так, якщо у дослідника опубліковано 100 статей, на кожну з яких є лише одне 
посилання, його h-індекс дорівнює 1,0. Таким же буде h-індекс дослідника, що опублікував лише одну 
статтю, на яку послалися 100 і більше разів. Для того, щоб індекс Хірша зростав, необхідно публікувати 
багато статей, на які має бути багато посилань. Хірш вважає, що h-індекс пересічного вченого-фізика 
приблизно дорівнює тривалості його наукової кар’єри в роках, тоді як у видатного фізика він удвічі 
вище. За Хіршем h-індекс, що дорівнює 10-12, може служити одним з визначальних факторів при 
вирішенні питання про надання досліднику постійного місця роботи у великому дослідному 
університеті; рівень дослідника з h-індексом, рівним 15-20, відповідає членству в Американському 
фізичному товаристві; а індекс 45 і вище може означати членство в Національній академії наук США 
[10]. 

Ми проаналізували результати наукових досліджень 133 магістрів Житомирського інституту 
медсестринства за 112 показниками, згрупованими у 7 груп, табл. 1. 

Загальна характеристика роботи включала такі показники, як: прізвище магістра та його наукового 
керівника, назву роботи, рік захисту, науковий ступінь і вчене звання наукового керівника. 

До другої групі класифіковані використані дослідницькі стратегії (експериментальні, не 
експериментальні), напрямки наукових досліджень, використані методи дослідження тощо. 

У третій групі фігурувала низка кількісних показників, таких як: кількість сторінок, розділів, 
підрозділів, наукових джерел, кількість висновків, наявність практичних рекомендацій тощо. 

Четверта група включала кількість апробацій (виступів з доповіддю) на наукових форумах 
міжнародного, загальнодержавного, регіонального рівнів та кількість отриманих дипломів за завойовані 
призові місця на міжнародних конгресах студентів і молодих вчених. 

До п'ятої групи увійшли показники кількості публікацій, у тому числі у закордонних виданнях, що 
входять до міжнародних наукометричних баз, публікації у фахових виданнях, затверджених 
департаментом атестації науково-педагогічних кадрів МОН України, наукометричні індекси, монографії, 
розділи монографій, патенти, підручники, посібники та інші об'єкти інтелектуальної власності. 

Найбільшу, шосту групу, складали показники, що характеризують типові помилки, які допускаються 
магістрами при виконанні наукових досліджень, презентації результатів на наукових форумах та на 
захисті. 
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Таблиця 1 
Основні групи показників результативності наукових досліджень магістрів медсестинства 

№ з/п Назва групи Кількість 
показників 

1 Загальна характеристика магістерської роботи 6 
2 Дослідницькі стратегії та застосування методів математичної 

статистики 
17 

3 Контент-аналіз магістерської роботи 29 
4 Кількість і якість презентацій (апробацій)  10 
5 Публікації, інші об'єкти інтелектуальної власності та їх 

наукометричні індекси 
14 

6 Типові недоліки магістерських робіт  33 
7 Кількість питань при захисті, правильність відповідей на питання та 

отримана на захисті оцінка 
3 

8 Разом: 112 
 
Загалом 137 магістрів медсестринства Житомирського інституту медсестринства впродовж останніх 

7-и років 665 разів виступали з доповідями на наукових форумах міжнародного, загальнодержавного і 
регіонального рівнів. На науково-практичних конференціях міжнародного рівня магістри виступали 274 
рази, частка міжнародних виступів від всіх виступів становить 41,2±1,9%. На загальнодержавному рівні 
магістри зробили 250 доповідей, частка від всіх доповідей становить 37,6±1,8%, на конференціях 
регіонального рівня магістри виступили 141 раз, частка від всіх виступів становить 21,2±1,65. Магістри 
впродовж 7-ти років отримали 57 дипломів за призові місця, що становить 42,9±4,4% від кількості 
магістрів та 8,6±1,0% від всіх доповідей. Відповідно, кількість дипломів і частка у відсотках за призові 
місця на наукових форумах міжнародного рівня становить 25 (43,9±6,6%), на загальнодержавному – 17 
(29,8±6,1%), на регіональному рівні – 15 (26,3±5,9%).  

Магістри опублікували 1014 статей і тез доповідей у різних наукових виданнях: від престижних 
зарубіжних фахових журналів, які включені до провідних міжнародних наукометричних баз Web of 
Science, Scopus, Google scholar, і мають імпакт-фактор, що перевищує 2,0, до вітчизняних ''братських 
могил на занедбаному цвинтарі'', тобто наукових збірників містечкового ґатунку для внутрішнього 
використання, які не мають електронних версій в Інтернеті з відповідними англомовними атрибутами.  

Частка магістрів, що мають індекс цитування, тобто тих на роботи яких посилаються інші науковці, 
становить 4,8 %. Кожен з магістрів опублікував від 2-х до 34 статей (в середньому 7,4±0,4 на одного 
автора) у різних виданнях мають ORCID 49 осіб (36,8±4,2 %), індекс Хірша мають 6 осіб (4,5±0,9%), 
величина якого в них лежить в межах від 0 до 2,0 одиниць. Тобто 5 магістрів мають індекс Хірша, що 
дорівнює 1,0 та в одного він дорівнює 2,0.  

Типовими недоліками, притаманними більшості магістерських наукових досліджень є некоректне 
представлення результатів власних досліджень, коли отримані абсолютні і відносні величини подаються 
без зазначення похибок, не завжди проводиться визначення вірогідності різниці порівнюваних величин 
за критеріями класичного параметричного статистичного аналізу (за критерієм Стюдента) чи 
непараметричного аналізу (за критеріями знаків, Манна-Уітні тощо) 

Тому, низьким відсоток робіт, на які посилаються інші науковці і відповідно індекс цитування, h-
індекс Хірша тощо.  

За рівнем опанування сучасних комп'ютерних технологій та наукометричними індексами ми 
виокремлюємо три рівні наукової комунікативної компетентності магістра медсестринства: 

- володіння комп'ютерними технологіями підвищення свого фахового рівня засобами Інтернету; 
- використання комп'ютерних технологій у професійній (педагогічній і науковій) діяльності; 
- створення об'єктів інтелектуальної власності (розробка програмного забезпечення для комп'ютерних 

центрів дистанційної освіти, ноу-хау, винаходів) та їх презентація у засобах масової комунікації і 
міжнародних наукометричних базах. 

Набутий нами досвід підготовки магістрів медсестринства в Житомирському інституті 
медсестринства дозволяє стверджувати, що впродовж двох років навчання всі магістри медсестринства 
опановують перший рівень, хоча є певні труднощі з прослуховуванням лекцій on-line на іноземних 
мовах.  

Щодо використання комп'ютерних технологій для підготовки, організації і проведення навчального 
заняття за дистанційною формою навчання, розробки електронних підручників, створення власного 
освітнього Web-сайту з метою поглиблення наукової і викладацької компетентності, участі у віртуальних 
наукових форумах або вебінарах, на яких обговорення доповідей відбувається on-line, то переважна 
більшість магістрів медсестринства досягають цього рівня наукової комунікативної компетентності. 
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Третій рівень на сьогодні є досяжним не для всіх магістрів медсестринства, однак в інституті 
робиться все, щоб медичні сестри із завершеною вищою освітою, які не досягли цього рівня в інституті, 
були здатні опанувати його самостійно на післядипломному етапі самоосвіти і професійного 
удосконалення. 

Висновки. Поглиблене вивчення лінгвістичної та наукометричної складових наукової комунікативної 
компетентності є перспективним підходом до формування у магістрів гуманітарних та природничих 
спеціальностей визначальних освітніх компетентностей: соціальної, полікультурної, комунікативної; 
інформаційної та самоосвітньої. 

За рівнем опанування сучасних комп'ютерних технологій та наукометричними індексами ми 
виокремлюємо три рівні наукової комунікативної компетентності магістра медсестринства: 

- володіння комп'ютерними технологіями підвищення свого фахового рівня засобами Інтернету; 
- використання комп'ютерних технологій у професійній (педагогічній і науковій) діяльності; 
- створення об'єктів інтелектуальної власності (розробка програмного забезпечення для комп'ютерних 

центрів дистанційної освіти, ноу-хау, винаходів) та їх презентація у засобах масової комунікації і 
міжнародних наукометричних базах. 

Перспективи подальших розробок у цьому напрямку полягають у поглибленому вивченні 
особливостей наукової комунікативної компетентності магістрів медсестринства, зокрема таких її 
складових як лінгвістична та наукометрична. 
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Свиридюк В. В. Лингвистическая и наукометрическая составляющие научной коммуникативной 
компетентности магистров медсестинства. 

Появление в Украине магистров за специальностью ''Сестринское дело'' обусловило необходимость 
научного обоснования процесса формирования в них научной коммуникативной компетентности. Цель 
исследования заключается в теоретическом анализе существующих и новых перспективных подходов к 

формированию научной коммуникативной компетентности медицинских сестер с завершенным 
высшим медсестринским образованием – магистров медсестринства. Методы исследования: контент-
анализ научных первоисточников и методы системного анализа и логического обобщения. Из более чем 

500 педагогических теорий и парадигм, наиболее распространенной и продуктивной на сегодня есть 
парадигма компетентостно-ориентированного образования – competence based education. Проведенный 

автором анализ первоисточников позволил обосновать вывод, что научная коммуникативная 
компетентность имеет две составляющие: лингвистическую и наукометрическую. Обоснованно тезис, 
согласно которому лингвистическая составляющая научной коммуникативной компетентности наряду 

с наукометрической, свидетельствуют о существовании проводить научные исследования, но и 
представлять их результаты научному сообществу особенного феномена современной науки – научной 

коммуникативной компетентности, как умения не только.  

Ключевые слова: наукометрия, магистр медсестринства, научная коммуникативная компетентность. 

Sviridyuk V. V. Linguistic and Scientometric Constituents of Scientific Communicative Competence of 
Master's Degrees in Nursing. 

Appearance in Ukraine of Master's Degrees in Nursing stipulated the necessity of scientific ground of process of 
forming in them of scientific communicative competence. A research purpose consists in the theoretical analysis 

of the existent and new perspective going near forming of scientific communicative competence of medical 
sisters with the completed higher trained nurse education – Master's Degrees in Nursing. The author of the 

article uses such research methods: content-analysis of scientific original sources and methods of analysis the 
systems and logical generalization. 

Results and discussions. From more than 500 pedagogical theories and paradigms, most widespread and 
productive for today there is a paradigm of the competence based education. The analysis of original sources 

conducted an author allowed to line up the conclusion that a scientific communicative competence has two 
components: linguistic and scientometric. Grounded thesis in obedience to which linguistic constituent of 

scientific communicative competence along with scientometric, testify to existence of the special phenomenon of 
modern science – scientific communicative competence, as ability not only to carry out researches but also 

present their results a scientific association. 
Conclusions and prospects of subsequent developments in this direction consist in the deep study of features of 

scientific communicative competence of Master's Degrees in Nursing, in particular such its constituents as 
informatively-computer and scientometric. 

Key words: scientometrie, Master's Degree in Nursing, scientific communicative competence. 
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СТАН МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІНІСТЕРСТВА ШЛЯХІВ СПОЛУЧЕННЯ В 
УКРАЇНІ У 1920-60 РР. ХХ СТ. 

У статті представлено загальну характеристику становлення мережі середніх навчальних закладів 
МШС, починаючи з 20-х років ХХ ст., вплив етнодемографічної структури населення України, що стала 
результатом практики депортації цілих народів, на формування мережі відомчих навчальних закладів 
Міністерства шляхів сполучення, чергові трансформації мережі відомчих середніх навчальних закладів 

МШС у повоєнний період. 

Ключові слова: трансформація мережі відомчих середніх навчальних закладів МШС, технічні залізничні 
школи,дворічні залізничні училища, робітники масових професій. 

Постановка проблеми дослідження: Становлення мережі середніх навчальних закладів МШС, 
починаючи з 20-х років ХХ ст., зумовлювалося соціальними, політичними, воєнними, соціокультурними, 
ідеологічними чинниками, які безпосередньо впливали не тільки на зміст навчання, а і на їх кількість та 
розташування в різних регіонах країни. Вплив етнодемографічної структури населення України, що 
стала результатом практики депортації цілих народів, на формування мережі відомчих навчальних 
закладів Міністерства шляхів сполучення. Чергові трансформації мережі відомчих середніх навчальних 
закладів МШС у повоєнний період. 

Мета статті полягає в показі становлення мережі середніх навчальних закладів МШС, починаючи з 
20-х років ХХ ст., які зумовлювалися соціальними, політичними, воєнними, соціокультурними, 
ідеологічними чинниками. 

Виклад основного матеріалу. Становлення мережі середніх навчальних закладів МШС, починаючи з 
20-х років ХХ ст., зумовлювалося соціальними, політичними, воєнними, соціокультурними, 
ідеологічними чинниками, які безпосередньо впливали не тільки на зміст навчання, а і на їх кількість та 
розташування в різних регіонах країни. На етапі більшовизації та етапі становлення мережі навчальних 
закладів МШС (до 1940 р.) пріоритет надавався підготовці залізничників масових професій. Про 
зростаючі темпи такого навчання на транспорті засвідчує видання 1926 року ''Освіта на залізничному 
транспорті до початку 1926 року'' [1: 39]. 

Кількість залізничних навчальних закладів в Україні постійно змінювалася, що зумовлювалося, 
зокрема, непродуманим розподілом фахівців по регіонах країни [2: 83]. Так, існувала практика, за якої 
випускники, які закінчили залізничні технікуми на півдні України, отримували призначення на північ або 
захід і т.п. Часто не вказувалася посада, або спеціалістів використовували не за призначенням тощо. 
Суттєвими були і матеріальні труднощі, з якими стикалися кваліфіковані залізничники, особливо 
стосовно заробітної плати: у старшого майстра доріг І-го розряду або майстра вагонної дільниці 
винагорода було менша, аніж у рядового співробітника Наркомату шляхів сполучення, а прирівнювалася 
до праці машиніста і конторського працівника. 

З огляду на це, питома вага курсів і ФЗУ порівняно з технікумами, які надавали більш високий рівень 
технічної освіти у мережі залізничних навчальних закладів, домінувала. Так, станом на 1933 рік випуск 
кваліфікованих фахівців і представників масових професій у середніх відомчих навчальних закладах 
Міністерства шляхів сполучення склав: 

 технікуми (денне відділення – 11399 осіб, вечірнє – 1 501); 

 курси практиків-організаторів залізничного транспорту з відривом від виробництва – 749 осіб); 

 курси техніків з відривом від виробництва –6904 осіб, без відриву – 3293 особи;  

 курси масових професій – 13507 осіб і 56 686 осіб відповідно; 

 школи ФЗУ – 54 446 осіб [3]. 
Наказом Наркома шляхів сполучення за № 205 від 17 травня 1934 року мережа залізничних середніх 

навчальних закладів поповнилася трьохрічними технічними залізничними школами, яких наприкінці 
1935 року налічувалося 33; в них навчалося близько 5 500 учнів. У 1939 році функціонувало 30 таких 
шкіл, в яких налічувалося більш як 5 тис. учнів. Переважну більшість учнів складали демобілізовані 
червоноармійці, тому навчальні заклади підтримували тісний зв’язок з військовими частинами, які 
рекомендували до навчання осіб з п'яти або семикласною загальноосвітньою підготовкою. Учні 
забезпечувалися безкоштовним гуртожитком, формою, харчуванням і стипендією у розмірі 30-50 руб. 
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залежно від успішності. Після закінчення навчального закладу вони мали відпрацювати на залізниці не 
менше п’яти років. 

