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''BAD TOUCH'' (PEDOPHILIA) – THE STOLEN INNOCENCE OF A CHILD. THE ANALYSIS OF
THE PHENOMENON AND THE FORMS OF AID OFFERED TO PEDOPHILES' VICTIMS IN
POLAND
Pedophilia is a deviant form of hurting children which is growing worldwide and in Poland. From a social
perspective, it is a kind of sexual deviation, as it destroys the child's dignity and innocence, leaving irrevocable
psychological and physical damage in its wake. Victims of sexual abuse experience disgrace, shame and fear;
they hide in the shadow of their tragedy and build a wall of silence, which separates them from normal
functioning in a society. That is why pedophilia will never be socially approved, and each instance of child
sexual abuse is stigmatized in mass media.
The aim of the article is to analyze subject literature devoted to pedophilia and the forms of support offered to its
victims in Poland. Scientific considerations devoted to the ethiopathogenesis of pedophilia, its traumatic
consequences for the victim and preventive and correctional measures contribute both to a public discussion and
to pedagogical practices.
Three areas are recommended: 1) an integrated system of preventive activities aimed at protection of children
and teenagers against pedophiles' acts, 2) development and implementation of a national preventive programme
in this area for students of primary, junior and high schools, and 3) systematic workshops for teachers and
parents directed at preventive measures.
Key words: pedophilia; pedophile, victim of sexual abuse, ethiopathogenesis of pedophilia.
Barbara Adamczyk 1 Introduction. Pedophilia is a deviant form of hurting children which is growing
worldwide and in Poland. From a social perspective, it is a kind of sexual deviation, as it destroys the child's
dignity and innocence, leaving irrevocable psychological and physical damage in its wake. Victims of sexual
abuse experience disgrace, shame and fear; they hide in the shadow of their tragedy and build a wall of silence,
which separates them from normal functioning in a society. That is why pedophilia will never be socially
approved, and each instance of child sexual abuse is stigmatized in mass media.
According to K. Pospiszyl [1], seeking contacts with children in order to obtain sexual gratification can be
observed in two kinds of relations: the institutional relation, where pedophiles are people who stay in close
contact with children due to their profession (e.g. teachers, priests, sports coaches), and the private relation,
where abusers are usually friends of a family or individuals loitering near schools and other places frequented by
children. They try to earn children's' trust, preying on their gullibility and the lack of life experience, and then
coax them into various kinds of sexual 'games'.
One more area of pedophiles' activity should be mentioned, namely the Internet. The most frequent forms of
'recruiting' children include presenting pornography to them, grooming them and cybersex.
Taking into consideration a social point of view, as M. Filar [2] emphasizes, the legal protection of sexual
inviolability of those under age is motivated by two basic factors:
- too early sexual initiation can have a negative influence on children's psychological, physical and social
development (may even result in pregnancy and parenthood);
- children's personality and psyche are not yet developed enough to perform rational and adequate assessment
of moral and social norms, which is directly connected with the decisions regarding one's body.
Although pedophilia is no longer a taboo topic in Poland, it is a growing social problem in this country. A
precise evaluation of the scale of the problem is not possible, since, as J. Gromska writes, it is "the most elusive
and the least reported type of crime against children" [3: 191]. The main reason for this conspiracy of silence lies
with the victims that are children. I. Pospiszyl [4] lists several reasons of their reluctance to report the instances
1
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of sexual abuse: 1) guilt experienced by a child if she/he was scared by the abuser; 2) the feelings of shame, dirt,
and sin caused by violating the child's intimacy; 3) fear of losing the loved ones, especially if the abuser is a
family member; 4) the lack of knowledge on the help available and where to look for it; 5) helplessness and
disbelief that someone can help.
In the Polish Criminal Code [5] child sexual offenses are classified as offenses against sexual freedom and
against decency. Article 200 of the Criminal Code of 6th June 1997 (with later amendments) reads:
& 1. A person who has sex with a child under 15 or performs other sexual activities with a child or forces a
child to do or receive such activities will be imprisoned for between 2 and 12 years.
& 2. The same penalty will be used in case of a person who, in order to obtain sexual gratification, shows
sexual activities to a child under 15.
The aim of the article is to analyze subject literature devoted to pedophilia and the forms of support offered
to its victims in Poland. The article begins with the definitions of the terms: pedophilia, a pedophile and a
sexually abused child. Next etiopathogenesis of pedophilia and the consequences of sexual abuse are discussed.
The article ends with the presentation of three Polish institutions, whose activities aim at preventing pedophilia
and supporting its victims: Nobody's Children Foundation (Fundacja Dzieci Niczyje), Praska Support Network
for Children (Praska Sieć Pomocy Dziecku) and Centre for Child Protection (Centrum Ochrony Dziecka).
Definitions: pedophilia, a pedophile and a sexually abused child
Sexual crimes more and more frequently comprise activities in which abusers obtain sexual gratification with
the use of children. Subject literature does not offer one clearly cut definition of this phenomenon, that is why
this section will provide its several definitions on the basis of which the one used in this article will be
developed.
B. Petrozolin-Skowrońska defined pedophilia in the following way: "undertaking sexual activities directed at
children, most often before their puberty" [6: 1289]. K. Imieliński gives a similar general definition: pedophilia
is "a sexual deviation in which a pedophile experiences the urge to have sexual activities with children" [7: 193].
Discussing pedophilia requires the diagnosis of pedophiles' motivation and the types of sexual activities they
engage in. K. Klimasiński defines pedophilia as "a deviation in which sexual gratification is obtained through
molestation – caressing, masturbating or a sexual act – with prepubescent children'' [8: 53].
International Classification of Diseases (ICD-10) (2000) diagnoses pedophilia as a disorder of sexual
preferences of an adult. A pedophile is a person defined according to two criteria: 1) experiencing recurring
strong sexual drive and images of sexual activities with children accompanied by pain that lasts for at least 6
months and 2) consolidated or dominating proclivity for sexual activity with a prepubescent child or children, the
abuser is at least 16 and at least 5 years older than a victim.
The analysis of pedophilia also requires a definition of a sexually abused child. M. H. Kowalczyk admits that
the fullest definition of this term is provided by the British Standing Committee On Sexually Abused Children:
''any child below the age of consent may be deemed to have been sexually abused when a sexually matured
person has engaged or permitted the engagement of that child in any activity of a sexual nature which is intended
to lead to sexual gratification of the sexually mature'' [9: 164].
Summing up what has been written above; the following definitions will be used in the article: pedophilia is a
sexual deviation in which a pedophile, a sexually mature person, engages in sexual activities with a child under
15, which leads to obtaining sexual gratification. The victim of a pedophile will be called a sexually abused
child.
Etiopathogenesis of pedophilia
If the analysis of etiopathogenesis of pedophilia is to be complete, it must be multidimensional due to a wide
range of pedophiles' characteristics. M. H. Kowalczyk [9] claims that these various characteristics determine not
only their modus operandi and the choice of a victim but also underlying causes of their deviant behavior. Let us
have a closer look at selected pathological characteristics of a pedophile.
Some of them are connected with disorders in the area of the abuser's ability to fulfill psycho-sexual needs in
relationships with adults, which results in the absence of a sexual partner or his/her unavailability (e.g. a chronic
disease) or a wrong choice of a sexual partner. In this case, abusing children functions as a kind of
compensation, and a child is perceived as a substitute for an adult partner [1]. Other characteristics of pedophilia
are linked with disorders of gender identity. According to K. Imieliński, gender identification is "a psychological
process in which an individual identifies with a model: most frequently a significant and emotionally accepted
person" [10: 131]. It takes place in childhood and is a must if an individual is to come to terms with his/her
biological sex and to further undertake and fulfill the roles connected with it. A model of reference is provided
by a well-functioning family with clearly defined roles of a mother and a father. Disruptions happen as a result
of the lack of differentiation between right and wrong features and the lack of models of both sexes. As far as
pedophilia is concerned, it may lead to fear of mature sexual partners and 'replacing' them by children.
Another important aspect in etiopathogenesis of pedophilia refers to the longing to an idealized childhood.
Some pedophiles perceive childhood as an ideal period of life, the embodiment of innocence, unconditional love
and simplicity (R. C. Carson et al., 2003). They try to draw nearer to the world of children, are infantile and
4
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prefer the company of children with whom they want to stay in close relations. Such tendencies reveal the lack
of adaptive skills and progressive developmental regression, placing an individual at the level which provides the
sense of satisfaction and gratification; even though it is inadequate to his/her age.
Disruptions in obtaining sexual gratification through contacts with mature partners trigger fear of such
contacts, which leads to transferring sexual interests onto a child who is a defenseless and safe sexual object. It is
also connected with the need to enforce submissiveness, to manifest pedophile's masculinity and dominance, and
his/her fascination with the child's physical immaturity (Salter, 2000).
Fascination with the child's physical immaturity is another feature of a pedophile. It is connected with a
scarcity of sexual experiences with mature partners, and a certain amount of childish behaviour. Such people are
fascinated with the world of children, often choose children as companions and collect various children's
gadgets. They carefully plan their sexual activities and rarely use violence, and they usually bribe or groom a
child, which is caused by the fixation on an early stage of psychosocial development [1].
Sexual assault is also directly connected with the loss of volitional control, e.g. as a result of being drunk,
being under the influence of other intoxicating substances, experiencing prolonged periods of frustration or huge
stress.
Etiopathogenesis of pedophilia combines numerous various aspects. The above considerations reveal that
pedophiles' preferences vary to a great extent, which makes it impossible to indicate one specific set of factors
conductive to the development of this deviation.
Consequences of child sexual abuse
As a result of sexual abuse, children suffer from numerous negative consequences. M. H. Kowalczyk
observed that "in spite of diverse forms of sexual activity of male and female abusers and different levels of
aggression and subjugation, it can be claimed that the range and scope of consequences experienced by their
victims do not depend on the gender of the abuser.'' [9: 196].
Subject literature approaches the issue of the consequences of child in two different ways. Some researchers
enumerate particular consequences and describe them, e.g. M. H. Kowalczyk analyses such symptoms as:
traumatic sexualization of a child, stigmatization, betrayal, helplessness and identification [9]. Others analyze
three areas: physical, psychological and social and consider negative consequences of sexual abuse in each of
them. The article will follow the second approach.
Consequences connected with the physical area are observed immediately after the sexual act and include
bleeding, soiling the underwear, pain in the genital area, bruises or abrasion of the tights, potential pregnancy
and venereal diseases [4].
Psychological consequences of sexual abuse are traumatic experiences, which the victims are unable to
understand. A sexually abused child is marked with the stigma. The consequences from this group are the
greater, the more a child is left alone with the problem and the sense of guilt. Fear and pain make victims believe
that they are to blame for what happened.
I. Pospiszyl (2008) lists the following emotional symptoms experienced by a sexually abused child:
1) frequent or detailed references to sex in talk or play; 2) sexualization of interpersonal contacts; 3) encouraging
younger children to untypical sexual activities, using an 'adult' language; 4) excessive avoidance of men;
5) excessive masturbation; 6) hinting that they have a secret; 7) running away from home; 8) suicidal attempts;
9) poor school performance or 10) depression.
Another psychological consequence is a post traumatic stress disorder (PTSD). According to J. Wyżyńska,
"children suffering from PTSD experience sudden flashbacks of the stressful situation in the form of compulsive
images during the day or nightmares at night, as if they were experiencing the traumatic event again'' [11: 131].
By re-enacting the abusive act, a child may suffer even more – it is a delayed or prolonged reaction, which – in
case of some children - may last many years.
Another consequence is also an aversion towards one's own body. Victims perceive their bodies as dirty or
repulsive, which is especially noticeable among older children. One victim described it in the following words:
"The aversion to my own body never passed […]. I was ashamed of my own femininity and did everything I
could to hide it'' (2009, p. 284).
Victims of pedophiles, instead of enjoying untroubled and carefree childhood and adolescence, experience
great trauma after an adults does irrevocable harm to them. K. Komosińska (2001) enumerates the following
social consequences of child sexual abuse: aggressive behaviour, academic failure, problems with concentration
ad memory, psycho-motor overarousal, low self-esteem, a sense of being different, loneliness and problems with
contacts with peers.
I. Pospiszyl [4] describes the following social consequences: 1) the lack of trust, inability to communicate;
2) inability to make friends and maintain friendship; 3) inexplicable chronic fear of certain persons;
4) uncontrolled fits of anger; 5) learnt helplessness, inability to cope with everyday duties; 6) a diminished sense
of agency; 7) irritability, noisiness in team games; 8) becoming addicted to the abuser; 9) gratuitous destruction
of things and 10) seductive children.
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Consequences of sexual abuse restrict children's social development and, in the long run, are vented in form
of serious psychological disorders and behavioral deviations. Sexual abuse is always connected with enormous
pain and drama, especially if it was committed by a loved one: a beloved dad, a favorite priest or a fantastic aunt.
Help offered to victims of child sexual abuse in Poland
Child sexual abuse is no longer a taboo topic in Poland, as it was twenty years ago. Mass media greatly
contributed to this change not only by informing about all sorts of pedophiles but also (although it is still not
enough) about help available to their victims. The reaction to these abominable practices violating childrens'
innocence can be seen in the introduction of preventive and rehabilitative measures in Poland. Some of them are
presented below.
1. Nobody's Children Foundation (Fundacja Dzieci Niczyje (FDN))
Nobody's Children Foundation (2009) was founded in 1991 in Warsaw by Alina Margolis-Edelman as part
of the Polish mission of the organization Doctors of the World (Médecins du Monde). Initially, the foundation
was to deal with social orphans, but later the direction of its activities was set by the results of the first research
programme diagnosing the scale and nature of the problem of harming children. Today the Foundation is the
largest organization in Poland which is directed at protecting children and helping under age victims of violence
and sexual abuse, their parents and guardians.
Complex preventive activities against child sexual abuse undertaken by the Foundation include specialist
programmes and social campaigns. Some of them are presented below.
*Warsaw Support Network for Children (Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom) (http://wspd.fdn.pl/owarszawskiej-sieci-pomocy-dzieciom) – it is a programme conducted by Centres for Psychological and
Educational Counseling (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) in various districts in Warsaw. They provide
support in the following areas: 1) the diagnosis and intervention in case of suspected child sexual abuse;
2) psychological help offered to sexually abused children; 3) support offered to families in which a child
experienced sexual abuse and 4) help offered to parents and specialists when child sexual abuse is suspected.
In order to provide the most effective aid to potential victims of various forms of violence, a list of symptoms
which may indicate sexual abuse was posted on the Foundation website. If parents or guardians notice some of
them in their children, they can contact one of the Centres and learn how to proceed. The examples of suspicious
behaviors include: 1) a child avoids staying alone with one family member; 2) a child displays unexpected fear
of an adult or does not want to come into contact with him/her; 3) a child describes the behavior of an adult in a
way which indicates that this person wants to groom the child in order to sexually abuse him/her; 4) a child
seems dejected and withdrawn, complains of inexplicable physical pains; 5) a child displays symptoms
indicating sexual abuse, e.g. pain in the genital area; 6) a child does not want to go to school or suddenly looses
the ability to concentrate and begins to have learning difficulties at school or 7) a child displays untypical sexual
behaviour, e.g autoerotic behaviour in public, uses new phrases to name sexual activities and intimate body
parts, or reveals advanced sexual awareness.
Since 2012 Centres for Psychological and Educational Counseling in cooperation with Warsaw Support
Network for Children have been running Warsaw Educational Campaign (Warszawska Kampania
Edukacyjna) aimed at kindergarten and primary school teachers in order to sensitize them to the problem of
child sexual abuse.
In Poland the first informative and educational action devoted to child sexual abuse was the Bad Touch
Campaign (September 2007) launched by TVN (a leading Polish TV station) in cooperation with Nobody's
Children Foundation. The campaign had two objectives: firstly, to show the public that sexual child abuse
happens more often than it might be expected and that it carries grave consequences to psychological
development of its victims, and secondly, to educate parents in recognizing the symptoms of sexual abuse.
The campaign began in April 2002 and one of its elements was a TV talk show Talks in Progress (Rozmowy
w toku), which enjoyed great popularity. Interlocutors included people who experienced sexual abuse and kept it
secret for a long time. Another element was a TV spot entitled 'Dolls', broadcast by several stations belonging to
TVN, which showed terror experienced by abused children. TVN also distributed posters and leaflets. A special
Internet web site was created (www.zlydotyk.onet.pl), which – apart from publishing information on the
campaign and the problem of sexual abuse - also offered a possibility to share views on the Internet forum.
About 300 commentaries were posted, many from people who experienced sexual abuse as children.
Encouraged by the success of the first stage, the organizers of the campaign decided to continue their
activities. During the second stage – apart from new episodes of Talks in Progress - the emphasis was placed on
training people likely to encounter sexually abused children at work and those who already had some experience
in therapy of such children. In cooperation with Nobody's Children Foundation and Blue Line (Niebieska Linia,
a special phone line), training programmes were run for the police, tutors in orphanages, doctors, nurses, school
counselors and specialists from Local Centres of Crisis Intervention (Powiatowe Centrum Pomocy Kryzysowej).
Workshop participants were taught how to recognize an abused child syndrome, how to react, how to talk about
sexual abuse and (in case of specialists) how to initiate preventive measures.