До середини 30-х років ХХ століття мережа підготовки кваліфікованих робітників транспорту 
масових професій виглядала таким чином: 

- гуртки техмінімуму, де засвоювалися теоретичні знання та набувалися практичні навички певної 
транспортної професії; 

- курси з підготовки без відриву від виробництва, на яких оволодівали різними професіями 
залізничників; 

- індивідуальні підготовка робітників окремих професій; 
- стахановські школи, в яких окремі групи залізничників навчали передовики виробництва з метою 

передачі досвіду більш ефективних методів роботи; 
- курси підвищення кваліфікації з відривом від виробництва, метою яких було вдосконалення 

теоретичних і практичних знань з наявної кваліфікації; 
- школи майстрів соціалістичної праці з відривом від виробництва для стахановців-передовиків з 

метою зайняття ними більш високих посад; 
- курси підготовки окремих професій з відривом від виробництва для зайняття посад більш високої 

кваліфікації; 
- курси для ІТР тощо. 
Термін навчання залежав від рівня підготовки і кваліфікації учня і складав від 12 до 15 місяців. 
Варто зазначити, що кількість середніх залізничних навчальних закладів в Україні у передвоєнний 

період стала результатом достатньо високих темпів підготовки робітничих кадрів, що було зумовлено 
соціально-економічними, політичними та демографічними передумовами становлення відмінного від 
попереднього суспільного ладу. Окрім того, у контексті бурхливого розвитку промисловості в період 
індустріалізації підрадянської України відомчі навчальні заклади, різні форми середньої транспортної 
підготовки (курси, ФЗУ, гуртки) не могли забезпечити потреби виробництва у кваліфікованих кадрах. 
Завдання, що визначалися метою забезпечення економічного розвитку країни та транспорту, могли бути 
реалізовані за наявності цілісної системи середніх навчальних закладів, подолання негативу в організації 
їх діяльності, що особливо спостерігалося в роботі курсів і ФЗУ. 

Можна стверджувати, що кількість та розміщення відомчих навчальних закладів МШС, починаючи з 
2 жовтня 1940 року, визначалася відповідно до нової системи підготовки двох рівнів працівників 
(кваліфікованих працівників та робітників масових професій), що було задекларовано Указом Президії 
Верховної Ради СРСР ''Про державні трудові резерви''. На інституційному рівні визнавалася нагальна 
потреба у таких робітниках залізничного транспорту, як помічники машиністів, слюсарі-ремонтники 
вагонів та паровозів, бригадири-ремонтники залізничної колії тощо), яка мала здійснюватися у 
двохрічних залізничних училищах. З огляду на це створювалася принципово нова система підготовки, 
розповсюджена на території всього Радянського Союзу. На думку дослідників, ремісничі, залізничні 
училища та школи фабрично-заводського навчання, які були створені напередодні військових подій 1941 
року, забезпечили централізоване навчання молодих робітників необхідних професій. 

Спеціалістів середньої ланки продовжували готувати технікуми, технічні залізничні училища, школи і 
ФЗУ. Учні таких навчальних закладів знаходилися на повному державному утриманні, що зобов’язувало 
після закінчення навчання відпрацювати в установах МШС не менше чотирьох років. Комплектація 
залізничних училищ здійснювалася в межах державного планування, яке мало силу закону, відповідно до 
чого, контингент учнів мав поповнюватися за рахунок мобілізації колгоспної та міської молоді, що 
забезпечувало безперервне постачання залізниці кваліфікованими робітниками. Дослідниками 
визнається, що в багатьох регіонах, особливо у перших таких наборах, спостерігалося кількаразове 
перевищення кількості бажаючих вступати до залізничних училищ. 

Радянська державна система трудових резервів надала значного позитивного імпульсу розширенню 
мережі підготовки робочих кадрів для МШС. Тільки за 1940 рік для залізничного транспорту було 
підготовлено більш як 72 тис. кваліфікованих робітників основних професій, а саме: 6,6 тис. машиністів, 
12, 6 тис. їх помічників; 9,9 тис кочегарів, 9,3 тис. чергових станцій; 10, 7 тис. кондукторів, 4, 8 тис. 
бригадирів доріг тощо. 

На території підрадянської України ця система набула масового характеру. Особливу роль у цьому 
відіграло Головне Управління Трудових резервів [4: 96]. Так, на його колегії 6 грудня 1940 року було 
заслухано доповіді начальників таких індустріально розвинених областей Радянського Союзу, як 
Харківська, Ворошиловградська, Донецька. Йшлося про стан та проблеми підготовки кваліфікованих 
працівників та робітників масових професій, на підставі чого розроблено рекомендації щодо покращення 
навчально-методичної роботи, необхідності проведення методичних нарад завідувачів навчальними 
частинами, старших майстрів, викладачів і вихователів з питань обміну досвідом навчально-виховної 
роботи і методики її проведення. 

 131



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

Роки війни потребували докорінних змін не тільки щодо діяльності відомчих навчальних закладів 
МШС; суттєво трансформувалася і мережа навчальних закладів, переважна більшість яких була 
евакуйована з окупованих територій [5]. У зв’язку з цим, кількість учнів технікумів Наркомату шляхів 
сполучення тільки до середини 1941 року зменшилася з 22 тис. осіб до 16.500. В Актюбинськ (Західний 
Казахстан) було евакуйовано Одеський та Харківський залізничні технікуми, у Свердловськ – Київський 
будівельний технікум залізничного транспорту. 

У грудні 1943 наказом Наркома шляхів сполучення був організований Тайгинський технікум 
паровозного господарства на базі колишньої технічної залізничної школи. До кадрового складу 
навчального закладу були зачислені викладачі Харківського електротехнічного технікуму, а також 
Ленінградського технікуму шляхового господарства. Незважаючи на нестачу навчальних кабінетів, 
відповідної навчально-матеріальної бази вже в 1944 році відбувся перший випуск техніків паровозів в 
кількості 44 осіб, які відразу ж були направлені для забезпечення перевезень для потреб фронту.  

У червні 1941 року було припинено роботу Харківського училища залізничного транспорту № 3, учні 
та співробітники якого виконували оборонне завдання щодо виготовлення деталей до артилерійських 
снарядів. 15-го вересня училище одержало наказ про евакуацію в місто Оренбург, для чого було виділено 
3 товарних вагони: один критий і дві відкриті платформи. Матеріальна база була переважно знищена під 
час бомбардування, проте вдалося зберегти і вивезти 12 токарних, 1 свердлильний і 1 фрезерний станки, 
все слюсарне обладнання та облаштування декількох кабінетів. Потім колектив навчального закладу та 
його учні були переправлені в місто Коканд (Узбекистан) і з 22 листопада 1941 року заклад увійшов у 
склад Кокандського залізничного училища №2. 23 серпня 1943 року, відразу після звільнення від 
окупації, група спеціалістів виїхала до Харкова для організації робіт по відновленню училища. А в грудні 
цього ж року був оголошений набір учнів в кількості 100 осіб. 

На формування мережі відомчих навчальних закладів Міністерства шляхів сполучення вплинула, 
безперечно, і етнодемографічна структура населення України, що стала результатом практики депортації 
цілих народів (з початку війни практично повністю була знищена німецька громада України, пізніше 
були звинувачені у співпраці з окупантами кримські татари, вірмени, греки, італійці, румуни та 
представники інших національностей). Після врегулювання територіального питання з Чехословаччиною 
10 липня 1945 р. до останньої було переселено 33 тис. чехів, а також переселено частину угорців, 
румунів і представників інших національностей. У результаті, так званого, обміну населенням між УРСР 
та Польщею до України було переселено польських українців, а до Польщі відправлено переважну 
більшість поляків – понад 480 тис. Такі народи, як поляки, євреї, татари, які протягом тривалого часу 
створювали економіку, урізноманітнювали українську культуру і відігравали важливу роль у системі 
освіти нашої країни, втратили своє значення і фактично зникли, тоді як їхнє місце в основному зайняли 
росіяни. Внаслідок відчутного зростання питомої ваги російського населення і змін в національній 
структурі населення, суспільство з багатонаціонального перетворилося на двонаціональне. 

Отже, чергові трансформації мережі відомчих середніх навчальних закладів МШС у повоєнний 
період були зумовлені рядом причин. По-перше, змінилася демографічна та етнодемографічна ситуація в 
Україні. По-друге, втрачений за роки війни кадровий ресурс та навчально-матеріальна база практично 
унеможливлювали якісне функціонування багатьох залізничних технікумів, шкіл, курсів тощо. По-
третє, наприкінці 40 -х років стало очевидним, що авторитет ремісничих, залізничних училищ і шкіл 
ФЗН серед молоді різко впав, що спричинялося низьким професійним рівнем викладачів та майстрів 
виробничого навчання, незадовільним рівнем організації навчального процесу. По-четверте, війна 
суттєво змінила гендерний склад залізничників, значна частина яких були мобілізовані до радянської 
армії, знаходилися у партизанських загонах і далеко не завжди поверталися на свої робочі місця, що 
призвело до збільшення кількості працюючих на залізниці жінок. По-п’яте, у воєнні та повоєнні роки 
широкого розповсюдження набуло індивідуальне та бригадне учнівство як більш гнучка масова форма 
навчання, що заповнювала брак кваліфікованих працівників на залізниці [6: 69–70]. Це зумовило значне 
скорочення мережі залізничних училищ і шкіл. Так, якщо в 1946 р. в УРСР їх було 815, то у 1949 р – 636. 
Лише в Донецькій області в 1949 р. було ліквідовано 123 школи ФЗН і 23 училища, у 
Ворошиловградській – відповідно 208 і 127.  

У травні 1946 р. було утворено Міністерство трудових резервів, яке затверджувало типові статути 
ремісничих, залізничних училищ та шкіл ФЗН, що зіграло важливу роль в упорядкуванні організаційної, 
навчально-виробничої, виховної роботи навчальних закладів. Зокрема, в усіх областях України були 
запроваджені мережі різноманітних курсів, семінарів, стахановських шкіл, технічних гуртків з 
підвищення виробничо-технічного рівня працівників училищ та шкіл ФЗН, які організовувалися на 
підприємствах з новітньою технікою. Для керівництва навчанням на курсах та семінарах залучалися 
досвідчені інженерно-технічні працівники підприємств, наукові співробітники середніх та вищих 
залізничних навчальних закладів. 

Варто також зазначити, що у підпорядкуванні Міністерства шляхів сполучення та на повному їх 
фінансовому утриманні знаходилися початкові, неповні середні та середні загальноосвітні навчальні 
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заклади. Як свідчать матеріали звіту Південно-Західної залізниці, у 1946 році в Південно-Західному 
окрузі функціонували 45 шкіл різного рівня [7].  

Щодо кількості учнів, виходячи з архівних матеріалів, що станом на 01.01.1946 р. у 16 початкових 
школах Південно-Західної залізниці навчалися 2513 учнів, у 16 неповних середніх школах – 6437, у 13 
повних середніх школах – 7466. Таким чином, у 45 школах Південно-Західного округу навчалися на 
початку календарного року 16 416 учнів. На кінець цього року початкових шкіл стало на 1 менше (учнів 
– 2633), неповних середніх – на 3 школи стало більше (учнів – 8329), повних середніх шкіл стало на 1 
більше (учнів – 8564). Загалом кількість шкіл зросла на 3, кількість учнів сягнула 19 526 осіб [8].  

В окремих залізничних округах функціонували власні технічні школи (так, по Південно-Західній 
залізниці – Київська, Житомирська, Лубенська). Навчальні заклади діяли і при залізничних станціях на 
утриманні залізниць. Потім стали створюватися спеціальні залізничні технікуми. У мережі відомчих 
навчальних закладів повоєнного періоду спостерігається переважання обсягу підготовки кваліфікованих 
робітників масових професій, що повністю відповідало вимогам відбудови зруйнованої інфраструктури, 
браку кваліфікованих кадрів на залізниці, загальному низькому рівню життя населення України, яке 
особливо постраждало у ІІ-й світовій війні. Так, у балансовому та фінансовому звіті сектору підготовки 
кадрів Південно-Західної залізниці за 1946 рік зазначено про підготовку в технічних залізничних школах 
робітників таких професій, як: машиністи паровозів та їх помічники, машиністи, помічники машиністів 
вуглепідйомних кранів, котельники, слюсарі, монтери, електромеханіки, водії тощо. 

У цей час при Південно-Західній залізниці діяли також два технікуми – будівельний і 
експлуатаційний. У будівельному технікумі навчалися 487 учнів у 19 групах, а вся мережа навчальних 
закладів представлена у наведеному вище звіті так: будівельний технікум, експлуатаційний технікум, 
курси підвищення кваліфікації (МПВО), Київська технічна школа, Житомирська технічна школа, 
Лубенська школа паровозних машиністів, Дорожній будинок техніки, дорожня технічна бібліотека з 
лінійними бібліотеками. 

Для підготовки кадрів основних професій з відривом від виробництва одразу після визволення 
України від фашистів були заново організовані технічні школи в Києві, на ст. Житомир і ст. Лубни, 
оскільки після звільнення дороги від німецько-фашистських окупантів з обладнання й інвентаря для їх 
організації нічого не лишилося. Окрім технічних шкіл, були організовані курси при господиницях 
означеної залізниці: ДН-1 Київ-Пасажирський, ДН-1 на ст. Яготин, ДН-5 Фастів. При цьому по 
навчальних закладах мережа спеціальностей по Південно-Західній залізниці виглядала так: 

- Київська технічна школа готувала кадри шляховиків, паровозників і вагонників і підготувала 323 
особи, перехідний контингент станом на 1 січня 1945 року – 133 особи. 

- При Київській технічній школі була організована автошкола, яка підготувала 84 водії і 
перехідний контингент 60 осіб. 

- Лубенська технічна школа готувала кадри паровозників і вагонників і підготувала 93 особи, 
перехідний контингент 35 осіб. 

- Житомирська технічна школа готувала кадри шляховиків і зв’язкових і підготувала 141 особу. 
Всього в технічних школах протягом 1944 року було підготовлено 641 особу, у тому числі 

паровозних машиністів – 141, помічників машиністів – 53, електромеханіків – 32, бригадирів шляху – 30, 
водіїв автомашин – 84 особи; на курсах з відривом від виробництва підготовлено 2488 осіб. Всього в 
технічних школах, на курсах з відривом від виробництва і в індивідуальному порядку за 1944 рік на 
Південно-Західній залізниці було підготовлено 12.529 осіб нових кадрів при загальному плані 7853 
особи, що складає 159 % . 

Сектор підготовки кадрів у 1944 році перевиконував фактично всі показники. Причому деякі – у 3–4 
рази, як-от підготовка кочегарів паровозів. Проте зазначимо, що кількісні показники підготовки фахівців 
масових професій для сфери залізничного транспорту вражають. По одній лише Південно-Західній 
залізниці за рік підготовлено 12,5 тис. працівників, хоча навіть запланованих було досить велика 
кількість – близько 8 тис. Цей факт дозволяє сформулювати висновок, що руйнація кадрового ресурсу 
після ІІ-ї світової війни була чинником, який сприяв необхідності швидко готувати кадри для народного 
господарства. Відсів протягом навчання у 1944 році склав близько 13,5 %.  

Історичні документи стверджують, що підготовка фахівців масових професій для сфери шляхів 
сполучення проводилася як за державний кошт, так і за кошт самих залізниць. В цей час йшла війна, а 
територія України була тільки-но рік тому звільнена від німецької армії. У 1944 році держава 
фінансувала підготовку 19,84 % працівників залізничного транспорту – все інше належало до опіки 
самого Міністерства шляхів сполучення. 

Висновок. На особливу увагу в мережі середніх відомчих навчальних закладів шляхів сполучення 
заслуговують технікуми, які готували кваліфікованих працівників для транспортної галузі. Розглянувши 
організаційну діяльність навчальних закладів Міністерства шляхів сполучення в Україні у 20–60-х рр. 
ХХ століття, з’ясовано особливості мережі означених навчальних закладів у досліджуваний період, 
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проаналізовано організацію навчально-виховного процесу та з’ясовано роль і місце виробничих практик 
у підготовці фахівців для залізниць України. 

Перспектива подальших досліджень полягає у вивченні відомостей про контингент навчальних 
закладів Міністерства шляхів сполучення в радянській Україні. 
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Skliarenko I. Yu. Network Status Schools Ministry of Railways in Ukraine in 1920-60- s Years of XX Century. 

The article gives general characteristics of incipience of the net of secondary educational establishments of The 
Ministry of Means of Communication beginning from 20-s years of XX century. It describes the influence of 
ethno-demographic structure of the population of Ukraine (the result of the practice of deportation of whole 
nations) on the formation of the net of departmental institutions of The Ministry of Means of Communication, 
regular transformations of the net of departmental institutions of The Ministry of Means of Communication 

during a post-war period. The formation of a network of secondary schools of this ministry from the 20-s years 
of XX century was due to social, political, military, socio-cultural, ideological factors that directly influenced 

not only the content of education, but also the number and locations of such schools across the country. Having 
researched the organizational activity of the educational institutions of The Ministry of Means of 

Communication in Ukraine in 20-s years of XX century we found the features of the network of these institutions 
during the studied period, analyzed the organization of the educational process and defined the role and place of 

professional practice in the training of specialists for the Railways of Ukraine. 

Key words: transformation of the network of departmental secondary schools, The Ministry of Means of 
Communication, railway technical school, two year study railway technical schools, workers of mass 

professions. 
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ПРАКТИЧНА МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ФОРМУВАННЯ 
ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

У статті акцентовано на необхідності удосконалення системи практичної медичної підготовки. 
Представлене авторське бачення та запропоновані інноваційні методики формування готовності до 

професійного самовдосконалення. Проаналізовано термін ''портфоліо'' та описано методику 
застосування цієї технології під час практичної підготовки. Також описано зміст понять 

''Multimediaтехнології'' та аудіовізуальні засоби навчання. Зосереджено увагу на використанні 
відеозаписів під час практичної медичної підготовки. 

Ключові слова: практична медична підготовка, портфоліо, Multimediaтехнології, аудіовізуальні засоби 
навчання, професійне самовдосконалення, педагогічні інноваційні технології. 

Вступ. Головними характеристиками практичної медичної підготовки мають бути: логічний зв’язок і 
поєднання теоретичного і практичного навчання, наступність усіх етапів медичної практики, 
безперервність і послідовність у оволодінні студентами професійними вміннями та навичками відповідно 
до узгоджених програм практики, відповідності найновітнішим світовим тенденціям та змісту 
професійної медичної підготовки. 

Згідно Галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за 
спеціальностями галузі знань ''Медицина'', напрямів ''Сестринська справа'', ''Лікувальна справа'' 
професійна (професійно-орієнтована) та практична підготовка виступає органічною складовою єдиного 
навчально-виховного процесу, медико мотивованої і соціально значущої підготовки майбутнього 
медичного фахівця, пов’язуючи теоретичне навчання з його майбутньою самостійною професійною 
діяльністю.  

Вимога щодо неперервності практичної медичної підготовки, яка реалізується через медичну 
практику та створює можливості не лише застосувати набуті теоретичні знання з фахових дисциплін, але 
й краще зрозуміти особливості обраної професії, вдосконалити професійні вміння, глибше вивчити 
психологічний характер взаємодії з пацієнтами. Крім того, під час медичної практики випробовується 
здатність до самовдосконалення та систематичного формування компетенцій. У студентів формуються 
психологічні якості, які необхідні медику: уважність, ввічливість і тактовність, формуються практичні 
навички. 

Мета. Потужним джерелом формування готовності молодших спеціалістів у галузі ''Охорона 
здоров’я'' до самовдосконалення, розвитку їх творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок та інших 
інтелектуальних чинників є організація практичної підготовки із запровадженням технології створення 
портфоліо та використанням автономних аудіовізуальних засобів навчання. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо детальніше вищевказані апробовані технології 
професійної практичної підготовки молодшого спеціаліста у медичному коледжі. 

I. Запровадження технології створення портфоліо ППП (професійної практичної підготовки) для 
кожного студента включало накопичення методичних й навчальних матеріалів, відеозаписів із 
фрагментами медичних маніпуляцій.  

Термін портфоліо (франц. porter – носить та лат. in folio – як лист) визначено як:  
- технологія роботи з результатами навчально-пізнавальної діяльності студентів, що 

використовується для демонстрації, аналізу та оцінки освітніх результатів [1]; 
- колекція робіт, що оцінюється з точки зору прогресу (успіхів та досягнень) професійного 

розвитку;  
- метод навчання.  
На практиці портфоліо ППП студента медичного коледжу складається із робочого портфоліо для 

записів та накопичення навчально-наукової інформації та шоукейс портфоліо.  
Робоче портфоліо для записів передбачало збір матеріалів за окремими темами, їх сортування, 

систематизацію, узагальнення та формування колекції найкращих робіт. 
Шоукейс портфоліо передбачає створення колекції найкращих досягнень студента. Портфоліо цього 

типу розкриває динаміку та дозволяє ефективно корегувати тa моделювати процес практичної 
підготовки, об’єктивно оцінюючи рівень набуття практичних медичних навичок та професійних 
компетенцій за той чи інший період часу [1]. 
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Слід зазначити, що оцінювання рівня практичної медичної підготовки студента відбувалося за 
розглядом шоукейс портфоліо. За такого підходу викладач разом зі своїми студентами проводив аналіз та 
оцінювання рівня набутих професійних компетенцій студентів, мотивуючи аналізувати свої помилки та 
проблеми, виявляти свої досягнення та здібності, продукувати нове та оригінальне, визначаючи шляхи 
для самовдосконалення. З’явилася можливість вивчати інтереси та цінності, загальні здібності майбутніх 
молодших медичних спеціалістів.  

З метою раціонального підходу було розроблено єдині вимоги щодо змісту та оформлення портфоліо, 
а саме: 

1. Послідовність викладу матеріалів. 
2. Обов’язковий набір навчально-наукової тематичної інформації. 
3. Підтвердження досягнень професійної підготовки:  
- підсумкові та атестаційні роботи, презентації;  
- якщо є, необхідно перерахувати дипломи, нагороди;  
- участь у конференціях, професійно спрямованих заходах; 
- написані тези, статті.  
4. Використання відповідного дизайну. 
У роботі з портфоліо ППП використання комп’ютерних технологій є ефективними та з вагомими 

перевагами: 
- можливість легко вносити корективи до змісту та структури матеріалів; 
- розширені можливості оформлення портфоліо (використання графічних редакторів для текстових 

документів, електронних таблиць, діаграм тощо);  
- можливість використати відеофрагменти власних медичних маніпуляцій; анімацію, аудіо- і 

відеокліпи, що знайдені студентом в мережі Інтернет або створені самостійно;  
- студенти можуть обмінюватися створеними портфоліо або окремими матеріалами;  
- у складі такого портфоліо можуть бути презентовані матеріали з Інтернету з альтернативною 

точкою зору [2].  
Вищеперелічені особливості використання портфоліо та дослідження Т. Г. Новикової свідчать про 

основні освітні функції даної технології: 
- діагностична – фіксація змін і набуття компетенцій за певний період часу; 
- мотиваційна – заохочує студентів до професійного самовдосконалення;  
- змістова – розкриває рівень розвитку всіх професійних компетенцій;  
- розвиваюча – стимулює та забезпечує безперервність розвитку професійного самовдосконалення;  
- рейтингова – відображає діапазон набутих компетенцій студента [3].  
Таким чином, створення портфоліо дозволяє студентам оволодівати вмінням вчитися, розвиває 

почуття власної відповідальності за процес професійної підготовки, розуміння та самооцінку результатів 
практичної медичної підготовки, сприяє зосередженню уваги на тому, що знаєш і вмієш, та 
усвідомленню необхідності доопрацювання потрібного матеріалу з конкретної теми, стимулює 
професійну мотивацію, активізує пізнавальну, інформаційну та пошукову діяльність, здатність до роботи 
з різними видами навчальних та професійних джерел інформації. 

I. Сучасні Multimediaтехнології стали невід’ємною та вагомою складовою практичної медичної 
підготовки, що дозволило значно інтенсифікувати та урізноманітнити навчальний процес. Створення 
сучасного інформаційного середовища надає процесу практичної медичної підготовки молодшого 
спеціаліста у галузі ''Охорона здоров’я'' нових можливостей. Мультимедійні програми як своєрідний 
засіб навчання забезпечують принципово нову якість систематизованих знань, створюючи можливості 
нового нетрадиційного сприйняття фактів, дозволяють забезпечити активне навчальне кероване 
комунікативне середовище. 

Поняття ''мультимедіа'' є багатогранним. Multimedia (від англ. слова multi – багато і від лат. мedia – 
носій, засіб, середовище) – це спеціальна інтерактивна технологія, поєднання спеціальних технічних 
засобів і програмного забезпечення, що дозволяє на якісно новому рівні сприймати, переробляти і 
надавати різноманітні дані: текстові, графічні, звукові, анімаційні, телевізійні тощо [4]. На думку 
Д. Гаєскі, мультимедіа – це такі інтерактивні комунікаційні комп’ютерні системи, що запускаються 
комп’ютером, здатні створювати, зберігати, передавати і відтворювати відео, текстові, графічні та аудіо 
дані. Р. С. Гуревич мультимедіа розуміє як нову інформаційну технологію, сукупність прийомів, методів, 
способів продукування, обробки, зберігання, передавання аудіовізуальної інформації [5]. 

Аудіовізуальні засоби навчання (від лат. аudire – слухати і visualis – зоровий) – одні із засобів з 
використанням розроблених аудіовізуальних навчальних матеріалів [6]. До аудіовізуальних засобів 
можна віднести телепередачі, відеофрагменти (відеоролики), слайдфільми, відеофільми, навчальні 
фільми тощо, які можуть бути неігровими, анімаційними чи іншими.  

Сучасні аудіовізуальні засоби навчання не лише допомагають реалізувати особистісний підхід до 
навчання, а й максимально наближають процес навчання до реальних умов професійної діяльності.  
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Розрізняють такі види аудіовізуальних засобів:  
- візуальні засоби (відеограми);  
- аудитивні засоби (фонограми);  
- аудіовізуальні засоби (відеофонограми) [7]. 
Сукупність аудіо та візуальних ефектів: графіків, текстів, звукових ефектів, відеоматеріалів, анімації 

разом з інтерактивним програмним забезпеченням суттєво впливає на емоційні та понятійні сфери, 
сприяє більш ефективному засвоєнню навчального матеріалу. Поєднання візуального зображення, тексту 
і звукового супроводу надає можливість для комплексного засвоєння практичних професійних навичок 
[8]. 

На думку В. П. Волинського, О. С. Красовського, О. В. Чорноуса, Т. В. Якушиної, автономні 
аудіовізуальні засоби навчання як складова Multimediaтехнологій мають ''розширені техніко-
комунікативні, інформаційно-пізнавальні, операційно-діяльнісні можливості для підвищення 
ефективності виконання програмових завдань навчання''. Аудіовізуальні засоби навчання ''унаочнюють, 
пояснюють змістові, операційно-діяльнісні ознаки явищ і процесів'', інтенсифікують і раціоналізують, 
виконують інформаційно-пізнавальну функцію практичної медичної підготовки: подачу і пояснення 
навчального матеріалу [7: 27]. 

Отже, аудіовізуальні засоби навчання наділені інформативністю, достовірністю, дозволяють 
проникнути у глибину досліджуваних явищ і процесів, підвищуючи наочність навчання, сприяють 
раціоналізації практичної медичної підготовки, підсилюють емоційність сприйняття навчального 
матеріалу. 

Особливої уваги заслуговує використання відеозаписів під час практичної медичної підготовки. 
Застосування відеозаписів – це не нова технологія, але під час навчання у вищих медичних навчальних 
закладах використовується не часто. Широке упровадження відеозаписів під час практичної медичної 
підготовки обґрунтовано тим, що світ візуально орієнтований і більшість інформації (90 %) 
сприймається зором [9].  

Відео містить не лише змістовну частину, але й візуальну інформацію про події, конкретні 
маніпуляції і поведінку учасників у певній професійній ситуації, що дозволяє краще зрозуміти і 
закріпити реальну інформацію. Відеоматеріали надають практично необмежені можливості для 
проведення аналізу, побудованого на порівнянні і зіставленні, визначенні специфіки поведінки людей в 
різних умовах. 

Використання відеозаписів використовувалися нами як засіб: 
- пояснення матеріалу; 
- наочності при відтворенні практичних професійних навичок; 
- аналізу досягнень, неточностей у виконанні тих чи інших маніпуляцій; 
- технічне відпрацювання алгоритму дій у команді; 
- ''гармонізації взаємин, мети, намірів, навичок усіх учасників навчального процесу. Така 

гармонізація забезпечує емоційне сприйняття навчальної дійсності, що забезпечує створення 
оптимального психологічного клімату для навчання і здобуття найкращих результатів [8: 2]''. 

Використовуючи відеозаписи (фрагменти, ролики), застосовували наступні прийоми та завдання, 
спрямовані на формування та удосконалення практичних медичних навичок, відпрацювання специфіки 
кожної маніпуляції: 

1). використання записів із зупинками або вибірково (завдання, спрямовані на відтворення 
побаченого у формі алгоритму, аналітичного повідомлення, опису, висловлення ''припущення 
про подальший розвиток подій, що нерозривно пов’язано з розвитком таких дискурсивних умінь 
як встановлення логіко-смислових зв’язків маніпуляцій [10]'';  

2). розділення аудіо та відео каналів: 
- відсутність зображення при збереженні звуку (завдання на відтворення побаченого у формі 

опису ситуації, маніпуляцій, повідомлення, розповіді тощо); 
- відсутність звуку при збереженні відео (завдання на детальне коментування, пояснення 

ситуації, маніпуляцій тощо).  
Найскладнішим завданням для викладача у плані формування професійних компетенцій було навчити 

студентів інтерпретувати маніпуляції, аналізувати професійні ситуації та продумувати ефективний 
алгоритм подальших дій. У ході обговорення тієї чи іншої професійної ситуації необхідно було 
активізувати мислення студентів, навчити системному узагальненню знань на основі обміну думками та 
досвідом. Викладення власних ідей, їх аргументація, підтвердження реальними фактами з подальшим 
взаємним аналізом різних позицій слугували розвитку рефлексивного самосприйняття та здатності до 
самовдосконалення майбутніх молодших медичних спеціалістів, їхнього критичного мислення [8: 5]. 

Під час демонстрації відео сюжету необхідно дотримуватись таких правил:  
- відео сюжет повинен відповідати темі, що вивчається та узгоджується навчальним планом;  
- відео сюжет має відповідати особливостям сприйняття студентів та рівню знань з визначеної теми; 
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- перегляд повинен бути організований таким чином, щоб всі студенти могли бачити відео [10].  
Використання у практичній підготовці майбутнього молодшого спеціаліста у галузі ''Охорона 

здоров’я'' запропонованої технології мало такі переваги: 
- здійснювався розвиток аналітичного мислення як обов’язкової умови готовності до 

самовдосконалення в процесі майбутньої професійної діяльності; 
- студенти навчалися формулювати власну думку, виробляти власну позицію, правильно її 

виражати, доводити свою точку зору, аргументувати і дискутувати;  
- вагомого значення набула критична оцінка студентом ідей, теорій і концепцій;  
- налагоджено системний зв’язок теорії та практики; 
- якісно переосмислена міжособистісна взаємодія у процесі спілкування і співпраці між 

студентами та викладачем, змінилась роль викладача: відбувався перехід від його домінування у 
процесі передачі знань і досвіду до допомоги студенту у навчанні, спрямовуванні його на 
самовдосконалення та до пізнавальної діяльності; 

- можливість зробити навчання більш доступним і цікавим; 
- вводилися елементи дослідницької діяльності; 
- створювались умови для розвитку в студентів здатності будувати конструктивні стосунки в групі, 

визначати своє місце в команді, уникати конфліктів, шукати компроміси, прагнути до діалогу, 
встановлюючи партнерські стосунки як між студентами, так і з викладачем; 

- домінування дискусійних, демократичних і креативних методів, що віддзеркалюють особистісну 
позицію та досвід студента;  

- формувалися та культивувалися особистісні якості майбутніх фахівців (доброта, здатність до 
емпатії, співпереживання, допомоги) та відчуття відповідальності за власні вчинки; 

- спонукання проявляти креативність. 
Висновок. Отже, організація професійної практичної підготовки із запровадженням технології 

створення портфоліо та використанням автономних аудіовізуальних засобів навчання як складової 
Multimediaтехнологій дозволяє перейти на абсолютно новий рівень, адже розуміти і засвоїти новий 
матеріал на медійному рівні набагато легше і швидше. Наявність таких технологій дозволяє вносити 
елемент зацікавленості у вивченні тієї чи іншої теми, урізноманітнити організацію всього навчального 
процесу, розширити форми занять, сприяти створенню активного керованого комунікативного 
середовища, у якому здійснюється професійна практична підготовка.  