6

Педагогічні науки. Випуск 1 (83).

The final effect of two stages of Bad Touch Campaign was a scientific conference Child sexual abuse: they
cry for help too quietly at University of Social Sciences and Humanities (Szkoła Wyższa Psychologii
Społecznej) in Warsaw. One of its objectives was to arouse students' interest in the issue.
* A Child on the Net (Dziecko w Sieci) (http://dzieckowsieci.fdn.pl) - a programme initiated by Nobody's
Children Foundation in 2004, which launched a campaign "You never know who is on the other end" ("Nigdy
nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie"). It was the first social campaign in Poland addressing the issue of
grooming children through the Internet. Since 2005 the project has been run as part of the EU programme 'Safer
Internet'. Its other projects and actions include the following ones:
1) Educational project Sieciaki.pl is based on the adventures of Sieciaki, that is fictitious characters
possessing special powersand using them to fight with the Internet threats. Sieciaki, that is Ajpi, Netka, Spociak
and Kompel, know how to use the net in a safe way. To help them, Artificial Intelligence created a robot called
NetRobi, which takes care of all of them and advises children how to avoid the Internet threats.
2) Educational action Siecieki on Holidays (Sieciaki na Wakacjach), devoted to using the net during
holidays in a safe way, has been conducted every summer since 2006.So far over 40 000 children took part in
educational picnics organized within this action. Young Internet users can play, solve quizzes and puzzles, take
part in competitions and win prizes while learning how to use the Internet in a safe and effective way and how to
recognize dangers connected with using the Internet.
3) Educational project Necio.pl is aimed at children between 4 and 6 and teaches them how to use the
Internet safely. It is run by Nobody's Children Foundation in cooperation with Orange Foundation (Fundacja
Orange), within the EU program 'Safer Internet'. The main character of the project is a friendly little robot Necio,
which invites children to play with him on the Internet. A special Internet service was created with animations,
games and song explaining to children safety rules of surfing the net. Through this service they can learn what
the Internet is, how to surf the net, how to communicate with others safely, how to use e-mail, and how to
choose safe web sites. Within Necio.pl project special lesson plans to be used by kindergarten and primary
school teachers were developed: A. Piękoś, Necio.pl-zabawa w Internet. Scenariusze zajęć dla dzieci w wieku 46 lat na temat bezpieczeństwa w sieci, (Piękoś, 2012) and Ł. Wojtasik, Mój przyjaciel Necio (Wojtasik, 2012).
b) Praska Support Network for Children (Praska Sieć Pomocy Dziecku) (Kita, 2008) – is an
organization of professionals working with children and families affected by various forms of violence. It
operates within existing structures (i.e. educational institutions, welfare institutions, health services, police,
prosecution, court, or non-governmental organizations). Due to its inter-institutional nature, it does not have
separate premises, but uses the buildings of Nobody's Children Foundation and the Social Help Center (Ośrodek
Pomocy Społecznej) in Praga Południe district in Warsaw.
The main goals of this network include: 1) developing basis and forms of cooperation between various
institutions directed at helping children experiencing violence and coordinating interdisciplinary activities;
2) developing and implementing Standard procedures in working with abused children; 3) supporting
professionals who encounter children experiencing violence at work; 4) undertaking informative, educational
and publishing activities aimed at the prevention of violence against children; 5) providing counsel and initiating
activities which provide support to abused children within the Addiction Preventive Programme (Programu
Profilaktyki Uzależnień) in Praga Południe district.
c) Centre of Child Protection (http://cod.ignatianum.edu.pl) – is an interdepartmental unit of Jesuit
University Ignatianum in Krakow, launched by its Rector. A Jesuit, Adam Żak, is the Head of the unit, who is
also the Child Youth Protection Coordinator at Polish Episcopal Conference. The Center is a tool for protecting
children against sexual abuse, including pedophilia.
The center has many practical objectives; it was not created to focus on theoretical considerations, but on
practical ones, such as developing preventive programmes, training volunteers and specialists who want to join
the fight with child sexual abuse and contribute to the creation of safe environment for children and adolescents
in all areas of pastoral, formative and educational work. Additionally, it aims at increasing the level of specialist
help offered to victims.
Instead of conclusions. The analysis of subject literature devoted to 'bad touch', which is pedophilia, reveals
that sexual abuse of children violates their dignity. The consequences of sexual abuse, regardless of who the
pedophile is, are traumatic experiences, sometimes kept secret for many years.
Although the article also presents the analysis of etiopathogenesis of pedophilia in order to determine what
factors determine the acts of sexual violence, the main area of interest is the victims. That is why we presented
three Polish organizations which specialize in prevention of child sexual abuse and offer help to victims.
On the basis of the analyses of subject literature, several conclusions can be formulated:
1) The problem of child sexual abuse in Poland is such a serious social problem that all available preventive
measures should be undertaken to protect children (even at kindergarten age) and adolescents.
2) The above calls for practical solutions that go beyond mere informing the public opinion about the
problem, but focus on educating children and adolescents. A national governmental preventive programme
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addressing this issue would be welcome; it should be implemented in all types of educational institutions and
make children and teenagers fully aware of sexual abuse and how to prevent it.
3) Practical solutions we suggest cannot refer only to pupils and students but also to adults, both teachers and
parents. That is why workshops and trainings for teachers and talks for parents at schools discussing the problem
are advisable.
4) Activities undertaken by three organizations presented in the article are only examples of good practices in
the area of support offered to sexually abused children. There are local government institutions and nongovernmental institutions which offer help in this matter in each big city in Poland.
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Адамчик Б. "Недобрий дотик" (педофілія) – украдена дитяча невинність. Аналіз явища та форми
допомоги жертвам педофілії в Польщі.
Педофілія – один із злочинів щодо дітей, який дедалі поширюється у світі і в Польщі. У суспільному
вимірі – це різновид сексуальної девіації, що вражає почуття гідності й невинність неповнолітнього,
завдаючи йому непоправної фізичної і психічної травми. Жертва сексуальних домагань страждає від
тягаря сорому і страху, ховається в тіні власної трагедії і відокремлюється від повноцінного життя в
суспільстві муром мовчання. Педофілія ніколи не буде виправдана в суспільстві, тому кожен випадок
сексуального використання дітей, незалежно від того, хто вчинив діяння, одразу засуджується в
засобах масової інформації. Метою цієї статті є аналіз літератури на предмет педофілії як злочинного
акту і форм допомоги неповнолітнім жертвам педофілії в Польщі.
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Вивчення проблеми педофілії, визначеної етіопатогенезом, травматичних наслідків для потерпілої
дитини та питань профілактично–ресоціалізаційної діяльності є значною допомогою не тільки у
веденні публічних дискусій, а й для розширення педагогічної практики.
У статті сформульовано такі рекомендації: комплексна система запобіжних заходів, спрямованих на
захист дітей та молоді перед злочинами педофілії; розробка і впровадження загально польської
програми профілактики, зокрема для учнів шкіл (загальноосвітніх, гімназійних, вищих гімназійних);
систематичне навчання вчителів і батьків, спрямоване на превентивні заходи.
Ключові слова: педофілія; педофіл; дитина, що використовується як сексуальний об'єкт; етіопатогенез
вчинків педофілії.
Адамчик Б. "Плохое прикосновение" (педофилия) – украденная детская невинность. Анализ явления
и формы помощи жертвам педофилии в Польше.
Педофилия – одно из преступлений относительно детей, которое все больше распространяется в мире
и в Польше. В общественном измерении – это разновидность сексуальной девиации, которая поражает
чувство достоинства и невинность несовершеннолетнего, нанося ему непоправимую физическую и
психическую травму. Жертва сексуальных домогательств страдает от тяжести стыда и страха,
прячется в тени собственной трагедии и отгораживается от полноценной жизни в обществе стеной
молчания. Педофилия никогда не будет оправдана в обществе, поэтому каждый случай использования
детей в сексуальных целях, независимо от того, кто совершил деяние, немедленно осуждается в
средствах массовой информации.
Цель этой статьи – анализ литературы по теме педофилии как преступного деяния и форм помощи
несовершеннолетним жертвам педофилии в Польше.
Изучение проблемы педофилии, определенной этиопатогенезом, травматических последствий для
потерпевшего ребенка и вопросов профилактически–адаптационной деятельности является
существенной помощью не только в ведении публичных дискуссий, но и для расширения педагогической
практики. В статье сформулировано следующие рекомендации: комплексная система опережающих
действий, направленных на защиту детей и юношества перед преступлениями педофилии; разработка и
введение общепольской программы профилактики, в том числе для учеников школ
(общеобразовательных, гимназий, высших гимназий); систематическое обучение учителей и родителей,
нацеленное на превентивные действия.
Ключевые слова: педофилия; педофил; ребенок, используемый в сексуальных целях; этиопатогенез
актов педофилии.
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RODZINA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWAWCZE
Niniejszy artykuł, w części pierwszej, traktuje o rodzinie, która jest podstawowym i pierwszym środowiskiem
wychowawczym dziecka, które w niej wzrasta. Przedstawione zostały definicje rodziny oraz dynamiczny proces
jej zmian. Przyjrzano się różnym układom partnerskim, które w obecnych czasach nazywane są mianem rodziny.
Omówiono niezbędne warunki do prawidłowego jej funkcjonowania. Druga część to analiza poglądowych badań
własnych, przeprowadzonych na rodzicach, którzy mają tylko jedno dziecko. Badania zarysowują sposób
funkcjonowania tych rodzin oraz ich podejścia do dziecka. Prowadząc rozważania na temat rodziny jako
środowiska wychowawczego, czyli takiego które ma stworzyć kolejnego członka społeczeństwa, przyjrzeliśmy się
celowo rodziną, które mają jedno dziecko, chcą sprawdzić jak one funkcjonują. Za problem główny postawiono
pytanie: Jakim środowiskiem wychowawczym jest rodzina posiadająca tylko jedno dziecko? Respondenci
odpowiadali na pytania zawarte w ankiecie, które w sposób pośredni lub bezpośredni poruszały tematy związane
z ich podejściem do wychowania. Z analizy przeprowadzonych badań wynika, iż respondenci są zaangażowani w
wychowanie swojego dziecka. Tworzą przy tym sprawnie i dobrze funkcjonującą rodziną. To w bezpośredni
sposób wpływa pozytywnie na wychowanie dziecka. Co za tym idzie są dobrym środowiskiem wychowawczym
dla młodego człowieka.
Poniższy artykuł jest zalążkiem, początkiem do dalszych rozważań nad rodzinami z jedynakami. Rodziny te
niejednokrotnie, w świetle wielu teorii nie są odpowiednimi środowiskami wychowawczymi. Badania
przedstawione w artykule zaprzeczają tym tezom, dając początek dalszym analizom w tym temacie.
Słowa kluczowe: rodzina, rodzice, wychowanie, środowisko wychowawcze, atmosfera wychowawcza.
Środowisko rodzinne jest wyjątkowym środowiskiem wychowawczym, które odpowiada potrzebom dziecka,
zarówno naturalnym jak i psychicznym. Bowiem każdy, a przede wszystkim dziecko posiada bezwarunkową
potrzebę poczucia bezpieczeństwa, bliskości oraz przynależności. Rodzina przez swoje oddziaływanie, zarówno
to zamierzone jak i niezamierzone, wchodząc z dzieckiem w interakcje, przyczynia się do holistycznego rozwoju
młodego człowieka. Dzięki czemu, przygotowuje go do odpowiedniego funkcjonowania w społeczeństwie.
Rodzice przekazując dziecku wartości, wzorce i normy postępowania, dają mu informację o społeczeństwie,
którego jest członkiem.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie funkcjonowania rodzin z jednym dzieckiem oraz refleksja
nad sposobami ich wychowywania. W badaniach własnych przedstawione zostaną czynniki kształtujące
prawidłowe funkcjonowanie rodziny w podjętym przez nas zagadnieniu. Aby móc rzetelnie przyjrzeć się
aspektowi rodziny jako środowiska wychowawczego, nasze rozważania rozpoczniemy od przedstawienia
rodziny w ujęciu teoretycznym.
1. Próba definicji rodziny
W rozwoju dziecka rodzina zajmuje najważniejsze miejsce, bowiem jest pierwszym środowiskiem
społecznym dziecka, z którym się spotyka i w którym żyje. Jest także pierwszym naturalnym środowiskiem
wychowawczym małego człowieka, gdzie uczy się życia, poznaje siebie i otaczający go świat. Ponadto uczy się
norm, poznaje wartości, wzorce, a także nakazy. Teresa Olearczyk twierdzi, iż rodzina ''stanowi najstarszą i
powszechną formę, fundament istnienia i funkcjonowania społeczeństw, jest równocześnie statyczna i
dynamiczna, bo nieustannie zmienia swą strukturę, nie tracąc przy tym swojej specyfiki, siły i możliwości
oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na swoich członków'' 1 . Powyższe określenie rodziny w pełni
opisuje jej charakter. Zmiany zachodzące w rodzinie są wprost proporcjonalnie związane ze zmianami
ustrojowymi, jakie zachodzą w danym społeczeństwie, w określonej kulturze.
Cytowana już T. Olearczyk ponadto określa rodzinę jako ''podstawową sferę życia każdego człowieka. W
dobrze funkcjonującej rodzinie, o prawidłowych relacjach interpersonalnych, tworzą się silne więzi. Jest ona
najpewniejszą grupą wsparcia w różnych sytuacjach życiowych dla każdego z jej członków, warunkując
prawidłowy rozwój tożsamości człowieka, dając poczucie bezpieczeństwa i przynależności, zaspokajając
potrzeby, sprzyjając prawidłowemu dostosowaniu się do funkcjonowaniu w społeczeństwie'' 2 . Prawidłowo
1

T. Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Wydawnictwo
WAM, Kraków 2008, s. 17.
2
T. Olearczyk, Rodzina między starym a nowym paradygmatem, Verbum – Vydatel'stvo Katolickej Univerzity,
Ružomberok 2013, s.9.
© Gabriela Fejkiel, 2016
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funkcjonująca rodzina jest oparciem dla każdego człowieka, niezależnie od jego wieku. Wraz z dorastaniem
zmieniają się jedynie jego potrzeby, lecz świadomość pomocy ze strony rodziny oraz posiadanie oparcia w niej,
daje człowiekowi duży spokój i poczucie bezpieczeństwa.
Rodzina wychowuje czyli kształtuje człowieka – dziecko, wchodząc z nim w interakcje. Dobrze
funkcjonująca rodzina jest podstawą do wykształcenia osoby, która będzie radziła sobie w życiu dorosłym, a co
więcej powieli dobre wzorce, kiedy będzie tworzyła własną rodzinę. Zbigniew Tyszka wymienia pięć głównych
czynników, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Są to: 1) odpowiednie warunki bytowe,
które zaspokajają potrzeby biologiczne oraz umożliwiają prawidłowy rozwój dziecka; 2) czas pracy rodziców
oraz ich czas wolny; 3) umiejętności wychowawcze rodziców, ich wykształcenie, światopogląd oraz zasady
moralne; 4) zgoda między rodzicami oraz 5) odpowiednia organizacja życia rodzinnego 3 . Wydaje się słuszne, że
łączenie tych czynników równocześnie jest gwarantem utrzymania dobrze funkcjonującej rodziny.
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość pod wpływem zmian ustrojowo – gospodarczych, które
bezpośrednio związane są ze zmianami kulturowymi, rzutuje bezpośrednio na zmianę pojęcia rodzina. Stanisław
Kowalski mówi, iż ''przez rodzinę rozumie się parę małżeńską i jej dzieci. Adekwatne zróżnicowanie tej swoistej
grupy społecznej nie jest wbrew pozorom sprawą łatwą. Toteż podejmowano wiele rozmaitych prób jej
zdefiniowania. Trudności pochodzą stąd, że adekwatna definicja powinna objąć wszystkie, bardzo rozmaite,
formy życia rodzinnego, charakterystyczne dla społeczeństw różnych kultur, różnych okresów historycznych i
różnych ustrojów, a więc zarówno społeczeństwa pierwotnego, określone normami społecznymi
niesformalizowanymi, jak i społeczeństw historycznych, w których instytucja rodziny uregulowana jest normami
formalno – prawnymi (kodeksami rodzinnymi) ukształtowanymi na podłożu tamtych norm tradycyjnych'' 4 .
Problemy w jednoznacznym opisaniu definicji rodziny wynikają z jej ścisłym związkiem z kulturą i
społeczeństwem, w którym ona funkcjonuje.
Współczesny model rodziny to nierzadko rodzina niepełna lub rodzina zrekonstruowana. Coraz częściej
spotykamy się z alternatywnymi formami rodziny, głównie za granicą ale pomału także i w Polsce. Mianem
rodziny traktuje się na przykład związki homoseksualne. Dodatkowo funkcje rodziny pełni rodzina zastępcza
oraz rodzinny dom dziecka. Przykłady nowych form życia rodzinnego przedstawiają Anna Giza i Maria Sikorska
w książce Współczesne środowisko polskie. Wymieniają one: związek kohabitacyjny czyli inaczej konkubinat,
monoparentalność, pary homoseksualne, rodzinę patchworkową, DINKS ( Double Income, No Kids), grono
przyjacielskie oraz układy sieciowe seniorów a także singli 5 .
Na przestrzeni lat bardzo widoczna jest zmiana w określaniu rodziny. Kiedyś praktycznie niemożliwe było
wspólne funkcjonowanie dwóch osób, kobiety i mężczyzny, bez zawarcia małżeństwa. Obecnie mianem rodziny
określamy związki niesformalizowane, homoseksualne, a także samotne osoby z dziećmi. Mateusz Melosik
zwraca uwagę na fakt, iż ''przez wieki w świadomości społecznej nie istniało pojęcie alternatywnej formy
rodziny. Zawsze, gdy myślano słowo <rodzina>, przychodzili na myśl kobieta i mężczyzna z dzieckiem lub
dziećmi, połączeni węzłami małżeńskim'' 6 . Ewolucja rodziny związana jest z mniej radykalnym stosunkiem
społeczeństw do kwestii związku dwóch osób. W większości krajów liberalne podejście do rodziny staje się
wręcz modne. Sprzeciwy, by nie traktować mianem rodziny innych związków niż kobiety z mężczyzną
uznawane są często jako ograniczanie praw człowieka.
Anna Giza-Poleszczuk mówiąc o rodzinie zwraca uwagę, iż jest to układ dynamicznie złożony. Rodzina jest
przede wszystkim procesem a nie bytem. Termin ten należy do wielu dziedzin, w tym demografii jako jednostka
reprodukcyjna, do ekonomii jako gospodarstwo domowe, jest także jednostką polityczną, bowiem właśnie w
rodzinie jednostka uczy się współdecydowania, podstaw demokracji i dbania nie tylko o swój interes ale także, a
może przede wszystkim o dobro drugiego człowieka. W socjologii natomiast wymienia się funkcję prokreacyjną,
socjalizacyjną, ekspresyjną, a także – utracone w rozwoju historycznego funkcje produkcyjną oraz polityczną. W
tym ujęciu istotnie narzuca się teza o <obumieraniu rodziny< – komórki, która stopniowo traci coraz więcej
funkcji. Albo więc organizm społeczny radzi sobie bez niej, albo grozi mu rozpad 7 . W większości krajów dobrze

3

Por. Z. Tyszka, Metodologiczne problemy badań nad rodziną. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza, Poznań 1980, s. 38.
4
S. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986, s. 105.
5
Por. M. Sikorska, Życie rodzinne, w: A. Giza, M. Sikorska [red.], Współczesne środowisko polskie,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s. 200.
6
Por. M. Melosik, Kohabitacja jako alternatywa dla małżeństwa. Wybrane problemy i kontrowersje, w :
Edukacja alternatywna w xxi wieku, red. Z. Melosik, B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza ''Impuls'', Kraków
2010, s. 619.
7
Por. A. Giza – Poleszczuk, Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie
interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 48.
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rozwiniętych, podstawowym modelem rodziny jest rodzina 2 + 1. Powoduje to starzenie się społeczeństwa oraz
jego obumieranie, co ma również negatywne odbicie w aspekcie ekonomiczno – politycznym danego państwa.
Rodzina jest pierwszą grupa społeczną, z którą spotyka się małe dziecko na swojej drodze życia. To w niej
uczy się relacji współdziałania z innymi, doznaje troski od rodziców, a także dostosowywania się do panujących
zasad, podstaw czy elementów demokracji. To w niej wzrasta i w niej uczy się sposobów funkcjonowania
w społeczeństwie. Wielu teoretyków, w tym cytowany S. Kowalski uważa, że rodzina w której jest troje lub
czworo dzieci to najlepszy wariant dla wychowania i nauczania dzieci. Mówi się, iż sytuację wychowawczą
rodziny w dużym stopniu warunkuje wielkość rodziny, określana liczbą dzieci w rodzinie. W związku z
liczebnością członków rodziny, wyróżnia się kilka typów rodzin 8 . Zgodnie z klasyfikacją autora są to: rodziny
nieliczne, z jednym lub dwójką dzieci, taki układ nie sprzyja uspołecznieniu dziecka, z powodu braku albo
ubóstwa styczności z rówieśnikami w rodzeństwie; rodziny średnio – liczne, które mają troje lub czworo dzieci,
stwarzają optymalny dla procesu uspołecznienia układ styczności między rodzeństwem oraz rodzicami a
dziećmi; rodziny bardzo liczne, które maja więcej niż czworo potomstwa, o raczej niekorzystnym dla procesu
socjalizacji układzie stosunków, który jest zbyt złożony i trudny do wychowawczego opanowania.
Powyższa próba przedstawienia definicji rodziny, ukazuje jak trudno jest określić w pełni to wieloaspektowe
pojęcie. Na potrzeby niniejszego artykułu, skupiliśmy się na określeniu rodziny prawidłowo funkcjonującej jako
najbardziej optymalnego środowiska wychowawczego dla dzieci.
2. Analiza badań własnych
W naszych badaniach interesuje nas rodzina mająca jedno dziecko, która tworzy dla niego odpowiednie
warunku rozwoju i przestrzeń wychowania. Dlatego główny problem badawczy został zawarty w następującym
pytaniu: Jakim środowiskiem wychowawczym jest rodzina posiadająca jedno dziecko? Badaniami zostały objęte
rodziny z jednym dzieckiem, które zamieszkują województwo małopolskie 9 . Zostały one poproszone o
udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety. Ankieta jest własnego autorstwa i zawiera
30 pytań. Jednak ze względu wymaganą objętość artykułu odniesiemy się tylko do tych pytań z ankiety, które są
najbardziej adekwatne do postawionego pytania badawczego. Liczba respondentów wynosiła 28 osób, w tym 23
kobiety i 5 mężczyzn. Znajdowali się oni w przedziale wiekowym 30-50 lat. Warto zaznaczyć, że zdecydowana
mniejszość odpowiadających (9 osób), to młodzi rodzice do 30 roku życia.
Badani prezentowali zróżnicowane wykształcenie, w większości były to osoby po studiach z tytułem
magistra lub po studiach lekarskich, 5 osób ukończyło studia licencjackie, 2 osoby były po szkole policealnej lub
pomaturalnej. Pojawiły się również pojedyncze odpowiedzi rodziców, którzy byli, po liceum
ogólnokształcącym, po technikum oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Rodzice udzielający
odpowiedzi w ankiecie posiadali jedno dziecko, jednak przedział wiekowy tych dzieci był bardzo duży:
najmłodsze dziecko miało rok a najstarsze 20 lat.
Rozpoczynając analizę pytań zawartych w ankiecie, zaczniemy od pierwszego, podstawowego dla nas
pytania: Kto wychowuje dziecko? Dane szczegółowe przedstawia wykres 1.
Wykres 1. Kto wychowuje dziecko?

Źródło: opracowanie własne
Jak wynika z przedstawionego wykresu 1., zdecydowana większość, bo nieco ponad 89 % z badanych
rodziców odpowiedziała, że dziecko jest wychowywane przez matkę i ojca, co wskazuje na to, iż dzieci
wzrastają w pełnej rodzinie. Rodziny, gdzie dziecko jest wychowywane tylko przez matkę stanowi 7 %,
8

Por. S. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, dz. cyt., s. 141.
Małopolska to jedno z 16 województw w Polsce. Pod względem wielkości jest jednym z mniejszych
województw. Zamieszkuje go 3,4 mln ludności i jest na drugim miejscu w Polsce co do gęstości zaludnienia. Na
podstawie
Rocznika
Statystycznego
Województwa
Małopolskiego,
Kraków
2014
r.http://krakow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwamalopolskiego-2014,8,11.html.
9
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natomiast niespełna 4 % odnosi się do rodzin, w których dziecko jest wychowywane przez matkę oraz partnera,
który nie jest ojcem dziecka.
W procesie wychowania istotna jest celowość działania rodziców, czyli ich świadomość, co chcą osiągnąć
wychowując dziecko oraz jakiego człowieka chcą wychować. Większość rodziców jest w stanie powiedzieć, jak
wyobraża sobie swoje dziecko w dorosłości. Jednak nie zawsze mają świadomość, że odbywa się to przez ich
działanie czyli stosowanie odpowiednich metod oraz ustalanie priorytetów wychowawczych. Dlatego kolejne
pytania w ankiecie, sprawdzały podejście rodziców do tych właśnie kwestii. Dane szczegółowe przedstawia
wykres 2.
Wykres 2. Jakie metody i jak często stosuje je Pani/ Pan w procesie wychowania dziecka?