Таким чином, ефективність практичної медичної підготовки залежить від уміння та здатності 
викладачів використовувати стратегії, пов’язані з інноваційними педагогічними технологіями.  
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Солодовник О. В. Практическая медицинская подготовка: инновационный поход формирования 
готовности младших медицинских специалистов до профессионального самоусовершенствования. 

В статье акцентировано на необходимости усовершенствования системы практической медицинской 
подготовки. Представлено авторское видение и предложены инновационные методики формирования 
готовности к профессиональному самосовершенствованию. Проанализировано понятие ''портфолио'' и 
описана методика применения этой технологи во время практической подготовки. Также описано 

содержание понятий ''Multimediaтехнологии'' и аудиовизуальные средства обучения. Сконцентрировано 
внимание на использовании видеозаписей в процессе практической медицинской подготовки. 

Ключевые слова: практическая медицинская подготовка, портфолио, Multimediaтехнологии, 
аудиовизуальные средства обучения, профессиональное самоусовершенствование, педагогические 

инновационные технологии.  

Solodovnyk O. V. Practical Medical Training: Innovation Way of Readiness Formation of Junior Medical 
Specialists for Professional Self-Improvement. 

In the article much attention is given to the need to improve the system of practical medical training. The 
author's vision of practical medical training is provided. A powerful source of readiness of young specialists in 

the the field of "Health Care" to the self-improvement of practical training is the introduction of innovative 
educational technologies. The innovative methods of forming readiness for self-improvement in the practical 

medical training are proposed. The term ''portfolio'' is analyzed and the method of application of the technology 
during the practical training is described. Working with a portfolio of PPT (professional practical training) 
allows students to acquire the ability to learn to develop a sense of responsibility for the process of training, 
awareness and self-esteem results of practical medical training, helps to focus on what you know and can do, 

and promotes awareness of student need of revision some material from a particular topic, stimulates 
professional motivation, activates cognitive, information and search activity, the ability to work with different 
kinds of educational and professional sources. Also the meaning of ''Multimedia technology'' and audiovisual 
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training are described. The emphasis is on the use of video during the practical medical training. Consequently, 
the organization of professional practical training with the introduction of technology of the portfolio and the 

use of independent audiovisual training as part of Multimedia technology allows to move to a new level, because 
to understand and learn new material at the media level is much easier and faster. The presence of such 
technology can bring an element of interest in the study of a topic, just to diversify the organization of 

educational process, expand forms of lessons, help to create actively managed communication environment in  
which the professional practical training can be done. Thus, the effectiveness of practical medical training 

depends on the skill and ability of teachers to use strategies relating to innovative teaching techniques. 

Key words: practical medical training, portfolio, Multimedia technology, audio-visual teaching aids, innovative 
teaching techniques, professional practical training. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ  

В статті досліджуються та аналізуються методологічні та психологічні проблеми використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчанні (ДН). Визначено чинники, які 
впливають на результативність навчання. Розглянуто типи сприймання інформації та засвоєння 

навчального матеріалу студентами та як вони реалізуються в дистанційному навчанні. Виявлено, що 
візуалам і дигіталам легше сприймати інформацію дистанційно, в той час як аудіала і кінестетам 
важче. Проведено порівняльний аналіз типів темпераменту студентів. Надано рекомендації щодо 

розробки дистанційного курсу, враховуючи типи темпераменту студентів. 

Ключові слова: дистанційне навчання, дистанційний курс, мотивація, психологічні типи студентів, 
результативність навчання, типи сприймання інформації. 

Постановка проблеми. На теренах сучасного освітнього простору України феномен дистанційного 
навчання є досить новим. Недостатня розробленість методичних матеріалів для організації 
дистанційного навчання, слабка матеріально-технічна база навчальних установ і мала кількість 
досліджень психологічних проблем, пов’язаних із застосуванням дистанційного навчання є одними з 
основних причин гальмування широкого застосування дистанційного навчання, в освітньому процесі. 
Звісно, викладачі-ентузіасти, переважно вищих навчальних закладів, досліджуючи зарубіжний досвід 
організації дистанційного навчання (ДН), поступово наближують можливість упровадження ДН, 
застосовуючи елементи ДН в навчальному процесі та організовуючи дистанційні курси.  

Аналіз попередніх досліджень показує, що методологічні проблеми використання інформаційно-
комунікаційних технологій у дистанційному навчанні досліджували С. О. Сисоєва, Г. Є. Кедрова, та 
А. А. Андрєєв. Зокрема, С. О. Сисоєва досліджувала психолого-педагогічні проблеми дистанційного 
навчання; Г. Є. Кедрова – методи оптимізації комп’ютерного навчального середовища з лінгвістики для 
систем дистанційного навчання в Інтернеті; А. А. Андрєєв – дидактичні основи дистанційного навчання. 
Психологічні особливості дистанційного навчання досліджували О. М. Хара та М. А. Міщенко. Зокрема, 
О. М. Хара досліджувала психологічні особливості дистанційного навчання математики, а 
М. А. Міщенко – типи сприйняття інформації учнями та їх застосування на уроках сучасної школи. 

Невирішені аспекти проблеми. Вивчення наукових джерел дозволяє стверджувати, що питання, 
пов’язані з дослідженням та аналізом методологічних і психологічних проблем використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчанні, висвітлені ще не достатньо. 

Мета статті: виокремити та проаналізувати методологічні та психологічні проблеми використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у дистанційному навчанні.  

Виклад нового матеріалу. Широкому впровадженню дистанційних форм навчання в Україні, на 
думку С. О. Сисоєвої [1: 105–124], заважають наступні методологічні проблеми: 

- співвідношення дистанційної та заочної (традиційної) форм навчання. В зарубіжному досвіді 
такої форми навчання як заочна не існує. Вона виникла на теренах колишнього Радянського Союзу і 
досить вдало певний час забезпечувала освітні потреби студентів, які з тих чи інших причин не могли 
навчатися на стаціонарі. Однак, з упровадженням і широким застосуванням інформаційних технологій в 
навчальному процесі, ця форма, на нашу думку, не зможе надалі конкурувати з феноменом 
дистанційного навчання, оскільки повністю відсутній зв'язок між викладачем і студентом у міжсесійний 
період, зовсім не використовуються інтерактивні засоби, низький рівень педагогічного контролю над 
навчальним процесом;  

- організація дистанційного навчання. Було б помилкою вважати, що для створення успішного 
дистанційного курсу варто лише перенести традиційний навчальний курс у віртуальне навчальне 
середовище і використати якомога більше технічних засобів. Побудова успішного дистанційного курсу – 
є актуальною проблемою, над вирішенням якої працюють науковці з різних галузей: педагоги, психологи 
та фахівці з галузі інформаційних технологій;  

- удосконалення дидактичної теорії відносно нових освітніх реалій [2: 1–2]. Звісно, дидактичні 
основи організації навчального процесу є сталими, але будь-який розвиток призводить до еволюції, 
застосування інновацій. Подібно і з виникненням, розвитком і поширенням дистанційного навчання: 
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з’явились певні дидактичні особливості, виникла потреба уточнення та доповнення дидактичних 
принципів, були створені нові засоби навчання, до яких ще потрібно підготувати викладача; 

- відповідний психолого-педагогічний супровід. Цільова аудиторія дистанційного навчання – це 
люди зі сформованою самосвідомістю, які є вмотивовані і готові до самонавчання. Зазвичай, це люди, які 
хочуть отримати другу вищу освіту, підвищити свою кваліфікацію, або перекваліфікуватися. Загалом, 
дистанційне навчання спрямоване на післядипломну освіту;  

- недостатність розробки понятійно-термінологічного апарату. Зазвичай, дистанційне навчання 
ініціюється та впроваджується фахівцями з галузі інформаційних технологій. Педагоги-предметники, 
нажаль, просто не мають відповідних навичок і знань для розробки дистанційних курсів, тому, в першу 
чергу, слід обґрунтувати теоретико-методологічні дефініції дистанційного навчання, які уможливлять 
ефективне впровадження дистанційних форм навчання; 

- професійна діяльність і професійна підготовка педагогів. В дистанційному навчанні роль 
викладача видозмінюється. Він постає в ролі координатора навчального процесу, функції якого не тільки 
організувати, здійснювати координацію, взаємодіяти в синхронному та асинхронному режимах, але й 
контролювати результати успішності. Для цього викладач сам повинен пройти належну підготовку;  

- проблема оптимальної кількості педагогічного персоналу. В зарубіжній практиці в системі 
дистанційного навчання працює велика кількість осіб – це і розробник навчально-методичних матеріалів, 
фасилітатор (консультант з методів навчання), тьютор (відповідає за інтерактивне представлення 
навчальних курсів), інвігілатор (здійснює контроль за результатами навчання) [3]. На жаль, в наших 
реаліях всі ці функції, зазвичай, виконує одна людина, тому підготовка викладача до організації 
дистанційного навчання є вкрай важливою; 

- проблема визначення педагогічно доцільного часу на синхронну взаємодію зі студентом. 
Дистанційне навчання – це самонавчання, яке можливе 24 години на добу 7 днів на тиждень. Звісно, 
існує потреба в педагогічному супроводі та консультуванні, яке може відбуватися за допомогою Skype, 
чату чи форуму. Проте, частота синхронного спілкування залежить від індивідуальних та психологічних 
потреб студентів, тому потребує ретельного дослідження; 

- проблема створення комп’ютерно-орієнтованого середовища. Комп’ютерно-орієнтоване або 
віртуальне навчальне середовище створює атмосферу віртуального університету, віртуальної спільноти, 
яка спрямована на психолого-педагогічну підтримку студентів і мотивування їх до навчально-
пізнавальної та навчально-дослідницької діяльності. Віртуальне навчальне середовище поєднує 
розроблені електронні навчальні матеріали та можливості глобальної мережі Інтернет; 

-  проблема створення інформаційно-компактних навчально-методичних матеріалів. Звісно, в 
дистанційному навчанні обсяг інформації, який подається, є набагато більшим, ніж в традиційному 
навчанні, завдяки звуку, анімації та відео. Вибір оптимально необхідних навчально-інформаційних 
ресурсів є досить важливим для викладача-розробника дистанційного курсу. Значний обсяг інформації 
може дезорієнтувати студента, збільшуючи його час на опрацювання навчальних матеріалів, водночас 
зменшуючи продуктивність навчання, тому викладач має ретельно відбирати навчально-інформаційний 
матеріал; 

- проблема ідентифікації студента в системі дистанційного навчання. Дистанційне навчання 
орієнтоване на студента. Він є суб’єктом освітніх послуг. Заохочення студента до дистанційного 
навчання є головною метою викладача. Зворотній зв'язок зі студентом повинен відбуватися протягом 
усього періоду взаємодії зі студентом під час проходження дистанційного навчання, щоб краще пізнати 
індивідуально-психологічні можливості та потреби останнього; 

-  проблема мотивації студента до самоосвіти. Недаремно Джим Рон, відомий американський 
оратор, автор численних книг, присвячених особистісному розвитку, стверджує: ''Формальна освіта 
допоможе Вам вижити, самоосвіта приведе Вас до успіху''. ХХІ століття характеризується процесом 
знецінення знань і вмінь сучасних фахівців. Наші знання старіють на 50 % через кожні 5-6 років та 
знецінюються на 97 % у процесі виробничої діяльності випускника вищого навчального закладу [4]. 
Навчити студента вчитися, прищепити йому любов до самонавчання, заохотити його, підвести його до 
думки, що самоосвіта найкраща довгострокова інвестиція, що уможливлює неперервне професійно-
особистісне зростання та робить його конкурентоздатним на ринку праці, – першочергові завдання 
викладача.  

Методологічні проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій нерозривно 
пов’язані з дослідженням психологічних типів студентів. Важливим аспектом є врахування специфічних 
психологічних потреб студентів при розробці дистанційного курсу, який сприятиме підвищенню 
ефективності навчання. Отже, чинники, які впливають на результативність навчання: 

 стать: чоловіки, жінки; 
 типи темпераменту: холерики, сангвініки, флегматики, меланхоліки; 
 домінування півкуль: ліва відповідає за логічне мислення, права – за творчість, інтуїцію; 
 реакції на виконання завдання: активісти, теоретики, прагматики, рефлектори; 
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 типи сприймання інформації (типи слухачів): візуальний (інформація сприймається образами), 
аудіальний (інформація кодується за допомогою слів), кінестетичний (інформація сприймається за 
допомогою відчуттів) та дигітальний або дискретний (домінує діалог та аналіз); 

 типи сприйняття та узагальнення інформації: ''абстрактний'', ''від абстрактного до конкретного'', 
''конкретний'', ''від конкретного до абстрактного'' або ж інтуїт (все узагальнює) та сенсорик (все 
конкретизує) за Юнгом; 

 типи визначення цілей: тип ''Від'' (увага зосереджена на результаті, якого прагнуть уникнути) та 
''До'' (увага зосереджена на результаті, якого прагнуть досягти); 

 ставлення до вибору: людина вибору (націлена та вмотивована), людина процедури (вимагає 
чітких інструкцій і настанов); 

 типи слухачів згідно стратегії управління: особи з внутрішньою стратегією (все залежить від них 
самих), особи з зовнішньою стратегією (все залежить від зовнішніх обставин) [5]. 

Таким чином, для створення дистанційного курсу з іноземної мови актуальним, на нашу думку, є 
наголос на типи темпераменту та типи сприймання інформації.  

Розглянемо детальніше типи сприймання інформації студентами та як вони реалізуються в 
дистанційному навчанні [6; 7]: 

Таблиця 1 
Типи сприймання інформації 

Тип 
сприймання 
інформації 

Особливості сприймання 
студентами 

Діяльність в дистанційному 
курсі 

Візуальний 
(60 %) 

Сприймають інформацію у 
зорових образах. Звертають увагу на 
відтінки кольорів. Манера 
спілкування динамічна та емоційна. 
Важко запам’ятовують вербальні 
інструкції. Розвинена уява. Менше 
відволікаються, краще 
запам’ятовують. 

Показують високі результати при 
роботі з навчальними комп’ютерними 
програмами. Добре сприймають 
письмову інформацію. Активні у 
взаємодії з іншими студентами. 
Найкраще сприймають інформацію, 
подану в схемах таблицях, діаграмах, 
анімації. 

Аудіальний 
(20 %) 

Сприймають інформацію завдяки 
голосовому та звуковому супроводу. 
Надають перевагу лекційним 
формам занять. Охоче слухають 
співрозмовника. Дуже контактні. 
Малорухливі. Не бажають брати 
відповідальність на себе. 

В дистанційному курсі доцільно 
використовувати аудіо записи, аудіо 
лекції, вебінари. Важко сприймається 
інформація в письмовому вигляді. 

Кінестетичний 
(20 %) 

Переважають емоції та відчуття. 
Живуть дією та рухом. Навчальний 
процес намагаються тримати під 
контролем. Важко переживають 
стреси та дискомфорт, пов’язані з 
нерозумінням навчального 
матеріалу. Отримують інформацію з 
практичного досвіду. Потребують 
близькості партнера по навчанню. Їм 
важко перебувати на одному місці 
протягом тривалого часу. Нову 
інформацію запам’ятовують за 
допомогою асоціацій. 

Важлива зручність у користуванні 
дистанційним курсом. Під час 
виникненні труднощів у 
дистанційному навчанні можуть 
активізуватися негативні емоції, 
пов’язані з внутрішньою тривогою. 
Важко сприймають відсутність 
безпосередньої взаємодії з іншими 
студентами. Продуктивніше 
запам’ятовують під час гри або 
активних форм роботи. 

Дигітальний або 
дискретний (20-

30 %) 

Схильні до внутрішнього аналізу 
та діалогу. Інформацію сприймають 
логічно та ґрунтовно аналізуючи. 
Вмотивовані. Сприймають 
інформацію раціонально. 

Взаємодія з іншими студентами не 
є пріоритетом для дигіналів, оскільки 
вони полюбляють триматися на 
відстані. Для них важливий зміст, 
актуальність і функціональність 
навчального матеріалу. 