Źródło: opracowanie własne
Rodzice udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, mieli również wartościować każdą odpowiedź od 0 do
5 (gdzie 0 oznaczało nigdy, 1 – bardzo rzadko, 5 – bardzo często). Jak widać respondenci wskazywali głównie
na te pozytywne odpowiedzi, czyli: nagradzanie, oddziaływanie swoim przykładem czy udzielanie pochwał oraz
zachęt. Jest to korzystny obraz przede wszystkim dla atmosfery wychowawczej, w której wzrasta dziecko.
Pozostałe negatywne zachowania rodziców, jak: upokarzanie dziecka, bicie czy stosowanie szantażu nie
otrzymały odpowiedzi na poziomie 4 czy 5. Wskazuje na fakt, iż rodzice tych metod nie stosują w procesie
wychowania. Bardzo wyrównane odpowiedzi uzyskało karanie oraz pozbawienie przyjemności. Karanie również
jest metodą wychowawczą, jeżeli się ją odpowiednio stosuje, czyli nie poniża i nie krzywdzi dziecka. Biorąc pod
uwagę całościowe zestawienie tych odpowiedzi, można wnioskować, że w rodzinach, które brały udział w
badaniu, właśnie takie pedagogiczne karanie ma miejsce 10 .
Każdy człowiek ma ustalone priorytety w swoim życiu. Kiedy zostaje się rodzicem przekazuje się je tak
haseł, wartościując je od 0 do 5 ( gdzie 0 oznaczało nigdy, 1 – bardzo rzadko, 5 – bardzo często). Dane
szczegółowe przedstawia wykres 3.

10

I. Jundziłł w książce Nagrody i Kary w wychowaniu, wyróżnia kary pedagogiczne i niepedagogiczne. Do tych
pierwszych zalicza: kary naturalne, tłumaczenie, wyjaśnianie, odmawianie przyjemności, wyrażanie swego
zawodu, czasowe odebranie przyznanego przywileju. Kary niepedagogiczne to według autorki: straszenie, kara
izolacji, upokarzające kary słowne oraz kary fizyczne.
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Wykres 3. Co jest dla mnie ważne, jako rodzica, w wychowaniu dziecka?

Źródło: opracowanie własne
Na podstawie wyników z zawartych na wykresie 3. widać, iż odpowiedzi, takie jak: rozmowy,
odpowiedzialność, umiejętność rozwiązywana problemów, poczucie godności, uczciwość, prawda, tolerancja,
miłość oraz zdrowie, otrzymały (każda z osobna) co najmniej po 60 % wskazania na najwyższym czyli 5
poziomie. Można więc wyprowadzić wniosek, które aspekty są istotne dla rodziców w wychowaniu dziecka.
Wnioskować można, iż rodzice mają świadomość działań wychowawczych. Konsekwencja działań
wychowawczych oraz stałość poglądów jest wprost proporcjonalna do poczucia bezpieczeństwa dla dziecka,
dlatego jest tak ważna w tym procesie. Co może dziwić, pozycja wspólne spędzanie czasu, nie otrzymała zbyt
dużo wysokich wskazać, utrzymała się na poziomie neutralnym.
Budowanie więzi, poczucia wspólnoty w rodzinie to wieloaspektowy proces, na który składa się także
wspólna rozmowa. Rodzice powinni nauczyć swoje dzieci również prowadzenia rozmów. W ten sposób
kształtują oni nie tylko umiejętności komunikacyjne małego człowieka, ale także poznają jego problemy i
radości. Dodatkowo upewniają ich w poczuciu, że to właśnie do nich, jako rodziców mogą zwracać się z każdą
sprawę. Dane szczegółowe dotyczące prowadzenia przez rodziców rozmów z dziećmi przedstawia wykres 4.
Wykres 4. Jak często rozmawiasz ze swoim dzieckiem?

Źródło: opracowanie własne
Rodzice, którzy brali udział w badaniu w zdecydowanej większości, bo nieco ponad 78 %, rozmawiają ze
swoimi dziećmi, zawsze wtedy kiedy jest taka potrzeba. Oznacza to, że stoją zawsze obok dziecka i są w stanie
wspierać go wtedy kiedy tego potrzebuje. Pozostali rodzice, rozmawiają z dziećmi prawie codziennie, jest to
zachowanie prewencyjne, również uważane za dobre. Dużo zależy od osobowości dziecka, czasami codzienne
rozmowy pozwalają na wykrycie już w zalążku jakiegoś problemu, czasami są odbierane przez dziecko jako
natarczywość rodzica. Jednak badając rodzinę jako środowisko wychowawcze otrzymany wynik jest pozytywny,
gdyż wskazuje wyraźnie na odpowiedzialność rodziców za rozwój swojego dziecka w obszarze komunikacji.
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Tylko jedna osoba odpowiedziała, że rozmawia z dzieckiem kilka razy w tygodniu, natomiast jedna
odpowiedziała, że prawie nigdy nie rozmawia o problemach dziecka.
Dobrze funkcjonująca rodzina to taka, w której każdy jej członek jest traktowany podmiotowo, wiąże się to z
relacja jaką buduje rodzic razem z dzieckiem. Dane szczegółowe przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Czy liczy się Pani/Pan ze zdaniem swojego dziecka?
Odpowiedzi
N
Tak
22
Czasem
5
Nie
0
Brak odpowiedzi
1
Źródło: opracowanie własne
Jak widać z tabeli 1., większa część rodziców odpowiedziało twierdząco (tak). Odpowiedzi <czasem>
udzieliło 5 osób, natomiast jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Rodzina powinna być ostoją
bezpieczeństwa oraz gwarantować poczucie godności i wartości każdej z osób w rodzinie. Dzięki świadomości
rodziców, że dziecko jest pełnoprawnym członkiem rodziny i ma prawo mieć swoje zdanie, które powinno być
przez innych szanowane, mamy podstawy do oceniania tych rodzin jako prawidłowo funkcjonujących środowisk
wychowawczych.
W dalszej kolejności poproszono rodziców o ustosunkowanie się do kwestii kar cielesnych oraz dokończenie
zdania: Stosowanie kar cielesnych jest … Spośród udzielonych odpowiedzi pojawiły się sformułowania
określające kary cielesne jako: wyraz bezsilności, niedopuszczalne i niezgodne z prawem, nieskuteczne, rodzące
agresję u dzieci, złe a jednocześnie ciężkie do uniknięcia, niczym nieuzasadnione, niezgodne z moim
sumieniem, nie przynoszące efektów, nie wychowawcze, obraz nieradzenia sobie z własnymi emocjami, głupotą
dorosłych. Wszystkie wymienione przez rodziców odpowiedzi jednoznacznie wskazują, na fakt iż mają oni
świadomość, że kary cielesne nie są dobre dla dzieci, nie są również wychowawcze, jednak dwie osoby potrafiły
się przyznać do tego, że zdarza się im czasami je stosować. Pocieszający jest fakt, iż rodzice nie znajdują
wytłumaczenia dla tego rodzaju kar, w związku z czym jest duża nadzieja, że ograniczają częstotliwość ich
stosowania lub w ogóle ich nie stosują. Takie kary bardzo mocno naruszają poczucie stabilności w kontaktach
rodzic – dziecko. Egzemplifikacją takiego wniosku jest odpowiedź jednego z rodziców: kary zastraszają a nie
wychowują, a przecież w wychowaniu chodzi o to, żeby dziecko zrozumiało jakie jest postępowanie dobre a jakie
złe, a nie osiągnięcie efektu, że dziecko nie zrobi bo dostanie klapsa, bez zrozumienia problemu.
Poczucie bezpieczeństwa, spokoju jest w dużej części związane za stabilnością funkcjonowania rodziny.
Owa stabilność jest bezpośrednio związana ze stałością zachowania rodziców oraz jasnymi zasadami i regułami
panującymi w rodzinie, które są oczywiste dla wszystkich jej członków. Stąd kolejne pytanie postawione
rodzicom, wiązało się z ich reakcją na zachowanie dziecka. Dane szczegółowe przedstawia wykres 5.
Wykres 5. Jakie są Pani/ Pana najczęstsze reakcje na zachowanie dziecka?

Źródło: opracowanie własne
Jak widać z powyższego wykresu 5. reakcje rodziców w większości przypadków są spontaniczne. Jednak
niespełna 40% respondentów odpowiedziało, że zawsze reaguje tak samo. Pozostali zazwyczaj wykazują taką
samą reakcję lub wprost mówią, że często ponoszą ich emocje. Z teoretycznego punktu widzenia, spontaniczna
reakcja rodziców na zachowanie dziecka nie jest dla niego korzystna, gdyż nigdy nie wie czego może się
spodziewać. Powoduje to życie w napięciu małego człowieka. Jednak równie dużo osób reagując w
przewidziany sposób, daje poczucie spokoju i stabilności. Tak wyrównane wyniki nie powalają wyciągnąć
jednostronnych wniosków w tej kwestii.
Istotną kwestią w budowaniu odpowiednich relacji w rodzinie, a co za tym idzie budowanie właściwego
środowiska wychowawczego jest wspólne spędzanie czasu. Zarówno popołudniami oraz wieczorami, jak
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również w czasie weekendów czy urlopów. Pytanie o urlop jest pośrednio pytaniem o potrzebę spędzania
wspólnie czasu, oczywiście jest to uzależnione od wieku dziecka, niemniej jednak zdecydowana większość
spędza ten czas wspólnie z dzieckiem. Dane szczegółowe przedstawia wykres 6.
Wykres 6. Czy urlop spędza Pani razem z dzieckiem?

Źródło: opracowanie własne
Jak pokazuje Wykres 6. zdecydowana większość rodziców, bo aż 78% deklaruje wspólnie spędzany czas
wolny razem z dzieckiem. Natomiast niespełna 18% użyło stwierdzenia ''często''. Co w ogólnym obrazie tej
kwestii daje bardzo pozytywne wnioski.
Oczywistą kwestią jest, iż rodzicom należy się czas wolny i wyjazd bez dziecka. Jednak urlop jest zazwyczaj
dłuższą przerwą w pracy niż weekend. Fakt częstych wyjazdów bez dziecka, pozwala nam wysnuć wnioski o
braku odpowiedniej więzi między rodzicami a dzieckiem. Jednak odpowiedzi respondentów wskazują, iż w
zdecydowanej większości, rodzice wyjeżdżają wspólnie z dziećmi na wakacje, tylko jedna osoba nie udzieliła
odpowiedzi na to pytanie.
Przeprowadzone przeze mnie badania miały ogólnie zarysować tendencje, jakie kształtują się w procesie
wychowania dzieci jedynaków. Miały zobrazować środowisko wychowawcze, jakie tworzą rodziny z jednym
dzieckiem. Badania wykazały zaangażowanie rodziców w wychowanie dziecka. Rodzice jedynaków stosują
pozytywne i korzystne dla atmosfery wychowawczej metody. Unikają kar cielesnych, mając dużą świadomość,
jak niekorzystne są dla poczucia akceptacji i bezpieczeństwa dziecka. Mają potrzebę spędzania wspólnie czasu,
rozmawiają, jeżdżą razem na wakacje.
3. Wnioski
W artykule przeprowadzono rozważania nad rodziną jako środowiskiem wychowawczym dziecka. Ukazano
zarówno teoretyczny aspekt tego zagadnienia jak i analizę badań własnych. Rodzina jako bardzo szerokie
pojęcie, nie daje się uchwycić jednostronnie dlatego teoretyczna część artykułu jest próbą prezentacji różnych
definicji rodziny przez naukowców polskich. Natomiast badania własne w tej pracy należy traktować jako
początek szeroko zakrojonych analiz różnych aspektów rodziny z jednym dzieckiem jako środowiska
wychowawczego.
Wyniki z przeprowadzonych badań są optymistyczne. Przedstawiają bardzo pozytywny obraz rodziny, która
wspiera, buduje, wskazuje drogę. Ponadto dba o poczucie niezależności, ale równocześnie podmiotowo traktuje
każdego jej członka. W takiej rodzinie wzrasta dziecko pewne siebie, które wie, że w rodzinie znajdzie oparcie i
bezpieczeństwo. Wydaje się, że te badania nie wykazały wszystkich aspektów omawianego problemu.
Należałoby przyjrzeć się jeszcze aspektowi, jak te osoby radzą sobie w kontaktach społecznych. Jednak dobrze
wychowany człowiek, nawet jedynak, funkcjonuje równolegle w grupie społecznej, w szkole, na osiedlu w
grupie rówieśniczej. Nie jest on całkowicie odizolowany społecznie. Dlatego zakłada się, że nie będzie on miał
większych problemów w życiu społecznym. Rzeczą jasną wydaje się, iż dziecko, które wzrastało w
dysfunkcyjnej rodzinie, która nie wychowała go odpowiednio, będzie miało problemy w funkcjonowaniu w
społeczeństwie. Jednak zauważono tu zależność między efektywnością wychowania oraz prawidłowością jej
funkcjonowania, niezależnie od ilości dzieci w rodzinie.
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Фейкель Габріела. Сім'я як середовище виховання.
У першій частині статті досліджується інститут сім'ї як основного і першого середовища виховання
дитини, яка у ній зростає. Представлено дефініції родини та динамічного процесу її змін. Вивчаються
різні партнерські взаємини, які в сучасному світі називаються сім'єю, окреслюються необхідні умови для
правильного її функціонування. У другій частині представлено власні дослідження з цієї теми, що
проводилися з батьками, які мають одну дитину. Дослідження окреслюють функціонування цих сімей
та їхніх дій щодо дитини. Беручи до уваги роль сім'ї як середовища виховання, тобто такого
середовища, у якому зростає новий член суспільства, ми цілеспрямовано вивчали сім'ї з однією дитиною,
прагнучи перевірити, як вони функціонують.
Основним було питання, яким саме виховним середовищем є сім'я, яка має тільки одну дитину.
Респонденти відповідали на питання анкети, які прямо або віддалено порушували теми, пов'язані з
їхніми підходами до виховання. З аналізу здійснених досліджень випливає, що респонденти включені у
виховання своєї дитини й складають при цьому вмілу й компетентну сім'ю. Це добре впливає на
виховання дитини, отож такий тип сім'ї є позитивним середовищем виховання для молоді.
Стаття може стати початком для подальшого дослідження сімей із однією дитиною, які у світлі
багатьох теорій не є належним середовищем виховання. Дослідження, представлені у статті,
заперечують ці тези, даючи початок подальшому вивченню цієї теми.
Ключові слова: сім'я, батьки, виховання, середовище виховання, атмосфера виховання.
Fejkiel Gabriela. Family as the Environment of a Child's Formation.
The first part of this article is about the family, which is as we all know, the first and fundamental environment
of a child’s formation. We present the definitions of a family and the processes that form it. We had a close look
at the present types of partner-relationships that are contemporarily recognized as families. We have also
described the necessary conditions for proper family functioning.
The second part of the article is the analysis of our own research and experiences with the families having a
single child. This research describes briefly the types of such families and their dealings with the only child. In
our discussion on the topic of family as the formative environment that has to create a new member of the society
we have particularly looked at families with an only child, wanting to check how are they functioning with the
main emphasis on what kind of growing up environment is a single child family. The test subjects (persons)
responses to the questions in the survey stated that they had direct or indirect relation to their approach to
upbringing and they are showing that they are closely interested in the development of their child. In this, they
form a close and well working family. This is directly influencing the positive formation of the child and
subsequently forms a good growing environment for a young person.
Following article is the first step in the future discussion on the single child families. These families are often
presented as incomplete and unsuitable growing environments. Research presented in this article suggests to the
contrary, and gives the starting point to further analysis in this subject.
Key words: family, parents, education, environment education, educational atmosphere.
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MAKING IMPLICIT KNOWLEDGE EXPLICIT. THE RESULTS OF THE LONGITUDINAL STUDY
INTO EFL TEACHER COGNITION
The article presents the results of a three-year study carried out among the students of English participating in a
teacher training course. The aim of the article is to indicate how teacher trainees’ cognition evolved as a result
of formal training and exposure to awareness – raising tasks. Another objective is to present students’
perception of teaching/learning process and evaluation of their own professional development. Data were
gathered by means of students’ written feedback in the form of short questionnaires and self-reports.
Key words: teacher cognition, teacher knowledge construction, conceptual framework, BAK system.
1.1. Background to the study
The concepts of teacher cognition (defined as "what teachers believe, think and do'', Borg 2006) and teacher
identity construction have intrigued the researchers recently as they constitute an essential part of becoming a
foreign language teacher. The process of teacher development encompasses the skill– and knowledge– gaining in
three areas:
– the knowledge base of language teaching
– the language teacher's identity
– moving from teacher– centered to learner– centered teaching (Richards 2015: 105).
The first area seems very technical, yet researchers agree that teacher professional development is more than
merely the accumulation of new ideas and learning new tricks (Borg 2006; Freeman 2001; Head and Taylor 1997;
Mann 2005; Richards and Lockhart 1996; Tripp 1993; Wallace 1991). Although most people become expert
practitioners through actually doing the job, skilled professional teaching is also an intellectual matter (Tripp
1993: 5). It requires understanding and reflection as the teachers’ observable behavior is strongly shaped and
influenced by teacher thought processes or teacher cognition (Borg 2006: 15– 18, Tripp 1993: 5; Woodward
1991: 129). Woods (1996: 247) states that every teacher or teacher trainee is characterized by BAK (Beliefs –
Assumption– Knowledge), which reflects initial, often naive understanding of teaching. BAK serves both as a filter
and as an interpretative framework. It is influential in: shaping theories and beliefs; proactive planning and
decision– making; and interactive decisions. When a decision was considered by teacher trainees, it was considered
in the context of BAK, and when it was remembered later, it was also remembered in the context of BAK. As a
result, successful teacher training courses should incorporate three elements of user, analyst and teacher knowledge,
and provide trainees with the opportunity to study, analyze and implement knowledge into practice (Svalberg
2007:26). According to Wright (1991, cited in Svalberg 2007: 296), the process of change from user to analyst,
during which already held knowledge and beliefs are challenged, can be difficult and destabilizing. It requires time
and a suitable, safe environment.
As literature review indicates, developing expertise in teaching means reappraising, regarding oneselves
differently as teachers (Senior 2006), it also implies role redefinition and professional reassessment (Meijer, P. C.
and Oolbekkink, H. W. 2012: 151). This can be done either by analyzing critical moments (critical incidents–
Senior 2006: 77, Tripp 1993; Kelchtermans 1994, Kenn 1996) or becoming aware of one's own personal theories,
verifying them systematically and bringing about conceptual changes (Clandinin 1986, cited in Vieira
Abrahão 2006). In this sense, metaphors play a crucial role in enriching the teachers' knowledge, enhancing
verbalization and facilitating teacher reflection about their professional identity as well as their perception of the
professional role (Block 1996; Bullough and Stokes 1994; Clandinin 1986; Ellis 2001; Farrell 2001, 2006a, 2006b;
Kilianska–Przybylo 2010; Massengill et al. 2005; Munby 1986; Oxfrod et al. 1998, Thornbury 1991; Tobin 1990).
A number of studies have been conducted on learner and teacher beliefs (Tsui 2011: 65; Borg 2006; Farrell
2006). However, the interrelationship between learner and teacher beliefs has been under– studied (Kiely 2001, in
Tsui 2011). Similarly, more longitudinal research is needed to capture the evolving nature of the beliefs. This
particular study was triggered by the question of how teacher trainees conceptualize teaching throughout their
formal training. It fits the gap of how the teacher trainees' beliefs evolve in the course of formal training they are
exposed to at the university.
2.0. The study.
This article describes a 3– year study conducted among 41 students of English Philology at University of
Silesia, Institute of English (Sosnowiec, Poland) (30 females, 11 males). The subjects decided to pursue FL teacher
specialization. It combines, among other subjects, theoretical preparation in general linguistics and applied
linguistics, psychology, theory of SLA. Theoretical training is supplemented with practicum concerning
© Grazyna Kilianska–Przybylo, 2016
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observation of foreign language lessons and delivery of one’s own lessons in different types of school. The study
aimed at finding answers to the following questions:
Study objectives:
1. What are teacher trainees’ initial personal theories and expectations before formal teacher training?
2. How do teacher trainees construct their knowledge about teaching? What can be learnt from the analysis
of the metaphors they provided at different stages of the training?
3. What changes can be observed in teacher trainees’ perception after the first year of training?
4. What changes can be observed in teacher trainees’ perception after the third year of training?
5. What beliefs about language teaching are most susceptible to changes regardless of time and formal
training?
As the main idea of the study was to develop critical awareness in the trainees and initiate the process of
reflection, the participants were asked to complete a needs analysis questionnaire and self– reports. After the first
and the third years of training, the subjects were requested to fill in the evaluation sheet which asked about the
impact that formal training had on the respondents beliefs (To what an extent have you changed your perception
about: the role of the teacher, the role of the learner, the nature of teaching and the subject to be taught). The
evaluation sheet had the form of the 5– point Likert scale. Throughout the training, the subjects were exposed to a
variety of thought – provoking tasks such as: free association tasks and metaphor generation tasks (completion of
the sentence heads).
Metaphor generation tasks are often used to help the trainees understand their beliefs, verbalize their
professional identity and promote reflection. Metaphor analysis may encompass various dimensions:
– identification of macro– metaphors for teaching,
– classification of metaphors according to typology provided by Oxford et al. (with four subcategories:
(a) Social Order: for example, teacher as, manufacturer, teacher as competitor; (b) Cultural Transmission: for
example, teacher as conduit, teacher as repeater; (c) Learner–Centred Growth: for example, teacher as nurturer,
teacher as lover, teacher as scaffolder, teacher as entertainer; and (d) Social Reform: for example, teacher as
acceptor, teacher as learning partner. (Farrell 2006: 238).
– Analysis of metaphors generated by all kinds of elicitation techniques or in narratives.
In this particular study, qualitative analysis (i.e. discussion of metaphors generated in response to some tasks)
would be supplemented with quantitative analysis (the implementation of a word count programme, called LIWC,
Pennebaker et al. 2007a, Pennebaker et al. 2007b) to enhance the reliability of the findings. LIWC is a transparent
text analysis programme that counts words in psychologically meaningful categories. As such it helps to detect
meaning and specify attentional focus, emotionality, social relationships, thinking styles, and individual differences
(Tausczik and Pennebaker 2010: 24).
The data were collected three times in the period of the research, namely: at the beginning of the training, after
the first year of training and after the third year.
3.0 Data presentation and analysis
The study met its objectives. The most important findings gathered at three points of time, are briefly presented
below. The data presentation involves both qualitative and quantitative types of analysis.
3.1. Qualitative analysis
Stage I – a starting point of the research.
A needs analysis questionnaire distributed to the students to complete constituted a starting point of the
research. The students displayed some general expectations that can be classified into the following categories (they
are arranged according to the frequency of occurrence):
– teacher preparation, including both theoretical knowledge (''Learning how to teach people properly'',
''learning about the problems concerning teaching'') and practical knowledge (''extending my knowledge about
teaching methods / different ways of teaching'', ''learning things that I can use practically in a classroom''),
– developing interpersonal skills (''learning how to gain interest of the class'', ''learn how to improve the contact
between Teacher and students'', ''learning how to understand what people want''),
– understanding the nature of the profession and developing expertise (''finding out how to be a good teacher'',
''improving my teaching abilities''),
– demonstrating unspecified expectations but positive attitude (''I’m optimistic about this course''; ''I hope it will
help me'').
Some of the respondents refrained from giving any answer. The trainees had relatively low or intuitive subject
matter knowledge, mostly coming from their own experiences as language learners or some incidental, occasional
teaching (e.g. private tuition in one– to– one context). Some of them treated the course as an opportunity to acquire
psychological knowledge that would enable them to recognize the needs of their own students. Others wanted to
improve their own interpersonal skills. A few demonstrated their positive attitude towards formal training and
expressed their optimism about the usefulness of the course content.
Stage II – the end of the first year of training
The most observable changes were reported on the role of the teacher, the nature of teaching, the role of the
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learner, the subject to be taught. In the sentence completion task, the most frequent metaphors generated by the
respondents concern the following:

Language teacher = a guide; a leader/ a conductor; a gardener; a captain; a priest; an actor; a shepherd.

Teaching = guiding in dark forest, looking after plants; discovering new land; war; mission.

Language learning = never–ending journey; discovery; no answer, climbing the mountain; drinking water;
growing; entering new world.

Classroom = a garden; a theatre; a concert hall; a bus; a cage/ a prison; a church, a battlefield; a meadow; a
funfair or a graveyard.
The results of the training brought about the teacher trainees' change in the perception of teaching. They realized
that teaching is a complex and demanding activity that requires both linguistic and pedagogical preparation. They
also noticed the influential role of teacher’s feedback and his/ her behavior on motivating students and promoting
learner’s development. The trainees reported the extension of their knowledge in the areas of various teaching
techniques and practical skills. They recognized that much depends on teacher’s attitude, his/her enthusiasm and
flexibility. In addition, they realized that success in teaching is difficult to achieve as it depends on various factors,
cognitive, affective and contextual. They became conscious of the fact that an effective teacher shows empathy and
openness to new experiences and are willing to learn from his/her teaching practice.
Stage III – third year of training
The most noticeable changes were reported on the role of the teacher, the role of the learner, the nature of
teaching and the subject to be taught. The most popular metaphors provided by the respondents at the end of the
third year are as follows:

Language teacher = a guide; a helper; a leader/ a commander/ a captain; a friend; a gardener.

Teaching = showing the right direction, travelling; conducting an orchestra; leading soldiers in a war;
looking after plants; experimenting.

Language learning = learning a skill (a bike or an instrument); growing up/ blossoming; changing
attitudes; never– ending adventure; challenge; climbing the mountain.

Classroom = a coach/ a bus/ a ship; a meeting place; a garden; an opera house; a laboratory.
As far as the results of the training are concerned, they reported the increase of observational and diagnostic
skills as well as the development of self– knowledge. Teacher trainees realized that teaching was difficult,
demanding, exhausting and stressful profession, and were ready to provide their own, personal examples. They
precisely enumerated the areas of difficulty they experienced during their teaching. For them, teaching requires
thorough, extensive planning and additional work done after the lessons. Teaching is an extremely time–
consuming activity (esp. lesson preparation and teacher development). They became aware of the fact that teaching
is unpredictable, difficult to control despite thorough preparation. They expressed comments that formal
preparation did not guarantee adequate skills and solutions to the problems encountered during lessons. As a result,
they recognized teachers’ need of self– reflection and self– observation. They also noticed the impact of affect and
teacher– student cooperation on teaching. They verbalized the need to work upon their own confidence and positive
attitude. They said to pay more attention to promoting students’ contribution and cooperation for the following
reasons:
– They noticed that students’ needs greatly influence the lesson process in terms of planning, content and
outcome.
– They observed that student’s feedback can enhance and motivate teacher in his/her development.
3.2. Quantitative analysis
The statistical analysis of the students' self– reports offers a different perspective to the data gathered. It allows
tracing some tendencies indicating the professional and linguistic development of the students. This would be
briefly commented upon below:
– As far as the linguistic development is concerned, the students improved their command of the language. This
is indicated by the increase in the use and control over language and linguistic devices, in particular six letter words
(31.26 as contrasted with 39.13 after the third year), articles (10.78 as contrasted with 12.80) and punctuation
devices (18.79 as contrasted with 33.51). At the same time, the trainees seem to develop their verbalization skills,
which manifests itself in the more precise and concise use of words (the proportion of the overall word count).
There is a significant decrease of the pronouns used (5.10 as contrasted with 2.51), which can denote the
impersonal character of the self– reports as well as the trainees' ability to refrain from self– related judgments.
– There is a certain increase noticed in the category of cognitive mechanisms (9.11 as opposed to 10.16) and all
its subcomponents, namely: insight (4.97 as opposed to 5.54) and cause (0.97 as opposed to 1.19). This may
indicate gradual but steady improvement in the students' observational, causal reasoning and interpretive skills.
– A considerable change is observed in the category of social processes (4.23 as contrasted with 7.78). A
possible explanation is that the respondents stop being self– focused, and they gradually become student– and
interaction– oriented. A similar increasing tendency is noticed in the category of uniqueness (27.22 as contrasted
with 43.54), which may indicate the students' potential to generate their own, novel metaphors.
– When it comes to affectivity, worth mentioning is the fact that there is an increase in the category of affect in
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general (3.13 as contrasted with 4.49) and in the categories of positive emotions (2.36 as contrasted with 3.69) and
optimism (0.71 as contrasted with 1.19) in particular. There is also a minimal increase in the category of negative
emotions (0.65 as contrasted with 0.79). In the anger and anxiety subcategories, there is a slight increase in the data
provided (0.06 to 0 13 and 0.03 to 0.26, respectively), whereas in sadness category there is a minimal decrease
between first year and third year (0.23 as contrasted with 0.13).
Table 1 presents detailed distribution of the answers.
Metaphors generated after the first Metaphors generated after the third
year of training
year of training
Word Count

3097.00

2758.00

Words/ sentence (WPS)