Отже, проаналізувавши різні типи сприймання інформації, ми вважаємо, що переважна більшість 
слухачів дистанційних курсів все ж таки візуали та в меншій мірі дигітали. Аудіалам і кінестетам важко 
сприймати інформацію дистанційно, оскільки перші краще сприймають інформацію на слух, другим 
необхідна тісна взаємодія з іншими студентами. 

Аналогічно варто проаналізувати типи темпераменту студентів під час розробки дистанційного курсу:  
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Таблиця 2 
Врахування типів темпераменту при розробці дистанційного курсу 

 
Тип темпераменту Характеристика Реалізація в дистанційному 

курсі. 
Холерик  Сильний, неврівноважений, 

зосереджений на роботі, 
наполегливий, активний, не 
лякається труднощів і з великою 
енергією їх долає, має досить 
постійні інтереси 

Має бути постійна взаємодія з 
викладачем і студентами, можливість 
самореалізації через залучення до 
керівництва проектною діяльністю, 
велика кількість інтерактивних 
завдань 

Сангвінік Жвавий, урівноважений, 
енергійний і впертий відносно 
досягання мети, виявляє високу 
працездатність, але розпочавши 
справу швидко втрачає інтерес до 
неї, швидко звикає до нової ситуації 
та нових вимог 

Дистанційний курс має бути 
розроблений з великою кількістю 
інтерактивних завдань і творчих 
проектів. Викладачу варто залучати 
студента-сангвініка до вирішення 
організаційних питань віртуального 
класу з метою заохочення його до 
діяльності 

Флегматик Спокійний, неквапливий, 
інертний, відрізняється великою 
працездатністю, стриманістю, 
врівноваженістю, використовує 
логічні прості висловлювання 

Матеріали дистанційного курсу 
повинні містити логічні прості та 
лаконічні висловлювання, базуватися 
на принципах послідовності та 
доступності. 

Меланхолік  Слабкий, нерішучий, легко 
впадає в паніку, уникає товариства, 
легко розгублюється і не доводить 
роботу до кінця, боїться 
відповідальності  

Потрібна особлива опіка викладача 
та інтенсивна взаємодія; значна 
кількість завдань на повторення та 
тестів на самоперевірку. 

 
Отже, проаналізувавши як типи темпераменту студентів відображаються в дистанційному навчанні, 

варто зазначити наступне: 
- для мотивації холерика та сангвініка має бути розроблена значна кількість інтерактивних 

завдань і спеціальні доручення у віртуальній групі; 
- мова інтерфейсу у віртуальному навчальному середовищі повинна бути проста й доступна для 

флегматиків; 
- меланхоліки потребують особливого педагогічного супроводу та підтримки.  
Висновки. На сучасному етапі становлення та впровадження дистанційного навчання в Україні перед 

викладачем-предметником постає низка проблем, пов’язаних з належною підготовкою самого викладача 
до організації дистанційного навчання; готовністю викладача працювати в режимі он-лайн та 
здійснювати відповідний психолого-педагогічний супровід; підготовкою інтерактивних навчальних 
матеріалів, з врахуванням індивідуальних і психологічних особливостей студентів; створенням і 
наповненням віртуального навчального середовища. Викладач в системі дистанційного навчання 
повинен постійно удосконалювати свої навички роботи з різними програмами та сайтами в мережі 
Інтернет та часто оновлювати навчальний матеріал. Для раціонального використання комп’ютерів в 
навчальному процесі викладачеві варто знати психологічні особливості сприймання та засвоєння 
навчального матеріалу певним контингентом студентів і враховувати особливості типів темпераменту 
при розробці дистанційного курсу, а також брати до уваги та намагатися вирішити вище перелічені 
методологічні проблеми. Тому робимо висновки, що дистанційний курс має містити значну кількість 
диференційованих завдань, щоб студенти з різними типами темпераменту та сприймання інформації 
могли якнайкраще себе в ньому реалізувати. Створення психологічно та педагогічно доцільних 
інтерактивних завдань для вивчення іноземної мови дистанційно відносимо до подальших напрямів 
дослідження. 
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Фальштинская Ю. В. Методологические и психологические проблемы использования 
информационно-коммуникационных технологий в дистанционном обучении. 

В статье исследуются и анализируются методологические и психологические проблемы использования 
информационно-коммуникационных технологий в дистанционном обучении (ДО). Определены факторы, 
влияющие на результативность обучения. Рассмотрены типы восприятия информации и усвоения 

учебного материала студентами и как они реализуются в дистанционном обучении. Обнаружено, что 
визуалам и дигиталам легче воспринимать информацию дистанционно, в то время как аудиалам и 
кинестетам труднее. Проведен сравнительный анализ типов темперамента студентов. Даны 
рекомендации по разработке дистанционного курса, учитывая типы темперамента студентов. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, дистанционный курс, мотивация, психологические типы 
студентов, результативность обучения, типы восприятия информации. 

Falshtynska Yu. V. Methodological and Psychological Problems of Usage of Informational and 
Communicational Technologies in Distance Learning. 

The article investigates and analyzes methodological and psychological problems of using informational and 
communicational technologies in distance learning (DL). The articles containing information on methodological 
and psychological problems of using informational and communicational technologies selected from the journal 
in question serve as research material. The scientific methods of analysis, synthesis, description and comparison 

have been used in order to single out methodological and psychological problems of using informational and 
communicational technologies in DL. The methodological problems of DL are analyzed, in particular: distance 

and traditional learning; organization of distance learning; improvement of didactic theory regarding new 
educational realities; appropriate psychological and educational support; lack of development of DL concepts 

and terminology; professional activities and training of teachers; the optimal number of teaching staff; 
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determination of pedagogically appropriate time of synchronous interaction with the student; development of 
computer-based environment; development of information-compact and time-saving learning materials; 

identification of the student in distance learning; students’ motivation for learning. The types of information 
perception and learning of students and how they are implemented in distance learning are considered. The 
research revealed that it is easier for ''visuals'' and ''digitals'' to perceive information, while ''audials'' and 
''kinestets'' have some difficulties. The types of students’ temperament in developing a distance course are 

compared and analyzed. The recommendations on developing a distance course taking into consideration the 
types of students’ temperament are given. 

Key words: distance learning, distance course, motivation, psychological types of students, teaching 
effectiveness, types of perception of information. 
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОЇ 
МОВНОЇ ОСВІТИ 

У статті розглядається ґенеза поняття "комунікативні уміння" у науковій вітчизняній літературі, 
визначається важливість формування комунікативної компетенції учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів. Автор аналізує особливості формування комунікативних вмінь в контексті сучасної мовної 
політики, приділяє увагу комунікативному підходу як одному з пріоритетних, акцентує на важливості 

взаємозв'язку шкільної мовної освіти з реальними потребами суспільного життя. 

Ключові слова: комунікативні уміння, комунікативна компетентність, спілкування, функції спілкування, 
навчальна взаємодія, комунікація, комунікативний підхід. 

Постановка проблеми. Відродження національної школи та реформування освіти в Україні є 
вимогою часу. Цей процес зумовлений змінами у суспільно-політичному житті і засвідчений концепцією 
мовної освіти. Сучасна концепція національної освіти ставить перед кожним учителем української мови 
завдання: сприяти формуванню особистості, яка характеризується свідомим ставленням до рідної мови, 
розвиненим мовленням, мисленням, володіє вміннями й навичками вільно користуватися засобами мови 
– її стилями, типами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, 
письмо), тобто забезпечує належний рівень комунікативної компетентності. Недостатня сформованість 
комунікативних умінь учнів, слабка мотивація навчання роблять питання формування комунікативної 
компетентності дуже актуальним. Саме у шкільному віці спілкування та взаємодія з навколишнім 
середовищем виходять на перший план. Спілкування є необхідною умовою життя людей, без якої 
неможливе повноцінне формування не тільки окремих психічних функцій дитини, але й її особистості в 
цілому. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема спілкування є об'єктом вивчення філософів, 
психологів та педагогів (О. Аршавська, О. Бєляєв, М. Васильєва, М. Вашуленко, Л. Виготський, 
Н. Волкова, Д. Ельконін, М. Каган, В. Кан-Калик, І. Кон, О. Леонтьєв та ін.). На взаємозв'язку шкільної 
мовної освіти з реальними потребами суспільного життя наголошували науковці М. Бунаков, Ф. Буслаєв, 
К. Ушинський, П. Фортунатов та ін. За реформування шкільного курсу української мови з урахуванням 
комунікативного підходу до її вивчення виступають сучасні українській та зарубіжні вчені О. Біляєв, 
Д. Богоявленський, М. Вашуленко, Н. Голуб, В. Новосьолова, Л. Скуратівський, Г. Шелехова та ін. В 
даний час особлива увага в загальній педагогіці приділяється навчальній взаємодії як ефективному 
способу розвитку спілкування та формування комунікативних умінь школярів (Б. Ананьєв, Г. Бушуєва та 
ін.). 

Метою статті є дослідити особливості формування комунікативних умінь школярів у навчально-
виховному процесі загальноосвітнього закладу. Основною метою навчально-виховного процесу 
загальноосвітнього закладу є формування національно свідомої та духовно багатої особистості, яка 
володіє вміннями й навичками вільно, комунікативно доцільно користуватися засобами мови. Для 
досягнення освітньої мети у школі найбільш відповідним є комунікативний та особистісно зорієнтований 
підходи до навчання. Вчителі-словесники, які комунікативний підхід у навчанні вважають одним з 
пріоритетних, повинні розвивати практичні навички дітей, пов'язані із застосуванням мовних засобів 
відповідно до орфоепічних, лексичних та граматичних норм літературної мови, вдосконалювати вміння 
учнів, що становлять основу комунікативних компетентностей школярів. 

Сьогодні серед проблем мовної політики можна виділити відсутність належної кореляції між 
теоретичними знаннями й практичними мовленнєвими вміннями, що позначається на характеристиках 
мовлення, породжує різного типу мовленнєві помилки. Тому актуальною є необхідність формування у 
школярів комунікативних умінь, навичок орієнтування в конкретних мовленнєвих ситуаціях, оволодіння 
правилами мовленнєвої поведінки в різних умовах спілкування.  

Виклад основного матеріалу. Комунікація є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із 
найбільших загальних характеристик будь-якої діяльності. Комунікація – це нова форма політичної, 
наукової, організаційної та технічної сили в суспільстві, за допомогою якої людина включається у 
зовнішнє середовище, здійснюється обмін думками або інформацією для забезпечення взаєморозуміння. 

У сучасному тлумаченні поняття спілкування – складний багатогранний процес, який може виступати 
в один одночасно як процес взаємодії індивідів між собою, як інформаційний процес, як процес 
співпереживання і взаємного розуміння між людьми [1].  
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У своїх дослідження науковці (О. Біляєв, М. Вашуленко, Л. Варзацька, Н. Голуб та ін.) визначають 
наступні функції спілкування: комунікативну (обмін і передача інформації), інтерактивну (потреба 
впливу на інших людей) та перцептивну (сприйняття фізичних, психологічних та індивідуальних 
особливостей), які тісно переплітаються між собою та органічно доповнюють одна одну. Тому 
формування комунікативної компетентності школярів слід здійснювати комплексно, враховуючи 
перцептивну, комунікативну та інтерактивну сторони спілкування [1; 2; 3]. 

Для нас важливим є навчальна взаємодія як ефективний спосіб розвитку спілкування та формування 
комунікативних умінь, оскільки дитина соціалізується, спілкуючись зі своїми однолітками в процесі 
різних видів діяльності, а її практична співпраця у навчанні з різними суб’єктами є важливою умовою 
формування комунікативних умінь, які сприяють психічному розвитку дитини, впливають на загальний 
рівень її діяльності [4]. Хоча важливість спілкування у житті окремого школяра зростає, однак 
очевидною є ситуація – освітній процес практично залишає осторонь організоване й цілеспрямоване 
навчання цієї взаємодії і спілкування [5]. З огляду на зазначене, у центрі уваги постає проблема 
формування комунікативних умінь учнів. 

Комунікативні уміння – це структурний елемент комунікативної активності, де активність виступає 
видом діяльності зі встановлення зв’язків з іншою людиною як об’єктом спілкування, тому оволодіння 
комунікативними вміннями переводить процес спілкування зі стихійного в керований; це здатність 
диференційовано використовувати для різних комунікативних цілей мовленнєві навички [5]. 

М. Пентилюк до комунікативних умінь відносить уміння правильно визначати тему висловлювання 
та чітко дотримуватися її меж; будувати висловлювання відповідно до основної думки та адресата 
мовлення, використовувати найбільш вагомі факти для розкриття основної думки; будувати 
висловлювання логічно й послідовно, тобто встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між фактами та 
явищами, а також обирати тип і стиль мовлення залежно від мети і ситуації спілкування; 
використовувати різноманітні мовні засоби відповідно до типу, стилю, жанру висловлювання тощо [6]. 
Тому комунікативні уміння – це уміння швидко та правильно орієнтуватися в умовах спілкування та 
планувати своє мовлення, цілеспрямовано організовувати спілкування й управляти ним; уміння швидко, 
оперативно та правильно орієнтуватися в умовах спілкування, що змінюються, швидко й точно 
знаходити адекватні змісту акту спілкування комунікативні засоби, які одночасно відповідають ситуації 
спілкування, а також індивідуальним особливостям співрозмовника.  

Деякі науковці розглядають комунікативні вміння як феномен комунікативної культури дитини, яка 
реалізується в ситуації спілкування, як групу умінь, що характеризують особистісні якості дитини, 
необхідні для організації та реалізації процесу спілкування та взаємодії дитини як колективного суб'єкта 
навчальної діяльності [7; 8]. 

Н. Голуб трактує комунікативні уміння як вміння легко контактувати й налагоджувати стосунки, 
вести діалог та брати участь у дискусії; виступати з повідомленням перед аудиторією, аналізувати 
різноманітні тексти, працювати з інформацією, готувати різні тексти тощо. 

Сформованість комунікативних умінь має максимальне значення до моменту вступу до 
загальноосвітнього закладу, оскільки відсутність елементарних комунікативних умінь ускладнює 
спілкування дитини з однолітками й дорослими, призводить до зростання тривожності та порушує 
процес соціальної адаптації в цілому. 

На основі аналізу праць зарубіжних та вітчизняних науковців ми розглядаємо комунікативні вміння 
як особистісні якості, необхідні людині для повноцінної реалізації спілкування, міжособистісної 
взаємодії, які проявляються в усвідомлених комунікативних діях школярів, в умінні будувати свою 
поведінку відповідно до завдань спілкування, вимогам ситуацій та особливостями співрозмовника. 

Актуальним в наш час є розуміння поняття комунікативна компетентність, яка формується в умовах 
безпосередньої взаємодії "вчитель-учень", "учень-учень", оскільки є результатом досвіду спілкування 
між людьми, який набувається не тільки в процесі безпосередньої та опосередкованої взаємодії. У 
процесі опанування комунікативними уміннями людина запозичає з культурного середовища засоби 
аналізу комунікативних ситуацій у вигляді словесних і візуальних форм [9]. 

Тому тільки вчитель, неухильно висуваючи вимоги до дитини, оцінюючи її поведінку, створює умови 
для її соціалізації. Особливості навчальної діяльності школярів створюють умови для формування їх 
комунікативних умінь, тому можна сказати, що навчальна діяльність вимагає рефлексії, оцінки того, 
"яким я був" і "яким я став".  

Для успішного формування комунікативних умінь школярів необхідно враховувати ступінь володіння 
вчителем комунікативними вміннями та вікові особливості учнів, пов'язані з одночасною потребою в 
відокремленні і включення до групи. Тому необхідно формувати у школярів цілісну систему знань про 
механізми спілкування, вчити знаходити способи пізнання себе та розуміння інших людей. Оскільки 
відмінності сприйняття, розуміння й переробки інформації учасників комунікативного процесу ведуть до 
появи комунікативних бар'єрів – психологічних перешкод на шляху адекватної передачі інформації. І як 
наслідок можуть виникнути об'єктивні й суб'єктивні бар'єри, такі як: фонетичне нерозуміння (швидка 
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мова, слова-паразити), соціально-культурні бар'єри (політичні, релігійні, професійні та ін.), семантичні і 
стилістичні, почуття неприязні та упередженості в процесі спілкування. 