61.94

50.53

Six letter words

31.26

38.13

Dictionary words

66.94

65.57

Unique

27.22

43.54

Emoticons

0.55

0.40

Pronoun

5.10

2.51

I

0.84

0.00

We

0.16

0.00

Self

1.00

0.00

You

1.07

0.66

Other

1.52

1.72

Negate

1.39

0.92

Article

10.78

12.80

Affect

3.13

4.49

Positive emotions

2.36

3.69

Positive feelings

0.19

0.13

Optimism

0.71

1.19

Negative emotions

0.65

0.79

Anxiety

0.03

0.26

Anger

0.06

0.13

Sadness

0.23

013

Cognitive mechanisms

9.11

10.16

Cause

0.97

1.19

Insight

4.97

5.54

Senses

1.39

1.85

See

0.58

1.45

Hear

0.19

0.26

Feel

0.19

0.13

Social

5.04

7.26

Other Punctuation

4.23

7.78

All Punctuation
18.79
33.51
Tab 1. The statistical analysis of the students' self– reports – LIWC results
3.0 Conclusions and training implications
Knowledge construction about language teaching and learning is a gradual process, requiring some experiences
and active assimilation. Formal training had some impact on the conceptual framework of the trainees. First year of
training resulted in trainees’ uncovering their beliefs. The respondents provided a multitude of metaphors, often
internally incoherent and contradictory, e. g. teacher was described as a master or a martyr; teaching was perceived
as guiding in dark forest, looking after plants and discovering a new land. A language classroom compared
simultaneously to a theatre, a prison, a funfair and a graveyard is another example of conflicting and inconsistent
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metaphors used by the trainees.
On the other hand, worth noticing is the fact that one metaphor might be proposed by the trainees to describe
different aspects of the process, e. g. ‘discovering a new land’ metaphor was used to refer to both teaching and
learning. This may be explainable by the fact that the teacher trainees have not found their professional identity yet.
They are still in the process of reflection on the nature of teaching and their own profiles as language teachers. A
particular set of metaphors offered by the trainees seems to derive from their experiences as learners, participants of
the training courses (what the trainees have learned from lectures and reading), limited teaching experience and
their beliefs and expectations (what they think should be said or done). Consequently, the metaphors offered may
reflect personal theories of an individual teacher trainee and serve as the evidence of searching the trainee's own
teaching policy. This may be the reason why at the beginning of the training the respondents tended to provide long
verbalizations, devoid of much personal and emotional content. The students represented high level of declarative
knowledge, which they reproduced. That is why, the training contributed to personalization, identification with the
metaphors produced, which is indicated by the increase in the affect category. At the same time, their self– reports
were self – focused, concentrating on them as teachers.
At the beginning of the training, the students' perception of the teaching process, esp. the role of the teacher, was
very idealistic (teacher was a dominant and leading person who had some mission to fulfill). It corresponded to ''a
transmission view'' (teacher as an authority, who transmits his/ her knowledge). The students took the observer’s
position, e. g. they enumerated some possible general areas of difficulty or presented certain ''context– free''
principles concerning the teaching– learning process.
After the third year, the training brought some changes in the trainees’ behaviour and actions. The trainees
gained some procedural knowledge thanks to increased theoretical and practical input. It seems that the trainees
confronted their beliefs, filtered them through the interpretative framework of their BAK systems and growing
experience. They verified and redefined some of them. Additionally, the trainees tended to be more emotionally
attached to what they said, as the process of reflection upon one’s predisposition towards the profession had already
started. Their verbalizations were shorter, but more precise; detailed and specific (e.g. difficulty of teaching). They
identified themselves with their comments, which were highly structured and internally coherent (one metaphor
serves to describe different aspects of the teaching/ learning process). In addition, they perceived some details and
ambiguities, and recognized various aspects of teaching, which they were previously unaware of. It seems tat the
trainees represent ''an interpretation view'' of teaching and take the insider’s perspective – teacher is more a partner
willing to cooperate, a guide or a friend. Language learning is perceived as an activity enriching one’s personality.
More focus is put on the process, interaction, opportunities and perspectives that knowledge gives as well as the
impact of knowledge on one’s thinking.
The trainee students were also requested to express the opinions on their change of perception of some issues
connected with teaching and learning. For this purpose the Likert scale was used. It turned out that the overall
training affected strongly the trainees’ beliefs on the role of the teacher, the nature of teaching, the role of the
learner and to the least extent, the subject (the language). After the first year of training, the most observable change
in the trainees’ perception was related to the role of the teacher. The formal training also contributed to the students’
change of the opinions about the nature of teaching, however it did not affect much the subjects’ beliefs on the role
of the learner as well as the subject to be taught. This can be attributed to the fact that the respondents still perceive
themselves as language learners and as such have ample opportunities to be in the position of learners who study
English. Additionally, they have got recent experience(s) in observing their own teachers who work with them on a
language in the academic setting. The situation looks slightly different after the 3rd year of training. The trainees
declared some changes of their perception in the role of the teacher, the role of the learner, then the nature of
teaching and finally, the subject. Although the differences may seem insignificant, yet they are indicative of some
tendencies. The trainees become focused on dealing with individual students and coping with some specific
problems they encounter. Certain metaphors disappeared completely as a result of training and time, e. g. the
metaphor of a priest in church, the metaphor of a shepherd, the metaphor of a role model or an actor. Some of them
decreased in force, e. g. the metaphor of a garden and language teacher as a gardener. Yet, some increased, e. g.
teacher as a friend and teacher as a facilitator. This proves the changes from ''transmission view of teaching'' into
''interpretative one''. Some of the themes recur, e. g. language teacher as a guide or a conductor/ leader. This
illustrates that to a certain extent BAK system is pervasive and stable.
To sum up, in general the study was welcome by the trainees who appreciated the types and frequency of
thought– provoking tasks they were exposed to. The study was also effective in helping the trainees to realize their
beliefs, as well as in introducing the ways of self– inquiry and initiating the process of self–reflection. The
undoubted benefits of the study concern two things, namely: the trainees started to share/ compare their ideas and
experiences with their colleagues and they noticed the value of metaphors to express themselves better. The study
resulted in the trainees’ becoming more sensitive and precise in describing their emotions. They realized the
complexity of the teaching profession and learned to evaluate it from various angles. However, the research did not
give a full answer whether the changes may be propelled by time (maturity), training itself or any other factors (e. g.
individual features). Consequently, for the replication of the study, it would be advisable to implement more
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introspective instruments (combining both oral and written data) so as to intensify the training and find answers to
the remaining objectives.
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Кілянська-Пшибило Г. Усвідомлене засвоєння знань: результати лонгітюдного дослідження у
процесі фахової підготовки майбутнього вчителя англійської мови.
У статті представлені результати трирічного дослідження, проведеного серед майбутніх вчителів
англійської мови. Метою даної статті є показати, як розвивався процес засвоєння знань в результаті
традиційного навчання і впливу завдань, спрямованих на покращення усвідомлення засвоюваної
інформації. Іншою метою є представити сприйняття студентами навчального процесу та оцінки їх
власного професійного розвитку. Дані були зібрані за допомогою письмового зворотного зв’язку у вигляді
коротких анкет і самозвітів.
Ключові слова: вчительське засвоєння знань, вчительський виклад знань, концептуальна модель, БАК
система.
Килянская-Пшибило Г. Осознанное усвоение знаний: результаты лонгитюдного исследовании в
процессе профессиональной подготовки будущего учителя английского языка.
В статье представлены результаты трехлетнего исследования, проведенного среди будущих учителей
английского языка. Целью данной статьи является показать, как развивался процесс усвоения знаний в
результате традиционного обучения и влияния задач, направленных на улучшение осознания
усваиваемой информации. Другой целью является представить восприятие студентами учебного
процесса и оценки их собственного профессионального развития. Данные были собраны с помощью
письменной обратной связи в виде коротких анкет и самоотчетов.
Ключевые слова: учительское усвоение знаний, учительское изложение знаний, концептуальная модель,
БАК система.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ
ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ
Стаття присвячена обґрунтуванню методологічних засад використання технології змішаного навчання
під час підготовки військових фахівців. У статті проаналізовано та диференційовано сутність понять
''дистанційне навчання'' та ''змішане навчання'', що виступають ключовими елементами моделі
формування іншомовної професійної компетентності майбутніх магістрів військового управління.
Окреслено основні проблеми та шляхи реалізації концепції змішаного навчання у процесі іншомовної
професійної підготовки слухачів ВВНЗ. Розглянуто етапи іншомовної підготовки.
Ключові слова: змішане навчання, дистанційне навчання, електронне навчання, іншомовна професійна
підготовка, компетентність, компетенція, майбутні магістри військового управління, ВВНЗ, кейстехнологія, особистісно-орієнтований підхід.
Постановка проблеми. Процес модернізації вищої освіти визначає необхідність удосконалення
іншомовної професійної підготовки військових фахівців, зокрема майбутніх магістрів військового
управління (МВУ). Іншомовна професійна підготовка майбутніх МВУ повинна спрямовуватися на
формування й подальший розвиток іншомовної професійної компетентності (ІПК).
У зв’язку з реформуванням військової освіти у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ)
активно розробляється концепція дистанційного навчання, що передбачає розробку та застосування
різних технологій, у тому числі й технології змішаного навчання (blended learning), основною метою якої
є об’єднання переваг традиційного очного та електронного навчань.
У зарубіжній практиці дистанційне навчання розглядається як одна із ефективних технологій
забезпечення безперервної освіти, як шлях до її демократизації, гуманізації та варіативності. Низка
наукових праць зарубіжних дослідників (Charles D. Dziuban, Joel L. Hartman, Patsy D. Moskal,
D. Randy Garrison, Heather Kanuka, Charles R. Graham, О. Костіна, Л. Десятова) досліджували питання
щодо ефективних шляхів модернізації вищої освіти, зокрема втілення в навчальний процес технології
''змішаного навчання'' (blended learning) [1; 2; 3]. В Україні питання щодо застосування дистанційного
навчання досліджували вчені В. Кухаренко, В. Биков, І. Секрет, О. Лапутько, О. Андрєєв, О. Рибалко та
інші [4; 5].
У свою чергу, аналіз наукової літератури показує, що в основному як українські, так і зарубіжні
науковці не можуть дійти спільної думки щодо походження та сутності такого терміну як змішане
навчання. І як результат у вітчизняній науці немає однозначного підходу щодо втілення цієї технології у
навчальний процес.
Відповідно до вищевказаного метою статті є розкриття умов та шляхів реалізації технології
змішаного навчання у ВВНЗ.
Відповідно до мети визначено такі завдання: 1. з’ясувати сутність, зміст понять "дистанційне
навчання" та "змішане навчання". 2. Обґрунтувати ефективність використання технології змішаного
навчання з метою формування ІПК майбутніх МВУ.
Виклад основного матеріалу. Одночасне застосування різних технологій навчання спостерігається
вже у XV столітті. Саме у цей період з’являється преса, що сприяє поєднанню очного навчання – занять
під керівництвом викладача та домашнього читання. Подібна ситуація склалася й у XX столітті, коли
викладачі почали активно використовувати в навчальних цілях аудіо-записи, телебачення, Інтернет,
електронні бази даних. У такий спосіб технічний прогрес постійно сприяє застосуванню технічних
інноваційних засобів навчання разом із традиційними.
Свою популярність термін ''blended learning'' спочатку набув у сфері бізнесу, а вже потім, у 2000-х
роках, він почав поступово вживатися у сфері освіти, зокрема із виходом у світ наукових праць
іноземних дослідників Grahem, Sharma та Barrets, які вважають, що змішане навчання у вищій школі є
гнучким поєднанням он-лайн навчання з очним навчанням, яке включає традиційне навчання в аудиторії
під керівництвом викладача, самостійну роботу студентів з електронними матеріалами та он-лайн
навчання, що передбачає роботу студентів та викладачів в режимі он-лайн [2].
В Україні вчені визначають дистанційне навчання як форму організації та реалізації освітнього
процесу, за якого його учасники здійснюють навчальну взаємодію принципово і переважно на відстані,
яка не дозволяє і не передбачає безпосередню навчальну взаємодію учасників віч-на-віч, інакше, коли
учасники територіально знаходяться поза меж можливої безпосередньої навчальної взаємодії і коли в
© Галкіна В. Д., 2016
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процесі навчання їх особиста присутність у певних навчальних приміщеннях навчального закладу не є
обов’язковою [4].
Таким чином, дистанційна освіта сприяє інтерактивній взаємодії між викладачем і студентом у
діалоговому режимі, а також роботі з навчальними матеріалами в електронній версії. Суттєвими
перевагами дистанційного навчання є швидкий доступ до баз знань, розміщених у мережі Інтернет;
можливість здійснювати контроль знань у дистанційному режимі із застосуванням різноманітних
методів; необхідність проходження віртуального лабораторного практикуму [5].
Концепція змішаного навчання забезпечує гнучкість моделі навчання, яка являє собою поєднання
самостійного навчання за допомогою дистанційних технологій з навчанням в аудиторії та розвиток
критичного мислення і здібностей до самостійної роботи, а також забезпечує інформаційну доступність
та різноманіття застосування навчальних матеріалів; збільшення обсягу матеріалу для засвоєння;
урахування темпераменту студента. Такий формат співпраці дозволяє використовувати всі переваги
електронного навчання, не втрачаючи при цьому сильних сторін традиційного навчання [6].
Законодавчі документи Міністерства освіти і науки України тлумачать дистанційне навчання як
індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини,
який відбувається в основному на опосередкованій взаємодії віддалених один від одного учасників
навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психологопедагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційно-комунікаційними технологіями
дистанційного навчання є технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів
(електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу
навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційнокомунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету [7].
На основі теоретичного аналізу іншомовних джерел, української наукової літератури з порушеного
питання, законодавчої бази України та концепції електронного навчання НАТО [8], ми дійшли висновку,
що змішане навчання – це поєднання ефективних елементів та переваг очного навчання (навчання в
аудиторії) та електронного навчання (яке за своєю сутністю є інтерактивним), що функціонують
постійно та злагоджено, утворюючи одне ціле за умови грамотної їх організації. Саме технологія
змішаного навчання сприяє підвищенню мотивації майбутніх МВУ до вивчення іноземної мови, а також
розвитку навичок самостійного навчання та самоконтролю; інтерактивному навчанню. Окрім вище
зазначених переваг змішаного навчання ми виділили такі:

заохочення та збільшення взаємодії між слухачами та викладачем;

підвищення залучення слухача в процес навчання;

можливість застосування різних методів навчання;

додаткову практику іноземної мови в поза аудиторний час;

можливість відпрацьовувати навчальний матеріал в зручному темпі;

сприяння формуванню бажаного рівня ІПК майбутніх МВУ.
На нашу думку, однією з основних переваг змішаного навчання є його спрямованість на забезпечення
особистісно-орієнтованого навчання. Концепція змішаного навчання вбачає формування навчального
заняття з позиції кожного окремого слухача й групи в цілому. Особистісно-орієнтоване навчання – це
підхід, який передбачає те, що слухачі можуть певним чином визначати зміст навчання, висловлювати
свої побажання щодо навчального матеріалу та частково корегувати свій темп навчання. Такий підхід
робить процес навчання процесом відкриття нових знань, оскільки він не спрямовується тільки на
передачу знань від викладача (або електронного джерела) до слухача, а викладач зосереджується на
потребах слухача, актуальних знаннях, навичках та на формуванні необхідних для слухачів
компетенціях.
Як показує практика, іноземні військові фахівці, спеціалісти сектору безпеки та оборони країн-членів
НАТО підтримують та беруть активну участь у тих навчальних програмах, які надають можливість
визначати власний темп навчання та можливість повернутися до навчального матеріалу в будь-який
момент під час проходження курсу [8]. Тому провідні країни світу почали звертатися до електронного,
дистанційного та змішаних форм навчання, щоб задовольнити потреби сучасного суспільства.
Досвід передових країн щодо застосування технології змішаного навчання показує, що перед тим як
втілювати в освітній процес цю технологію необхідно звернути увагу на те, що може виникнути ряд
проблем щодо забезпечення ефективності функціонування саме "електронного компоненту" навчального
курсу. Тому ми визначили умови, які сприятимуть успішній організації частини курсу, яка передбачає
використання комп’ютерних ресурсів та електронних матеріалів, а також пропонуємо шляхи
забезпечення цих умов (Таблиця 1).
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Умови
Забезпечення належною кількістю комп’ютерів,
програмним забезпеченням:
слухачі повинні мати доступ до комп’ютера із
необхідним програмним забезпеченням (наявність
програми MICROSOFT WORD, Інтернет та ін.).

Соціальна взаємодія:
електронний компонент курсу має особливість, яка
полягає у тому, що слухач не має можливості
співпрацювати з викладачем та однокурсниками у
такий спосіб як він це може робити під час занять
під керівництвом викладача. Це, у свою чергу,
може призвести до певного дискомфорту, що
згодом негативно вплине на успішність слухача.
Дисципліна та мотивація:
слухачі курсу повинні бути дисциплінованими, щоб
працювати самостійно з електронною частиною
курсу. Також вони повинні мати мотивацію
працювати самостійно без допомоги товаришів та
викладача. Невмотивовані та недисципліновані
слухачі можуть відстати від програми електронного
курсу, що негативно вплине на навчальні
результати всього курсу.

Шляхи забезпечення
1.
Безпосередньо перед початком курсу
необхідно проінструктувати слухачів: надати усю
необхідну інформацію стосовно курсу; роз’яснити
порядок реєстрування, отримання доступу до
навчальних
матеріалів
і
як
ефективно
використовувати можливості електронної бази.
2.
Надати перелік вимог до програмнотехнічного забезпечення, необхідного для того, щоб
користуватися курсом (у випадку якщо курс
передбачає роботу поза межами навчального
закладу).
1.
Це питання можна вирішити шляхом
залучення в електронний курс комунікаційних
засобів комп’ютерної програми: чатів, блогів, що
забезпечують соціальну співпрацю, яка є
необхідною умовою спішності слухачів.

1.
Необхідно надати слухачам інструкції в онлайн режимі щодо вимог електронного курсу,
включаючи й питання стосовно ефективності
розподілу часу на виконання завдань.
2.
Необхідно надати методичні рекомендації
виконання вправ і зразки виконання завдань.
3.
Слід впевнитися, що комп’ютерна програма
не складна для використання та розуміння.
4.
Електронний курс повинен мати логічні
тематичні блоки (розділи, уроки тощо), щоб слухачі
легко орієнтуватися в навчальному матеріалі.
Перед початком курсу необхідно впевнитися, що
Підтримка слухача:
повинен бути механізм підтримки слухача.
слухачі знають як і куди звернутися за допомогою,
якщо у них виникнуть запитання під час
проходження електронного компоненту курсу.
Таблиця 1. Умови та шляхи забезпечення ефективності застосування "електронного
компоненту" курсу.
Ураховуючи все вищезазначене та беручи за основу технологію змішаного навчання, ми розробили
модель формування ІПК майбутніх МВУ, яка включає як очний компонент навчання, тобто під
керівництвом викладача, так і електронний компонент. Очний компонент у нашій моделі спрямовується
більше на розвиток мовленнєвих компетенцій, зокрема на говоріння та аудіювання, комунікативної та
соціолінгвістичної компетенції. У свою чергу, усі інші компетенції (мовна, мовленнєва (письмо, читання,
частково аудіювання)) розвиваються в основному за допомогою електронного навчання та самостійної
роботи. Слід зазначити, що кожен компонент доповнює один одного, вони функціонують як одне ціле і
спрямовуються на успішне формування ІПК майбутніх МВУ.
Очний компонент "Курсу військової іноземної термінології" Національного університету оборони
України (НУОУ) імені Івана Черняхівського спрямований на те, щоб слухачі опанували 2000-3000
лексичних одиниць професійної лексики і військової термінології повсякденної діяльності керівника,
багатонаціональних штабів та застосування родів військ та їхнього всебічного забезпечення. Проведені
нами дослідження засвідчили, що з метою забезпечення ефективності даного курсу електронний
компонент іншомовної професійної підготовки майбутніх МВУ здійснюється у три етапи. Кожний урок
електронного компоненту містить чотири незалежних розділи (тобто слухач сам вирішує в якому
порядку працювати з розділами): "READING" (читання), "LISTENING" (аудіювання),
"GRAMMAR & WRITING" (граматика та письмо) і "PHONETICS" (фонетика). На другому етапі
розділ "PHONETICS" (фонетика) змінюється на розділ "WRITING & SPEAKING STRATEGIES"
(стратегії письма та комунікативні стратегії). На цьому етапі акцент переноситься із формування мовної
компетенції на формування соціолінгвістичної та комунікативної компетенцій.
Третій етап електронного компоненту повністю відрізняється від попередніх двох, оскільки він
націлений на підготовку слухачів курсу до складання іспиту на визначення стандартизованого
мовленнєвого рівня 2 (СМР2 функціональний) згідно вимог НАТО STANAG 6001 [9]. Третій етап
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містить в електронному інтерактивному варіанті інструкції щодо виконання завдань з усіх видів
мовленнєвої діяльності, їхні зразки виконання, нормативні документи і, як завершення, пропонується
слухачу пройти пробне мовне тестування згідно вимог НАТО STANAG 6001. Оскільки третій етап є
заключним, усі бажані компетенції сформовані, то у слухача є можливість за рахунок самостійної роботи
додатково опрацювати навчальні матеріали, які є у електронній базі курсу.
Розглянемо кожний етап детальніше. Перший етап іншомовної професійної підготовки має на меті
адаптацію майбутнього МВУ до компетентнісного оволодіння іноземною мовою за допомогою
електронного компоненту. З огляду на те, що до ВВНЗ вступають офіцери з різних військових установ,
які мають різний рівень іншомовної професійної підготовки, тому основною метою першого етапу,
передусім, є успішне приведення знань майбутніх МВУ до відносно однакового рівня, а отже, умінь і
навичок водночас. Перший етап іншомовної підготовки має на меті формування компетенцій відповідно
СМР1 (виживання) згідно вимог НАТО STANAG 6001 [9].
Другий етап електронного компоненту має на меті сформувати відповідні мотиви та вміння згідно
вимог НАТО STANAG 6001 [9]. На цьому етапі зміст навчання містить загально лінгвістичні відомості
про країну, мова якої вивчається (Велика Британія, Сполучені Штати Америки), інформацію про
міжнародні організації (ЄС, НАТО, ООН), основні аспекти економіки, політики та медицини.
Характерною особливістю організації навчальної діяльності майбутніх МВУ на цьому етапі є порівняння
певних явищ, способів розв’язання проблем, осмислення своєї ролі у різноманітних процесах.
Третій етап – завершальний – передбачає комплексний розвиток усіх аспектів компетентності на
основі виконання комплексних завдань зі сфери професійної діяльності та іншомовного спілкування. На
цьому етапі іншомовна підготовка допомагає збагачувати й поглиблювати професійний досвід майбутніх
МВУ, оскільки вони використовують іноземну мову для обговорення та розв’язання професійних
проблем.
На третьому етапі підготовки майбутніх МВУ важливу роль відіграють заняття під керівництвом
викладача, оскільки цей етап завершальний. Саме на цьому етапі є доцільним використовувати кейстехнологію – технологію активного проблемно-ситуативного аналізу, засновану на навчанні шляхом
вирішення конкретних завдань-ситуацій (вирішення кейсів).
Безпосередня мета кейс-технології – спільними зусиллями групи слухачів проаналізувати ситуацію
(case), що виникає при конкретному станові справ, і виробити практичне рішення. Закінчення процесу –
оцінка запропонованих алгоритмів і вибір найкращого з них у контексті поставленої проблеми [10].
Кейс-технологія під час вивчення іноземної мови є ефективною, оскільки вона дозволяє органічно
інтегрувати знання слухачів із різних галузей для вирішення окремо взятої практичної проблеми,
стимулюючи при цьому творчий розвиток слухача. Діяльність слухачів під час заняття-проекту включає:
аналіз проблеми, усвідомлення та визначення мети проекту; конкретну практичну діяльність щодо його
реалізації; підсумки у вигляді письмового звіту та презентації; зовнішнє оцінювання проекту, що дає
змогу підвищити ефективність його використання [10].
Висновки. Використання технології змішаного навчання під час вивчення іноземної мови в НУОУ
надає можливість слухачам постійно працювати з мовою та розвивати іншомовну компетентність.
Застосування комп’ютерних технологій не тільки сприяє зручній та ефективній подачі навчального
матеріалу, але й може створити професійно-орієнтоване навчальне середовище. Очний аспект навчання
забезпечується за допомогою співпраці слухача та викладача, який керує навчанням та спостерігає за
прогресом, оцінює говоріння слухачів та забезпечує негайний зворотній зв’язок. На заняттях, які
проводяться виключно іноземною мовою, слухачі мають можливість отримати від викладача підтримку,
консультацію та оцінку виконання завдань та стратегії досягнення бажаного результату. Така
інтерактивна співпраця під час навчання є важливою частиною курсу вивчення іноземної мови, оскільки
вона підвищує мотивацію слухача, сприяє його активному залученню в навчальну діяльність, а також
приносить задоволення від досягнутих результатів.
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Галкина В. Д. Использование технологии смешанного обучения при формировании иноязычной
профессиональной компетентности военных специалистов.
Статья посвящена обоснованию методологических основ использования технологии смешанного
обучения при подготовке военных специалистов. В статье автор проанализировал и дифференцировал
сущность понятий "дистанционное обучение" и "смешанное обучение", которые выступают ключевыми
элементами модели формирования иноязычной профессиональной компетентности будущих магистров
военного управления. Определены основные проблемы и пути реализации концепции смешанного
обучения в процессе иноязычной профессиональной подготовки слушателей ВВУЗа. Рассмотрены этапы
иноязычной подготовки в ВВУЗе.
Ключевые слова: смешанное обучение, дистанционное обучение, электронное обучение, иноязычная
профессиональная подготовка, компетентность, компетенция, будущие магистры военного управления,
ВВУЗ, кейс-технология, личностно-ориентированный подход.
Halkina V. D. Blended Learning Technology Implementation in the Process of Foreign Language
Competence Formation of Military Specialists.
The article deals with the reasoning of methodological basis for blended learning technology usage during the
military specialists training process. The author states that due to the modernization of the military education
system, the concept of distance learning that includes the development and implementation of various
technologies in studying process, including the technologies of blended learning, are being developed at the
higher military educational institutions. According to the article, the main purpose of blended learning is to
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combine the advantages of traditional (face-to-face) studying and electronic studying. The author also
differentiates the concepts meanings such as "distance learning" and "blended learning" and defines them as the
key elements of the professional foreign language competence formation model of future military management
masters. The article says that a face-to-face component of this model is aimed at the linguistics competence
development such as speaking, listening, communicative and sociolinguistic competencies. And other
competencies should be developed with the help of electronic studying (it is the second component of the model).
The topical problems and ways of blended learning concept implementation during the process of professional
foreign language training of the military students at the higher military educational institution are highlighted.
The stages of foreign language training are defined.
Key words: blended learning, distance learning, professional foreign language training, competence,
competency, future military management masters, Higher Military Educational Institution, case-study
technology, personal-centred approach.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО ДОСТУПУ ДО НАУКОМЕТРИЧНОЇ
СИСТЕМИ GOOGLE SCHOLAR ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
У статті висвітлено проблему використання міжнародних наукометричних баз даних для здійснення
моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень, а саме їх оприлюднення та
розповсюдження. Описано актуальність використання мобільних версій міжнародних наукометричних
систем, що функціонують у відкритому доступі та необхідність використання мобільних версій таких
систем під час навчання в аспірантурі. Виділено переваги використання міжнародної пошукової
наукометричної платформи Google Scholar у науково-дослідницькій діяльності та здійснення
моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень, в тому числі необхідність
використання мобільної версії системи Google Scholar науковцями в аспекті розвитку технологій
мобільного навчання. Проаналізовано основні переваги використання мобільної версії Google Scholar в
науково-педагогічних дослідженнях.
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Вступ. Процеси глобалізації, інформаційна революція, запровадження в багатьох сферах
нанотехнологій кардинально змінили вимоги до фахівців усіх рівнів, особливо до наукових та науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває питання
підготовки кадрів вищої кваліфікації з використанням інформаційно-комунікативних технологій з метою
формування у них професійних компетентностей необхідних для проведення якісних науковопедагогічних досліджень (НПД) та моніторингу оприлюднення, розповсюдження та використання
результатів цих досліджень.
Володіння інформаційно-комунікаційною компетентністю є необхідною умовою успішного навчання
як в аспірантурі, так і для навчання впродовж життя, професійного розвитку та застосування
можливостей використання ІКТ у науковій та професійній діяльності науковця в умовах сучасного
інформаційного суспільства.
Важливим чинником формування ІК-компетентності майбутнього доктора філософії – є використання
у їх науково-дослідницькій діяльності сучасних засобів ІКТ, зокрема хмарних технологій, що
представлені міжнародними наукометричними базами даних як web-орієнтованими ресурсами і
сервісами, що є засобами оприлюднення та розповсюдження результатів НПД. Згідно вимог
Міністерства освіти і науки України до захисту прийматимуться тільки ті дисертаційні роботи,
результати яких опубліковані щонайменше в одному з міжнародних наукових фахових видань або у
вітчизняному фаховому виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз даних [1].
Із стрімким розвитком мобільних технологій, можливість навчатися будь-де і будь-коли стає
загальною тенденцією життя людини в інформаційному суспільстві. Актуальним стає використання
мобільних додатків та мобільних версій ІКТ у науково-освітньому інформаційному просторі та постає
проблема мобільного доступу до відкритих електронних освітніх систем, в цілому, і до наукометричних
систем як засобів моніторингу оприлюднення та розповсюдження результатів науково-дослідницької
діяльності.
Нині все більше науковців усього світу користуються міжнародною наукометричною базою даних,
що функціонує у відкритому доступі – Google Scholar (GS).
Метою дослідження є опис можливостей мобільного доступу до сайту наукометричної платформи
Google Scholar для моніторингу оприлюднення та розповсюдження результатів НПД науковців.
Виклад основного матеріалу дослідження. У світі глобальної інформаційної революції для
науковця постає необхідність отримувати якісні та кількісні дані про сучасну науку, здійснювати
моніторинг впровадження (оприлюднення та розповсюдження) власних та актуальних результатів
науково-педагогічних досліджень та швидко ділитись власними науковими доробками. Кількісні оцінки
базуються на опублікованих даних та патентній інформації: числі публікацій, аналізі частоти їх
цитованості (індексі цитування), індексі Гірша, імпакт-факторі наукового журналу, в якому роботи
опубліковані та ін..
У роботі [2] під моніторингом впровадження результатів науково-педагогічних досліджень (НПД)
розуміють процес регулярного відстеження результатів і характеру виконання певних етапів науковопедагогічних досліджень та впровадження їх результатів у освітню і науково-педагогічну практику. Цей
процес передбачає збирання і зберігання відомостей – встановлених кількісних та якісних показників, що
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характеризують перебіг виконання й впровадження результатів науково-педагогічних досліджень, їх
аналітичне опрацювання з метою визначення обсягів і характеру оприлюднення, розповсюдження та
використання наукової продукції, створеної протягом проведення таких досліджень.
Основними показниками такого моніторингу, параметри яких доцільно визначати з використанням
відкритих web- орієнтованих систем, є:
1) кількість опублікованої (виготовленої) продукції за темою НПД, що підтверджується наявністю
повнотекстових електронних версій (копій) продукції, розміщених в ІКМ з web-доступом;
2) кількість web-орієнтованих ЕОР за темою дослідження, що підтверджується наявністю webадрес ресурсів та можливістю забезпечити web-доступ до їх основних компонентів;
3) кількість переглядів або завантажень електронних версій (копій) наукової, науково-виробничої,
навчальної, довідкової продукції за темою НПД, розміщених в ІКМ з web-доступом;
4) кількість звернень (відвідувань) за мережними адресами web-орієнтованих ЕОР, що створені в
межах дослідження та вважаються проміжними або кінцевими результатами такої роботи;
5) рейтинг сторінок web-орієнтованих електронних ресурсів, що створені в межах НПД та
вважаються проміжними або кінцевими результатами такої роботи;
6) кількість публікацій про результати НПД у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях,
включених до міжнародних електронних наукометричних та реферативних баз даних, зокрема тих, що
передбачають визначення імпакт-фактора видань;
7) кількість цитувань (посилань) публікацій за результатами НПД у вітчизняних та зарубіжних
наукових, науково-виробничих, навчальних, довідкових, періодичних фахових виданнях;
8)
індекси цитування продукції виконавців науково-педагогічного дослідження, опублікованої за
темою НПД;
9) кількість зареєстрованих користувачів web-орієнтованих ЕОР, що створені в межах НПД та
вважаються проміжними або кінцевими результатами такої роботи;
10) оцінки експертів, користувачів, їхні відгуки та опис успішного досвіду впровадження продукції
НПД за підсумками опитувань, проведених з використанням web- орієнтованих сервісів і ресурсів
мережі Інтернет [2].
Використання наукометричних баз даних як web-орієнтовних засобів моніторингу оприлюднення та
розповсюдження результатів науково-педагогічних досліджень повністю підтримує 6-10 показники зі
списку орієнтовних показників моніторингу впровадження результатів НПД.
Наукометричні бази даних – це бібліографічні і реферативні бази даних, що є інструментом для
відстеження цитованості наукових публікацій, а також пошукові системи, що формують статистику, яка
характеризує стан і динаміку показників затребуваності, активності та індексів впливу діяльності
окремих вчених і дослідницьких організацій. Такі наукометричні бази даних містять наукові статті зі
збірників наукових праць, матеріалів конференцій, наукових періодичних фахових видань тощо.
Передумовами використання наукометричних баз даних у науково-дослідницькій діяльності є:
відкритий доступ;
якість наукових матеріалів;
різноманітність контенту, що передбачає різні можливості його використання в науководослідницькій діяльності;
моніторинг впровадження результатів наукових досліджень з актуальної для дослідника
тематики;
можливість розповсюдження та оприлюднення власних наукових доробків;
комунікація науковців з усього світу.
В усьому світі чимало компаній і організацій розробляють наукометричні платформи для розгортання
на них бібліографічних та реферативних баз наукових публікацій, хоча не всі дозволяють
використовувати власні наукометричні бази даних безкоштовно. Нині є велика кількість міжнародних
наукометричних баз даних (інформаційно-аналітичних систем цитування): Google Scholar (GS), Web of
Science, Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, BASE, Index Copernicus, Scholarometer, РІНЦ, PubMed,
Mathematics, Microsoft Academic Search, Chemical Abstracts, Springer, Academia.edu, GeoRef та ін..
Найавторитетнішими для науковців з існуючих міжнародних наукометричних баз даних, індекси
цитувань яких визнаються в усьому світі, є "Web of Science" і "SciVerse Scopus". Журнали, що
індексуються цими інформаційно-аналітичними системами, офіційно визнаються Вищою атестаційною
комісією України. Але Web of Science і Scopus є платними ресурсами, тому далеко не всі дослідники,
наукові організації або вищі навчальні заклади можуть собі дозволити недешеву підписку на доступ до
них. Серед дослідників усього світу актуальним стає використання міжнародних наукометричних
систем, що функціонують у відкритому доступі. Найпопулярнішою з таких систем є пошукова
наукометрична база даних Google Scholar (GS).
Останнім часом спостерігається стрімкий розвиток мобільних інформаційно-комунікаційних
технологій. Використання таких мобільних технологій у НПД відображає сучасні тенденції освіти та
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забезпечує постійний доступ до електронних освітніх ресурсів у будь-який час і в будь-якому місці.
Перед сучасним дослідником постає необхідність використання мобільного доступу до освітніх
відкритих електронних систем. У роботі [3: 142] проаналізовано мобільний доступ до електронної
бібліотеки НАПН України, що зростає порівняно з минулим роком за допомогою аналітичної системи
Google Analitics. Ця система використовує анонімний ідентифікатор, пов’язаний із телефоном клієнта.
Його призначення – запам’ятовувати, якими програмами користувався власник пристрою. Так 53 %
користувачів відвідували електронну бібліотеку з мобільної операційної системи Android, 21 % – iOs,
21 % – з інших мобільних операційних систем. А також описано, що і до відкритого електронного
журнального фахового видання "Інформаційні технології в освіті та науці" з року в рік зростає доступ з
мобільних пристроїв. Це означає, що також зростає доступ з мобільних пристроїв до міжнародних
наукометричних пошукових систем, що функціонують у відкритому доступі.
Під мобільним доступом до міжнародних наукометричних систем розуміємо доступ користувача до
цих систем за допомогою мобільних Інтернет пристроїв. В. Ю Биков визначає мобільні Інтернет пристрої
як компактні пристрої індивідуального використання, формфактор яких передбачає можливість для
Інтернет-користувача переносити такі пристрої в процесі здійснення власної ІК- діяльності і
використовувати пристрій, "тримаючи його при собі" (постійно або за необхідності) [4].
Використання можливості мобільного доступу до міжнародних наукометричних баз даних є особливо
актуальним під час навчання в аспірантурі. Відповідно до абзаців 2, 3 частини 6 статті 5 Закону України
"Про вищу освіту" [5] особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в
аспірантурі (ад’юнктурі). Для здійснення якісних НПД під час навчання в аспірантурі постає потреба
використання технологій мобільного навчання – нових технологій навчання, що базуються на
інтенсивному застосуванні сучасних мобільних засобів зв’язку та інформаційних технологій.
Триус Ю. В. вважає, що мобільне навчання, з одного боку, є різновидом дистанційного навчання, а з
іншого – навчанням з використанням ІКТ, але у порівнянні з цими видами навчання мобільне навчання
надає суб’єкту, що навчається, більшу кількість "ступенів вільності" – вищу інтерактивність, більшу
свободу руху, більшу кількість технічних засобів для навчання [6].
Як зазначає Н. В. Рашевська, мобільне навчання є новою освітньою парадигмою, на основі якої
створюється нове навчальне середовище, де студенти можуть отримати доступ до навчальних матеріалів
у будь-який час та в будь-якому місці, що робить сам процес навчання всеохоплюючим та мотивує до
безперервної освіти та навчання протягом усього життя [7: 296].
Використання мобільних технологій відкриває нові можливості для навчання, особливо для тих, хто
живе ізольовано або у віддалених від освітніх центрів місцях, постійно подорожує і стикається з
труднощами в межах традиційного навчання.
За результатами анкетного опитування аспірантів Інституту інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України (травень 2015р), усі аспіранти використовують наукометричні бази даних, в
основному наукометричну пошукову систему Google Scholar, у власних науково-педагогічних
дослідженнях, 25 % опитуваних використовують у своїх дослідження мобільні версії міжнародних
наукометричних систем, що функціонують у відкритому доступі (див. рис. 1).