Комунікативна спрямованість у методиці викладання української мови дає змогу реалізувати 
ціннісний, розвивальний і виховний аспекти української мови як навчального предмета Сучасний урок 
української мови у загальноосвітньому навчальному закладі – це урок, на якому вчитель використовує 
всі можливості дитини з метою активного розумового розвитку, глибокого й усвідомленого засвоєння 
лінгвістичних понять, формування комунікативної компетентності та моральних якостей, виховання 
мовної особистості)  

В. Сухомлинський зазначав, що мовна культура дитини – це дзеркало її духовної культури, а 
важливим засобом впливу на школяра є краса і велич рідного слова [10].  

У низці наукових праць вітчизняних дослідників розглядається проблема мовного впливу вчителя-
словесника на формування комунікативних вмінь школярів. Важливими елементами мовного впливу на 
дитину виступає інтонація як складний комплекс просодійних елементів, що включають мелодику, ритм, 
інтенсивність мовлення, темп, тембр, логічний наголос тощо. Мовна інтонація – це сукупність системно 
зумовлених просодійних характеристик мови, до яких відносяться частота основного тону, інтенсивність 
і тривалість мовлення. Мовлення вчителя-словесника включно з просодікою є передумовою для успішної 
реалізації комунікації і однією з основних навчальних цілей. Саме за допомогою вимови у розмовній 
мові виділяється семантичне навантаження висловлення, що сприяє його подальшого декодуванню 
школярем. Одночасно мовлення передає додаткову інформацію щодо мовця, інформацію про його 
регіональне походження, соціальний статус, емоційний стан та внутрішню позицію щодо змісту свого 
висловлення. 

Висновки. Комунікативне спрямування сучасного навчально-виховного процесу загальноосвітнього 
закладу дає змогу реалізувати ціннісний, розвивальний і виховний аспекти української мови як 
навчального предмета. Тому, кожен учитель-словесник повинен урізноманітнювати традиційні навчальні 
форми оригінальними новаціями, створювати уроки цікавими для учнів, дарувати школярам радісне 
відчуття й усвідомлення власних розумових сил, творчу наснагу, розвивати в них спостережливість, 
уважність та уміння швидко та якісно аналізувати мовний матеріал. 
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Харченко А. И. Формирование коммуникативных умений школьников в условиях 
компетентностного языкового образования. 

В статье рассматривается генезис понятия "коммуникативные умения" в научной отечественной 
литературе, определяется важность формирования коммуникативной компетенции учащихся 
общеобразовательных учебных заведений. Автор анализирует особенности формирования 
коммуникативных умений в контексте современной языковой политики, уделяет внимание 

коммуникативному подходу как одному из приоритетных, акцентирует важность взаимосвязи 
школьного языкового образования с реальными потребностями общественной жизни. 

Ключевые слова: коммуникативные умения, коммуникативная компетентность, общение, функции 
общения, учебное взаимодействие, коммуникация, коммуникативный подход. 

Harchenko A. I. Formation of Communicative Abilities of Pupils in the Conditions of Competence Language 
Education. 

In the article the author investigates the concept of "communication skills", "communication", "communicative 
approach" in the scientific literature, defined the importance of communicative competence of pupils of 

secondary schools, focuses on issues of competence of language education, including undeveloped pupils’ 
communicative skills and their poor motivation training . The author analyzes the features of formation of 

communicative skills in the context of the current language policy, focuses on the communicative approach as 
one of the priority and emphasizes the importance of the relationship between school language education and 

real needs of our society. In the article the author defines competency language education priorities, including: 
the formation nationally conscious personality who has abilities and skills freely and communicative use her 

language. The author notes that modern communicative focus of the educational process in educational 
institutions will create opportunities to realize value, development and educational aspects of the Ukrainian 

language as a school subject. In modern teaching methodology the implementation of communicative approach 
ensures the creation of a special space for child’s training; in which any pupil choose his own way of activity. 

Pupils will easily express and argue their views, listen and understand alternative points of view of other 
children, defends their position in dialogue between teachers and staff. The role of the teacher in this approach 

is to correct a zone of proximal development of pupils, their progress in the subject. Only in the process of 
forming pupils’ communicative competence, they will know the Ukrainian language professionally. Although 

language competence does not determine the success of communication, but creates the conditions for 
participation in the communication process, which affect both extralinguistic (psychological, social, national, 

history, age, etc.) and intralinhvistychni (complexity of the language system) factors. 

Key words: communication skills, communicative competence, communication, communication functions, 
educational interaction, communicative approach. 
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ОСНОВИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ 

Стаття присвячена навчанню молодших школярів основам пожежної безпеки, тема, яка досі звучить в 
сучасних наукових студіях. Автором проаналізовані основні нормативно-правові документи з даного 

питання. Акцентовано увагу на змісті пожежної безпеки в площині його теоретичного та практичного 
розкриття у виховному процесі та доведено, що він є недостатньо продуманим. Даються методичні 
рекомендації щодо вдосконалення процесу навчання молодших школярів у сфері пожежної безпеки. 

Ключові слова: формування знань, пожежобезпечна культура, безпечна поведінка, навички.  

Постановка проблеми. За статистикою, за останні п’ять років в Україні виникло 272411 пожеж, на 
яких загинуло 16756 людей, у тому числі 484 дитини; отримали травми 8396 людей, з них 722 дитини; 
було врятовано 19157 людей, у тому числі 1499 дітей [1]. Найбільша кількість пожеж та загиблих на них 
людей (у тому числі й дітей) спостерігається в житлових будинках. Поміж усіх причин більше 80 % 
пожеж виникає внаслідок впливу соціального фактору (необережне поводження з вогнем, паління, 
експлуатація електроприладів, пічного опалення та пустощі дітей з вогнем). Статистичні дані та 
проведений аналіз причин виникнення пожеж і їх трагічних наслідків свідчать про низьку 
підготовленість дітей віком від 5 до 10 років до дій у разі виникнення пожеж, що виражається 
незнаннями елементарних правил вимог пожежної безпеки.  

У більшості випадків поверхневе знання учнями теоретичного матеріалу щодо пожежної безпеки, не 
завжди коректні поради деяких дослідників цієї теми про правильні дії під час виникнення пожежі, 
нечіткість у послідовності пропонованих алгоритмів дій, відсутність постійних тренінгів та 
відпрацювань з пожежної безпеки і є причинами неправильних дій дітей у разі виникнення пожежної 
небезпеки для їхнього життя. Таке положення вимагає прийняття невідкладних заходів щодо 
вдосконалення навчання школярів основ пожежної безпеки.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуалізована нами тема порушувалася в низці 
досліджень українських і зарубіжних науковців. Так, питанню навчання основам пожежної безпеки 
молодших школярів присвячена розвідка І. Гуріненко [2]. Проблема формування у молодших школярів 
компетенцій безпеки життєдіяльності, в тому числі і пожежної безпеки, стала предметом наукового 
дослідження О. Ващенко [3]. Навчання пожежній безпеці в процесі вивчення основ здоров’я учнями 
початкової школи розглянуто у праці М. Удовенко [4]. Проблему формування знань про пожежну 
безпеку школярів, як глобальну проблема безпеки життєдіяльності людини, розглядають В. Березуцький, 
А. Рихнов [5], Ю. Рєпін, Р. Шабунін [6], В. Дивак [7] та ін. Проте і сьогодні ми не маємо наукових 
розвідок, які б комплексно досліджували окреслену проблематику. 

Метою цієї статті є аналіз змістового складника діючого навчального матеріалу з пожежної безпеки 
для учнів 1–4 класів та визначення його ефективності в освоєнні молодшими школярами знань основних 
вимог пожежної безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Серед фундаментальних прав, задекларованих в Основному Законі 
України, є право людини на безпечне життя. Безпека людини і навколишнього природного середовища, 
захищеність від впливу шкідливих, техногенних, природних, екологічних і соціальних чинників є 
незмінною умовою сталого розвитку. А такий розвиток і гарантування його принципів може забезпечити 
лише суспільство, яке побудовано на засадах демократії, верховенства права та добробуту людей. 
Найвищими цінностями суспільства, як зазначено в найвищому законодавчому акті України, є людина, її 
життя та здоров’я. Проте з кожним роком виникає все більше чинників, які негативно впливають на 
життєдіяльність людей, пов'язаних з виникненням пожеж, надзвичайних подій, ситуацій та ін. Навчання 
населення правилам пожежної безпеки та набуття досвіду їх виконання є запорукою запобігання 
виникненню пожеж та їх ліквідації. Для досягнення цієї мети необхідно удосконалювати процес 
навчання громадян нашої держави правилам пожежної безпеки з використання власного досвіду та 
досвіду зарубіжних країн, починаючи ще змалку. Саме ''Безпека життєдіяльності'' являє собою 
інтегрований фундаментальний напрямок, на базі якого вивчаються питання пожежної безпеки. 

В основі понятійно-категоріального апарату безпеки життєдіяльності з нашої проблематики лежить 
термін ''пожежна безпека'', який розглядається в головному діючому законодавчому документі – Кодексі 
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цивільного захисту України (далі – Кодекс) ''як відсутність неприпустимого ризику виникнення і 
розвитку пожеж та пов’язаної з ними можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним 
цінностям і довкіллю'' [8: 3]. Окремого напрямку вивчення пожежної безпеки, що включало б поняття 
''профілактика пожеж'', ''пожежно-профілактична робота з дітьми'', ''навчання дітей пожежній безпеці'', 
''формування у дітей знань з питань пожежної безпеки'' та ін. сьогодні не існує, а лише розглядається в 
комплексному понятті як безпека життєдіяльності.  

Базовим поняттям конструкції пожежної безпеки є забезпечення протипожежного захисту дітей, що 
виражається через ''сукупність цінностей, стандартів, моральних норм і норм поведінки, спрямованих на 
підтримання самодисципліни як способу підвищення рівня безпеки'' [8].  

Так, у статті 39 глави 10 розділу 4 Кодексу прописано, що організація навчання дітей дошкільного 
віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях покладається на центральний орган виконавчої 
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, який розробляє 
та затверджує навчальні програми з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних 
факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, з надання домедичної допомоги та погоджується з 
центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у 
сфері цивільного захисту. Навчання учнів молодших класів діям у надзвичайних ситуаціях та правилам 
пожежної безпеки є обов’язковим і здійснюється під час навчально-виховного процесу. Такі питання 
розглядаються в рамках вивчення предмету ''Основи здоров’я''. 

Популяризація культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді законодавчим актом 
покладається на центральний орган виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері цивільного захисту, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, громадськими організаціями шляхом: 

– проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських змагань з безпеки 
життєдіяльності; 

– проведення навчально-тренувальних зборів і польових таборів; 
– участі команд-переможниць у заходах міжнародного рівня з цих питань. 
Такий підхід дозволяє нам розподілити пожежну безпеку на два основних блоки. До першого блоку 

ми відносимо висвітлення теоретичних питань з основ пожежної безпеки, де розкриваються основні 
поняття про пожежну безпеку. До другого блоку – практичні навички школяра, що є складником знань та 
вмінь. 

Виділений нами перший блок для учнів початкової школи представлений такими змістовними 
напрямами, які на кожному етапі вирішують відповідні предметні завдання з питань пожежної безпеки, 
що характеризуються певним колом знань та вмінь: 

– у домашніх умовах; 
– у навколишньому середовищі; 
– у шкільному оточенні; 
– здорові умови життя. 
Відповідно до освітньої програми, для молодшого школяра передбачені такі основні напрямки з 

пожежної безпеки: 
– поведінка в небезпечних ситуаціях;  
– побутові небезпеки; 
– телефони аварійних служб; 
– безпечні і небезпечні ситуації;  
– джерела допомоги в небезпечних ситуаціях (батьки, сусіди, родичі, аварійні служби);  
– безпечна поведінка вдома;  
– ситуації можливої небезпеки у школі. План евакуації;  
– пожежна безпека. Правила користування обігрівальними приладами;  
– цінність і неповторність життя і здоров’я людини. Безпека життєдіяльності.  
Уже з другої сторінки підручника з ''Основ здоров’я'' визначається його мета та завдання, що 

трактуються як ''формування здоров’язбережувальної компетентності учнів на основі оволодіння ними 
знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками здорового способу життя і безпечної 
поведінки, формування в них ціннісного ставлення до життя і здоров’я, сприяння їх фізичному, 
психічному, соціальному і духовному розвитку'' [9: 2]. Основними завданнями вивчення предметy є 
формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну поведінку, взаємозв’язок 
організму людини з природним, техногенним і соціальним оточенням; розвиток в учнів мотивації 
дбайливо ставитися до власного здоров’я, удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну його 
складові; виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою цінністю, свідомого прагнення 
до ведення здорового способу життя; розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних 
вчинків; набуття учнями власного здоров’язбережувального досвіду з урахуванням стану здоров’я; 
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використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної діяльності для власного здоров’я 
та здоров’я інших людей [9]. 

У руслі підходу до другого блоку пожежної безпеки основним критерієм виступають практичні 
навички школяра, що є невід’ємним складником знань та вмінь. Відповідно до шкільної програми, для 
молодшого школяра практично передбачено:  

– моделювання ситуації повідомлення про небезпеку за телефонами аварійних служб;  
– створення списку джерел допомоги у небезпечних ситуаціях (із допомогою дорослих);  
– відпрацювання навичок евакуації із приміщення школи згідно з планом евакуації; 
– звернення у разі виникнення небезпечної ситуації за допомогою до батьків та інших членів 

родини; 
– вимкнення несправного електроприладу; 
– гасіння невеликої пожежі; 
– відтворювання порядку дій повідомлення відповідним службам про небезпечні ситуації;  
– ознайомлення із застережними знаками про небезпеку ураження електричним струмом, про 

легкозаймисту речовину; 
– участь у ситуаційній грі ''Як діяти при витоку газу'';  
– участь у рольовій грі ''Викликаємо служби 101, 102, 103, 104'';  
– відпрацювання дій в небезпечній ситуації;  
– моделювання ситуацій відмови від небезпечних пропозицій. 
Реалізація завдань другого визначеного нами блоку з основ пожежної безпеки здійснюється через: 
– традиційні та нетрадиційні форми роботи в літніх таборах; 
– проведення польових навчальних практикумів, експедицій, тематичних дитячих правоохоронних 

акцій; 
– розширення мережі позашкільних закладів різних профілів з безпеки життя і здоров’я людини; 
– залучення до навчально-виховної роботи з безпеки життя і діяльності людини в цих закладах 

висококваліфікованих спеціалістів, учених та ін. 
Однак, ми вважаємо, що сьогодні рівень знань у молодших школярів про пожежну безпеку є не 

досить високим через низку причин. По-перше, це пов’язано з малою кількістю годин, що відводиться на 
опрацювання теми ''Пожежна безпека'' та неможливість повноцінного практичного тренінгу отриманих 
теоретичних знань під час шкільних занять, та все ще невиробленою методикою навчання та 
відпрацювання чіткого алгоритму правильних дій під час виникнення пожежі.  

По-друге, авторами діючих підручників запропоновано курс з ''Основ здоров’я'' для учнів 1–4 класів 
загальноосвітніх шкіл, у якому лише незначна частина навчального матеріалу пов’язана з питаннями 
пожежної безпеки, відтак запропоновані курси не охоплюють повною мірою необхідний обсяг питань з 
даної тематики. Запропонований матеріал, що стосується нашого дослідження, ознайомлює з 
виникненнями загорянь та пожеж; як себе правильно вести у випадку пожежонебезпечної ситуації; як 
загасити пожежу. Проте ми вважаємо, що доцільним було б звернути увагу, передусім на ті 
пожежонебезпечні ситуації, в які згідно з останніми статистичними даними найчастіше потрапляють 
діти. Певні зауваги викликають й запропоновані авторами діючих підручників поради з подолання 
пожежонебезпечних ситуацій. Автори в одних і тих же випадках, що можуть трапитися з дітьми, 
пропонують різні варіанти дій, які не завжди є послідовними, а відтак, не є ефективними для 
самозахисту. Порушені авторами діючих підручників питання є цілком правильним рішенням з приводу 
навчання дітей пожежній безпеці та, на нашу думку, потребують подальшого вдосконалення в рамках 
розширення навчального простору, передусім за рахунок позакласного часу, де необхідно не тільки 
доповнити багаж отриманих знань дитини, але й створити умови для відпрацювання їх та удосконалення 
в повсякденному житті.  

Третім аспектом, на нашу думку, є не досить вдалі напрацювання змістовного матеріалу з 
практичного відпрацювання основних вимог пожежної безпеки. Ми б радили під час відпрацювань 
питань, пов’язаних з загоранням чи пожежами не гасити їх самими дітьми, а у всіх випадках кликати на 
допомогу дорослих. З практики рятувальників, ми повинні знати та навчити дітей, що гасіння навіть 
невеликих загорань може бути вкрай небезпечним, адже одна й та сама ситуація може розвиватися по-
різному, й не всі ризики та небезпеки можуть бути ними врахованими. Скажімо, типовий випадок 
загорання паперу в смітнику. Найпростішим варіантом подолання ситуації є гасіння його водою, але не 
всі діти зможуть прорахувати ситуацію, що в смітнику можуть знаходитися додаткові горючі та 
легкозаймисті матеріали, які під дією високої температури виділяють їдкий дим; вони можуть вибухнути 
і це призведе до травмування. Перше, що мають чітко усвідомлювати діти молодшого шкільного віку – 
під час виникнення пожежі слід кликати на допомогу дорослих, а не займатися гасінням пожежі 
самостійно. Тож, ми вважаємо, що під час навчання дітей молодшого шкільного віку основ пожежної 
безпеки доцільним буде акцентування уваги школярів на профілактиці виникнення загорянь та пожеж, а 
також алгоритму дій у разі їх виникнення. Важливо не лише опановувати теоретичні знання, а й 

154 



Педагогічні науки. Випуск 3 (85). 

відпрацьовувати практично відповідні вміння за допомогою різноманітних форм та методів навчання й 
виховання. Тут у нагоді стала б допомога фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
щодо розробки основного тексту з питань пожежної безпеки, а також їх залучення до відпрацювання 
матеріалу в практичній площині. Так, наприклад, використання методів бесіди, екскурсій до місцевих 
пожежних частин, навчальних евакуацій, ігор та тренінгів посприяло б підвищенню рівня знань, умінь та 
навичок самозахисту молодших школярів у разі виникнення пожежної небезпеки.  

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Таким чином, можна стверджувати, що 
сьогодні підготовка молодших школярів з питань пожежної безпеки не дає очікуваних результатів. 
Наявні навчально-методичні джерела не розв’язують повною мірою питання формування в учнів 
молодших класів знань про пожежну безпеку. Отже, існує гостра необхідність удосконалення 
теоретичного матеріалу з питань пожежної безпеки у навчальному та виховному процесах молодших 
школярів та застосування більш ефективних форм та методів виховної роботи з дітьми у сфері пожежної 
безпеки з метою їх впровадження у практику для підвищення рівня готовності школярів до самозахисту в 
умовах пожежної небезпеки. Важливим фактором є долучення до цього процесу фахівців з пожежної 
безпеки. Запропонований нами в статті комплекс методів бесіди, екскурсій до місцевих пожежних 
частин, навчальних евакуацій, ігор та тренінгів з дітьми у сфері пожежної безпеки ґрунтується, 
передусім, на використанні активних методів роботи, що передбачає сплановану послідовність дій, 
націлених на формування позитивного мислення та поведінки в умовах небезпеки, однак потребує 
комплексних методичних рекомендацій для вчителів і подальшого, більш ґрунтовного дослідження. Все 
це – свідчення на користь теоретичної й практичної потреби досліджуваної теми. 
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Черкашин А. В. Основы пожарной безопасности в системе обучения и воспитания младших 
школьников. 

Статья посвящена изучению состояния обучения и воспитания младших школьников основам пожарной 
безопасности, теме, которая до сих пор звучит в современных научных работах. Автором 

проанализированы основные нормативно-правовые документы по данному вопросу. Акцентировано 
внимание на содержании пожарной безопасности в рамках его теоретического и практического 
раскрытия в учебном и воспитательном процессах и доказано, что он является недостаточно 

продуманным. Даются методические рекомендации по совершенствованию процесса обучения младших 
школьников в области пожарной безопасности. 

Ключевые слова: формирование знаний, пожарнобезопасная культура, безопасное поведение, навыки. 

Cherkashyn О. V. Fundamentals of Fire Safety in Teaching and Educational System of Younger Pupils. 

According to the statistics, 27211 fires broke out over the last five years in Ukraine, in which 16756 persons 
died, including 484 children; 8396 persons were injured, 722 of them children; 19157 persons were rescued, 
including 1499 children. The statistical data and performed analysis of causes of fire occurrence and their 

tragic consequences are indicative of low preparedness of children between ages 5 and 10 for actions in case of 
fires that is reflected in the ignorance of elementary fire safety regulations. Unfortunately, notwithstanding a 
considerable variety of theoretical materials on fire safety, which younger pupils work with, and their good 

practical implementation in educational out-of-school activities, the results related to availability of certain fire 
safety knowledge in children need to be improved. Firstly, it is associated with small amount of hours devoted to 

Fire Safety elaboration and unavailability to carry out a comprehensive practical training of theoretical 
knowledge obtained during school lessons and still not worked out teaching method and practice of exact 

algorithm of correct actions during fire. Secondly, only inconsiderable part of material deals with fire safety 
issues. Thirdly, in our opinion, there are insufficiently successful works of informative materials related to 

practice of main safety fire requirements. So, we think that involvement of fire safety experts would encourage 
freshening up knowledge of fire prevention materials and its successful practice with younger pupils. The 

collaborative efforts to develop the main text related to fire safety and guidelines for its practical use would be 
helpful to the first step for planting fire safety culture in younger pupils thanks to self-protection knowledge, 

abilities and skills in case of fire hazard. As can be seen from the above, we can assert that fire safety 
preparation of younger pupils does not produce expected results today. So, there is urgent need to refine 

theoretical materials related to fire safety issues in educational process of younger pupils and application of 
more efficient forms and methods of educational work with children in the field of fire safety in order to 

implement them in practice for higher level of pupils' preparedness for self-protection in the presence of fire 
hazard that is a conceptual basis for further research. 

Key words: developing knowledge, fire safety culture, safe behaviour, skills. 
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ПОШУК ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 

В статті акцентується увага на післядипломній підготовці молодших медичних спеціалістів з 
медичною освітою та необхідності пошуку шляхів розвитку їх професійної майстерності. Частково 

висвітлено проаналізовану автором нормативну і законодавчу базу досліджуваної проблеми 
післядипломної медичної освіти та опрацьованої науково-методичної літератури з метою 

обґрунтування теоретичних та методичних засад розвитку професійної майстерності молодших 
медичних спеціалістів в системі післядипломної освіти. Виявлено суперечності післядипломної медичної 

освіти, які спонукають до їх дослідження з метою розв’язання. 

Ключові слова: професійна майстерність, молодші медичні спеціалісти з медичною освітою, 
нормативні документи, післядипломна підготовка, безперервна освіта впродовж життя, суперечності 

післядипломної медичної освіти. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями. Сучасні тенденції розвитку і становлення професійної освіти потребують 
постійних гнучких змін, що базуються на інтенсивному розвитку сучасних перетворень в суспільстві [1] 
та вимагають фахівців такого рівня, що відповідали б потребам ринку як педагогічних, так і медичних 
послуг, а звідси і виникає необхідність у підвищенні вимог до виробничих функцій спеціаліста, про що 
йдеться в Концепції розвитку охорони здоров'я населення України [2].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання реформування, розвитку фахової та 
післядипломної освіти в Україні з пошуком наукового підґрунтя стали предметом дослідження багатьох 
науковців.  

Тенденції розвитку неперервної освіти в зарубіжних країнах на порівняльно-педагогічних засадах 
досліджували Ю. Лавриш, З. Малькова, І. Паламаренко, Л. Пуховська, Ю. Романовський. 

Теорія становлення і розвитку неперервної професійної освіти лягла в основу праць 
С. Вершловського, С. Гончаренка, О. Дубасенюк, В. Єлагіної, В. Іщенко, С. Коваленко, Н. Ничкала, 
О. Огієнка, Л. Сігаєвої, С. Сисоєвої, В. Ястребової. 

Акцент на аксіологічний підхід у професійній освіті ставили І. Дубровіна, А. Пачина, О. Савонько. 
В своїх працях, на основі проведених досліджень, відображали особливості освіти дорослих 

О. Антонова, Л. Барановська, К. Везетіу, С. Вершловський, О. Дубасенюк, А. Кукуєв, Л. Лук’янова, 
Н. Пазюра.  

До організації андрагогіко-професійної педагогіки долучалися О. Антонова, Н. Кузьміна, А. Маркова, 
В. Маслов, С. Сисоєва, В. Семиченко, Н. Яковець та ін. 

Аналіз розвитку та пошук шляхів модернізації вищої медичної освіти, підвищення якості професійної 
підготовки, виховання, етики та деонтології медичних працівників здійснювали І. Булах, Ю. Віленський, 
О. Гуменюк, Ю. Лавриш, Т. Лебединець, П. Назар, О.Снісар, М. Шегедин. 

Предметом дослідження О. Андрійчук, В. Бабліч, І. Булах, О.Кривонос, М. Лісового, А. Мельник, 
В. Мілерян, Ю. Поляченко, М.Філоненко стали пошук шляхів вдосконалення фахової підготовки 
майбутніх лікарів у ВМНЗ. 

Педагогічні засади професійної підготовки майбутніх медичних сестер досліджували О. Горай, 
В. Коваленко, О. Коваленко, В. Копетчук, Т. Кудрявцева, О. Маркович, І. Махновська, І. Недоводєєва, 
С. Поплавська, І. Радзієвська, І. Слюсаревата, З. Шарлович, Н. Шигонська. 

Професійну майстерність спеціаліста досліджували О. Барбина, Г. Голубєв, І. Зязюн, Е. Климов, 
Н. Кузьміна, К. Платонов. 

Окреслення невирішених раніше частин загальної проблеми. Молодші спеціалісти з медичною 
освітою повинні володіти педагогічною майстерністю, вміти застосувати свої як фахові, так і педагогічні 
знання, уміння та навички, щоб впроваджувати їх під час надання кваліфікованої допомоги, здійснення 
спостереження та догляду за пацієнтами, проведення профілактичної та санітарно-освітньої діяльності 
серед населення.  

Не дивлячись на те, що до проблеми безперервної медичної освіти підвищився інтерес, однак на 
сьогодні вона залишається недостатньо дослідженою, а з огляду на сучасні євроінтеграційні процеси, 
потребує особливої уваги до вдосконалення професійної підготовки спеціалістів медицини середньої 
ланки з акцентом на професійну майстерність. 
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На жаль, у післядипломній медичній освіті існує декілька суперечностей, які вимагають вивчення 
причин, детального аналізу чинників, що їх спричиняють, а саме: 

 часткова розбіжність в підготовці медичних фахівців середньої ланки в Україні із європейськими 
стандартами медсестринства та необхідність приведення системи освіти до єдиної світової практики з 
урахуванням кращих наукових традицій;  

 протиріччя між потребою післядипломного навчання молодших спеціалістів з медичною 
освітою педагогами, що мають як медичну, так і педагогічну освіту та непоодинокою відсутністю 
фахової педагогічної освіти викладачів клінічних дисциплін; 

 наявність запиту населення на отримання висококваліфікованої допомоги і не усвідомлення 
фахівцями провідної ролі післядипломної підготовки в системі неперервної освіти та навчання впродовж 
життя в збереженні, накопичені та поновленні знань з урахуванням стрімкого розвитку практичної 
охорони здоров'я; 

 необхідність діяльності молодших спеціалістів з медичною освітою на основі компетентного 
підходу та нерозробленність теоретичних і методичних засад педагогічних умов розвитку їх професійної 
майстерності в процесі післядипломної підготовки на принципах індивідуально-орієнтованого навчання.  

Актуальність проблеми, об’єктивна потреба забезпечення медичної галузі фахівцями із числа 
молодших спеціалістів з медичною освітою, здатних впродовж професійної діяльності повноцінно 
конкурувати на ринку праці з надання якісних медичних послуг, відсутність науково-обґрунтованих 
педагогічних умов, недостатня теоретична і практична розробленість сприяли вибору мети нашого 
дослідження, яка полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних та методичних засад розвитку 
професійної майстерності молодших медичних спеціалістів в системі післядипломної освіти. 

Мета дослідження обумовлює дослідницькі завдання: охарактеризувати місце і роль післядипломної 
освіти як складової безперервної освіти дорослих України, уточнити базові поняття дослідження та 
визначити поняття ''професійна майстерність молодших медичних спеціалістів в системі післядипломної 
освіти''; дослідити процес становлення системи післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів 
в сучасних концептуальних умовах розвитку освіти впродовж життя; проаналізувати тенденції 
післядипломної освіти у вітчизняній та зарубіжній медичній теорії та практичній діяльності вищих 
медичних навчальних закладів щодо підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів; 
теоретично обґрунтувати андрагогічну модель розвитку професійної майстерності молодших медичних 
спеціалістів в системі післядипломної освіти; визначити структуру, критерії, рівні ефективності розвитку 
професійної майстерності слухачів курсів підвищення кваліфікації та їх готовність до фахової діяльності 
в медичній галузі; створити комплекс навчально-методичного забезпечення навчального процесу, як 
ґрунтовної складової навчального процесу з метою досягнення, що сприятиме розвитку професійної 
майстерності молодших медичних спеціалістів в системі післядипломної освіти; розробити концепцію 
розвитку професійної майстерності молодших медичних спеціалістів та запропонувати комплексну 
оптимізацію навчального процесу післядипломної підготовки у ВМНЗ. З метою реалізації авторської 
моделі, розробити і впровадити в навчальний процес післядипломної освіти андрагогічну технологію 
підвищення кваліфікації молодших медичних спеціалістів та експериментально перевірити ефективність 
розвитку їх професійної майстерності. 

Метою статті є аналіз проблеми післядипломної підготовки молодших медичних спеціалістів та 
пошук шляхів їх професійної майстерності. 

Виклад основного матеріалу. Одним із концептуальних положень Національної стратегії розвитку 
освіти в Україні на 2012–2021 рр. є поліпшення якості освіти дорослих, яка здійснюється в закладах 
післядипломної освіти, структурних підрозділів ВНЗ, на базі яких здійснюється перепідготовка та 
підвищення кваліфікації працівників через впровадження безперервної освіти як тісного ланцюга 
поступового накопичення знань, умінь і навичок, що формується в процесі загальноосвітньої, 
професійної та післядипломної освіти впродовж життя [3].  

В статті 60 Закону України ''Про вищу освіту'' визначено, що післядипломна освіта – ''це 
спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення 
та оновлення її професійних знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на 
основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду'' [1].  

Наказом МОЗ № 198 від 7.09.1993 р., зареєстрованого в Мінюсті України 31.12.1993 р. за № z0206-93 
''Про постійно діючі курси підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних і 
фармацевтичних спеціалістів'', затверджено Положення про перелік циклів спеціалізації та 
удосконалення молодших медичних і фармацевтичних кадрів. Цим положенням визначено найменування 
циклів, контингент слухачів, форма проведення та тривалість навчання. Передбачено більше 150 циклів 
вдосконалення професійної майстерності спеціалістів із числа середньої ланки, які займають посади 
фельдшерів, акушерок, медичних сестер, зубних лікарів, зубних гігієністів, лаборантів в клініках різних 
напрямків [4]. 
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Навчання проводяться за різними формами. Так, існують цикли, де передбачено лише удосконалення. 
Молодші спеціалісти з медичною освітою незалежно від стажу чи наявності попередніх курсів проходять 
лише удосконалення, наприклад, фельдшери ФАП, амбулаторій; зубні техніки; зубні лікарі; акушерки 
жіночих консультацій; акушерки пологових будинків та відділень; акушерки ФАП, амбулаторій; 
медсестри терапевтичних, хірургічних, неврологічних відділень і кабінетів тощо.  

Якщо Положенням для відповідного циклу передбачено проходження спеціалізації, то слухачі 
спочатку проходять спеціалізацію з тривалішим терміном навчання, а згодом – удосконалення.  

Крім того, п. в) ст. 77. ''Професійні права та пільги медичних і фармацевтичних працівників'' розділу 
X. ''Медична та фармацевтична діяльність ''Основ законодавства України про охорону здоров’я'', що 
вступив в дію з дня опублікування 15.12.1992 р. регламентує, що ''медичні і фармацевтичні працівники 
мають право на підвищення кваліфікації, перепідготовку не рідше одного разу на п’ять років у 
відповідних закладах та установах''; а в п. д) ст. 78. ''Професійні обов’язки медичних і фармацевтичних 
працівників'' підтверджено, що медичні і фармацевтичні працівники ''зобов’язані постійно підвищувати 
рівень професійних знань та майстерності'' [5]. 

Таким чином, курси підвищення кваліфікації не тільки дають право атестуватись медичним і 
фармацевтичним працівникам, але, в першу чергу, забезпечують їх право здійснювати практичну 
діяльність на умовах професійної майстерності, до якої спеціалісти повинні прагнути та опановувати за 
рахунок навчання впродовж життя. 

Попит ринку освітніх та медичних послуг потребує фахівців високого ґатунку, які володіють 
професійною майстерністю, що вимагає впровадження теорії в практику, спрямовану на постійний 
системний накопичувальний розвиток особистості та удосконалення її професійної підготовки. Ось чому 
в теорії і методиці медичної освіти молодших медичних спеціалістів постає проблема пошуку шляхів на 
формування професійної майстерності, що передбачає високий рівень професійної діяльності фахівців 
визначеного профілю.  

Пріоритетом розвитку медсестринства та медицини загалом є вдосконалення безперервної освіти, що 
забезпечить галузь фахівцями високого рівня підготовки на основі компетентнісного підходу [6], а також 
на основі соціального партнерства та тісної взаємодії між вищим навчальним закладом і закладом 
практичної охорони здоров'я як важливого компоненту інноваційного підходу до навчання [7: 41], що 
забезпечить зв'язок між теорією та практикою. 

Відповідність сучасної освіти не тільки національним, але й світовим стандартам сприятиме 
удосконалення системи безперервної медичної освіти, що забезпечить ринок праці кваліфікованими 
спеціалістами [8], адже існують принципові розбіжності у підготовці молодших медичних спеціалістів 
України у порівнянні з іншими країнами [9: 199–200], що перешкоджає можливості впровадження 
професійної мобільності спеціаліста. 

З метою ефективності надання якісних послуг населенню, молодші спеціалісти з медичною освітою 
повинні постійно працювати над собою, прагнути до як професійного, так і до особистісного зростання, 
що можливо забезпечити через післядипломну освіту як один із компонентів структури медичної освіти. 

Державні стандарти освіти встановлюють вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої та фахової 
підготовки в Україні. Вони є основою оцінки освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня громадян 
незалежно від форм одержання освіти. Молодшим медичним і фармацевтичним спеціалістам, які 
закінчили цикли спеціалізації та удосконалення цих спеціалістів, видається свідоцтво, в якому є 
відповідний запис про навчання [9].  

Однією із форм післядипломної медичної освіти є професійне навчання працівників, яке включає 
спеціалізацію, пройшовши яку, молодший медичний працівник з медичною освітою може здійснювати 
діяльність, що має специфічні особливості в межах обумовленої спеціальності (операційна медсестра, 
медсестра-анестезиста, медсестра фізіотерапевтичного відділення і кабінету, інструктор ЛФК, медсестра 
масажного кабінету тощо); перепідготовку, яка спрямована на забезпечення потреби спеціаліста, що має 
за плечима первинну професійну підготовку, пройти професійне навчання і оволодіти іншою професією; 
підвищення кваліфікації, що підвищує рівень готовності особи до виконання її професійних обов’язків та 
завдань та сприяє здатності виконувати додаткові завдання та обов’язки шляхом набуття нових знань і 
вмінь у межах професійної діяльності або галузі знань; стажування, яке проводиться на робочому місці, 
що дозволить набути цінного досвіду і забезпечить виконання завдань та обов’язків певної професійної 
діяльності або галузі знань (медсестра рентгенологічного, ендоскопічного, функціонального відділення 
чи кабінету тощо [4].  

Обов'язками слухачів курсів підвищення кваліфікації є додержання законодавства, моральних, 
етичних норм; систематичне і глибоке оволодіння знаннями, практичними навичками, професійною 
майстерністю, підвищення загального культурного рівня. 

Вимоги до фахівця медицини середньої ланки сьогодні спонукає до постійного пошуку професійного 
та особистісного вдосконалення, відданості своїй справі, прояву ініціативи, що сприятиме впровадженню 
сучасних технологій в практичну діяльність і забезпечить надання висококваліфікованих медичних 
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послуг в умовах підвищення стандартів якості життя та інтеграції в Європейський освітній та науковий 
простір. 

Пошук шляхів, нових підходів та внесення кардинальних змін на всіх напрямах підготовки молодших 
спеціалістів з медичною освітою від дипломного до систематичного вдосконалення впродовж життя на 
засадах високого професіоналізму забезпечить на практиці спроможність застосування знань, умінь та 
навичок з метою ефективного виконання функцій і завдань.  

Для досягнення очікуваного результату ефективності підготовки спеціаліста в системі 
післядипломної освіти, важливим є тісна взаємодія всіх учасників навчального процесу вищих медичних 
навчальних закладів, яка сприятиме багатогранному вихованню слухачів, формуванню кваліфікованими 
педагогами бездоганного володіння ними маніпуляційною технікою і повним теоретичним багажем 
знань, що забезпечить впровадження та реалізацію планів лікувального та медсестринського процесів з 
вирішення та задоволення потреб пацієнта. 

Висновки. Формування впродовж життя професійного росту і підвищення кваліфікації стане 
запорукою успішної діяльності молодших медичних спеціалістів та призведе до їх професійної 
майстерності й конкурентоспроможності на ринку праці з надання медичних послуг. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в експериментальній перевірці висунутих гіпотез 
через розроблену модель розвитку професійної майстерності молодших медичних спеціалістів та за 
допомогою авторської технології впровадження її в практику післядипломної освіти вищих медичних 
навчальних закладів України. 
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Шарлович З. П. Поиск путей развития профессионального мастерства младших медицинских 
специалистов в последипломном образовании. 

В статье акцентируется внимание на последипломной подготовке младших медицинских специалистов 
с медицинским образованием и необходимости поиска путей развития профессионального мастерства в 

процессе. Частично освещена проанализированная автором нормативная и законодательная база 
исследуемой проблемы последипломного медицинского образования, обработано научно-методическую 
литературу с целью обоснования теоретических та методических основ развития профессионального 
мастерства младших медицинских специалистов в системе последипломного образования. Выявлено 
противоречия последипломного медицинского образования, которые побуждают до их исследования с 

целью решения. 

Ключевые слова: профессиональное мастерство, младшие медицинские специалисты с медицинским 
образованием, последипломная подготовка, непрерывное образование, противоречия последипломного 

медицинского образования. 

Sharlovych Z. P. Investigating the Ways of Professional Skills Development of Junior Medical Specialists by 
the Means of Postgraduate Education System. 

The article focuses on the necessity of investigating the ways of developing professional skills of junior medical 
specialists with medical education in the process of postgraduate training due to rapid development, reformation 

and modernization of modern medical industry. Analyzed regulatory and legislative basis of the investigated 
issue of postgraduate medical education and the processed scientific and technical literature are partially 

covered. Development of professional skills of junior medical specialists in the system of postgraduate education 
requires investigating theoretical and methodological foundations via contradictions that demand study of their 
reasons, detailed analysis of the factors, that caused them, specifically: partial difference in training of medical 

specialists of middle level in Ukraine with European standards of nursing and the necessity to bring the 
education system to a common international practice, taking into account the best scientific traditions; 

contradiction between the need for postgraduate training of junior specialists with medical education by the 
teachers with both medical and pedagogical education, together with the frequent lack of professional teacher’s 
training of clinical discipline lecturers; presence of client’s request for highly qualified assistance and services 
together with specialist’s unawareness of leading role of postgraduate training in the system of continuous life-
long education, that presupposes preservation, accumulation and regular update of knowledge in accordance 
with swift development of public healthcare; the necessity of specific competence approach based activity of 

junior specialists with medical education and undeveloped theoretical and methodological basis, pedagogical 
terms and conditions of its professional skills development in the process of postgraduate training, based on 
individual-oriented study. It is important to explore the development of professional skills of junior medical 
specialists with medical education as a pedagogical problem and as a subject of scientific and pedagogical 

research. Thus, the article raised issues that need further research and investigation of the condition of 
professional skills of junior medical specialists and finding ways of development by the means of qualification 

improvement via the departments of postgraduate education of higher medical educational establishments on the 
territory of Ukraine. 

Key words: professional skills, junior medical specialists with medical education, regulatory basis, postgraduate 
training, continuous education, contradictions of postgraduate medical education.  



 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ 

ЧАС ВИЗНАННЯ ТА ЗАПОЧАТКУВАННЯ СМІЛИВИХ ПРОЕКТІВ:  
ПОЛІЩУК ОЛЕНІ ПЕТРІВНІ – 50 

 
6 серпня виповнилося 50 років знаній вченій в галузі естетики, доктору філософських наук, 

професору Олені Петрівні Поліщук. Ювілярка із тих, хто ніколи не чекає, що стане легше, простіше, 
краще. Труднощі будуть завжди, тому вона намагається примножувати якомога більше добра, 
віддаватися сповна кожній справі та новій ідеї. Однією з визначальних рис Олени Петрівни є постійне 
прагнення досконалості й саморозвитку, інтелектуальна чесніть. Ювілей для неї є часом визнання та 
започаткування сміливих проектів на майбутнє. До цього дня професор О. П. Поліщук підійшла із 
значним науковим доробком, всеукраїнським і міжнародним визнанням та широкими професійними 
інтересами, які є складовою науковця високого ґатунку. Науковець мислить широко, системно, 
знаходить нестандартні, оригінальні шляхи розв’язання проблем. 

Олена Петрівна Поліщук (Княжук) народилася в 1966 р. в мальовничому містечку Бердичів 
Житомирської області, в якому напрочуд гармонійно зливалися багато культур – українська, російська, 
єврейська. Вищу освіту здобула на філософському факультеті Київського державного університету імені 
Тараса Шевченка, який закінчила з відзнакою у 1989 р. Працювала асистентом кафедри філософії 
Житомирського державного інституту імені Івана Франка (1989–1990 рр.), асистентом кафедри 
філософських та економічних дисциплін, у зв'язку з реорганізацією кафедри філософії (1990–1993 рр.). У 
1993–1996 рр. навчалася в аспірантурі при Київському національному університеті імені Тараса 
Шевченка з відривом від виробництва за спеціальністю ''Естетика''. З 1996 р. працювала викладачем, а з 
1997 року – старшим викладачем кафедри філософських та економічних дисциплін Житомирського 
державного педагогічного інституту імені Івана Франка. Цього ж року в спеціалізованій вченій раді при 
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка успішно захистила дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук. Після реорганізації Житомирського 
державного педагогічного інституту імені Івана Франка працювала на посаді старшого викладача 
кафедри філософських та економічних дисциплін Житомирського державного педагогічного 
університету імені Івана Франка (1999–2001). У 2001 р. була прийнята на посаду доцента кафедри 
гуманітарних наук Інституту підприємництва та сучасних технологій (м. Житомир). Протягом 2005–
2007 рр. працювала заступником директора з навчальної і наукової роботи Житомирської філії 
Європейського університету. У 2006 р. стала докторантом Київського національного університету 
театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю ''Естетика''. З 2007 р. працювала 
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доцентом кафедри філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка, а з 2008 р. – 
на посаді професора цієї ж кафедри. У 2009 р. достроково захистила докторську дисертацію ''Художнє 
мислення в контексті естетичної теорії''. З 2010 р. очолює кафедру естетики, етики та образотворчого 
мистецтва Житомирського державного університету імені Івана Франка.  

Олена Петрівна Поліщук – людина багатогранного характеру, мислитель сучасної України. Вона 
заснувала Центр естетичної антропології та етнокультурології Житомирського державного університету 
імені Івана Франка, є його директором і керівником одного із структурних підрозділів – Спеціалізованої 
лабораторії соціокультурного розвитку та інтеграції дітей і молоді з особливими потребами. Метою 
діяльності Центру є проведення естетико-антропологічних і етнокультурологічних теоретичних та 
експериментальних досліджень; поширення та популяризація отриманих результатів діяльності; 
оприлюднення результатів наукового пошуку; надання допомоги молодим ученим у соціально-
гуманітарній і мистецько-педагогічній галузях; співпраця з українськими та міжнародними науковими 
центрами і громадськими організаціями. 

Науковий доробок О. П. Поліщук становить понад 150 наукових і методичних праць, зокрема, 
монографії ''Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс'' (2007) та ''Інтуїція. Природа, 
сутність, евристичний потенціал'' (2010). 

З ім’ям Олени Петрівни Поліщук пов’язані дослідження природи, сутності та евристичного 
потенціалу інтуїції в науці, мистецтві, комунікації та менеджменті, концептуальних моделей творення 
інтуїтивного рішення. Науковець зробила істотний внесок в українську естетику: вперше холістично 
осмислила художнє мислення як індивідуально-значущий креативний чинник і культуростимулюючий 
феномен суб’єктивної реальності та ввела в науковий обіг поняття ''художньо-проектне мислення'' 
(''дизайн мислення'' як його синонім), ''художньо-образне мислення'', ''художньо-експресивне мислення'' 
та ін. Значне місце в творчості науковця посідають екзистенціальні міркування про сутність людини, 
творчість. Наукові ідеї Олени Петрівни реалізуються і розвиваються її учнями й колегами. Вона постійно 
виступає на міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних та обласних наукових конференціях. Її лекції 
та виступи, бездоганна логіка завжди зачаровують студентів і слухачів.  

Професор О. П. Поліщук активно налагоджує контакти з науковцями України, Польщі, забезпечує 
наукову співпрацю з ними. Спільно із зарубіжними науковими лабораторіями Олена Петрівна працює 
над проблемами неоміту, міфології у сучасному світі. Як запрошений професор читає лекції в 
Університеті Зеленогурському (Республіка Польща). Багато сил і енергії Олена Петрівна Поліщук віддає 
підготовці кандидатів та докторів філософських наук. Своїм учням вона прищеплює основоположні 
принципи культури наукової праці, високі моральні критерії оцінювання своєї творчої діяльності. 
О. П. Поліщук неодноразово виступала офіційним опонентом на захисті докторських і кандидатських 
дисертацій. Вона входить до редколегій низки фахових видань України і Польщі: ''Вісник 
Житомирського державного університету імені Івана Франка'', ''Філософські записки Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля'', ''Мандрівець'', ''Прикарпатський вісник наукового 
товариства ім. Шевченка. Серія: Думка'', ''Kultura i Literatura Popularna''.  

Професор О. П. Поліщук – експерт МОН України, член комісії з ліцензування і грантів, член вченої 
ради, ради докторів і ради Навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного 
університету, член спеціалізованої вченої ради з філософії К 14.053.02 в Житомирському державному 
університеті імені Івана Франка. 

Видатні заслуги Олени Петрівни Поліщук відзначено Почесною грамотою Міністерства освіти і 
науки України (2009); нагрудним знаком ''Слава Житомирського державного університету імені Івана 
Франка'' (2011); тричі дипломом переможця конкурсу ''Науковець року'' (2011, 2013, 2014); нагрудним 
знаком ''Заслужений працівник Житомирського державного університету імені Івана Франка'' (2014); 
нагрудним знаком ''Відмінник освіти'' Міністерства освіти і науки України за результати наукової і 
міжнародної роботи (2014). 

Наукова громадськість, колеги та учні щиро вітають Олену Петрівну Поліщук з ювілеєм, бажають 
міцного здоров’я, наснаги, творчої активності, нових досягнень і невичерпної життєвої енергії!!! 
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