Рис. 1. Результати анкетного опитування щодо використання
системи Google Scholar аспірантами ІІТЗН НАПН України
Зараз є багато мобільних версій міжнародних наукометричних систем, що функціонують у
відкритому доступі. Найпопулярнішими серед них є мобільні версії наукометричної системи, що є також
і соціальною мережею – Academia.edu, бібліографічної системи Mendeley, пошукової наукометричної
системи Google Scholar. До уваги слід взяти і універсальні пошукові наукометричні мобільні додатки для
Android – Scholar Droid та Academic, що здійснюють пошук наукових публікацій на базі наукометричної
системи Google Scholar. На рис. 2 зображено копії зображень сторінок мобільних версій наукометричних
систем Mendeley, Academia.edu та мобільного додатку Scholar Droid.
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Рис. 2. Копії зображень головних сторінок в мобільної версіях
наукометричних систем Academia.edu, Scholar Droid, Mendeley.
Для моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень у підготовці докторів
філософії та для науковців загалом, вважаємо доцільним обрати найпопулярнішу у всьому світі і в
Україні наукометричну систему, що знаходиться у відкритому доступі – Google Scholar.
Використовуючи хмарні сервіси системи Google Scholar дослідник отримує актуальні відомості про
розвиток цікавої для нього галузі знань, формує перелік власних наукових публікацій, які репрезентують
його як науковця, має можливість цитувати важливі для нього наукові роботи та обчислювати
наукометричні показники [8].
Основними перевагами системи GS є:
відкритий доступ, що дозволяє використовувати усі сервіси системи під час власних наукових
досліджень;
зручний інтерфейс для пошуку наукової літератури, з можливістю задання параметрів пошуку,
сортування та перегляду наукових публікацій;
індексування української та російської наукової періодики;
багатомовність;
можливість миттєвого посилання на наукові статті та обчислення власного індексу цитування;
можливість розповсюдження та оприлюднення власних наукових публікацій у наукометричному
профілі науковця;
мобільний доступ до сайту GS, що дає можливість аспірантам навчатись у зручний для них час
та у будь-якому місці та ін.
Ще однією перевагою використання GS серед українських науковців є те, що на її платформі
функціонує вітчизняна інформаційно-аналітична система "Бібліометрика української науки"
(http://www.nbu-viap.gov.ua/bpnu/). "Бібліометрика української науки" призначена для надання
суспільству цілісної картини стану вітчизняного наукового середовища, представлення його галузевої,
регіональної та відомчої структури. До системи включено понад 2 тис. бібліометричних портретів
учених і кілька десятків профілів журналів і підрозділів установ, а також розроблено алгоритмічнопрограмний інструментарій аналітичних обчислень [9]. Інформаційні ресурси системи формуються,
серед іншого, шляхом опрацювання: створених науковцями на платформі GS бібліометричних профілів,
які ще містять вивірену ними інформацію про результати публікаційної діяльності. Це є важливим в
проведенні науковцями моніторингу впровадження наукової продукції. Використання GS науковцями
повністю підтримує 6-9 показники моніторингу впровадження результатів НДР [1], а саме дозволяє
визначити кількість публікацій про результати НПД у вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях,
включених до міжнародних електронних наукометричних баз даних, кількість цитувань (посилань)
публікацій за результатами НПД у вітчизняних та зарубіжних наукових, науково-виробничих,
навчальних, довідкових, періодичних фахових виданнях, індекси цитування продукції виконавців
науково-педагогічного дослідження, опублікованої за темою НПД, оцінки експертів, користувачів через
цитування та підписку на наукометричний профіль дослідника.
Із розвитком мобільних технологій є необхідність використання мобільної версії наукометричної
системи GS серед науковців. Звичайно, сучасні мобільні браузери дозволяють переглядати і звичайні,
неадаптовані сайти на екрані мобільного пристрою, проте розробники Google Scholar передбачили
недоліки такого перегляду, на мобільних пристроях, що функціонують на операційних платформах
Android, Windows, iOS. Мобільна версія системи автоматично налаштована на доступ з мобільних
пристроїв, що функціонують на цих платформах. Для початку використання системи GS необхідно
просто ввести у полі браузера запит web-сайту scholar.google.com , в результаті чого користувач матиме
змогу відразу ж користуватись мобільним інтерфейсом системи. Передбачено також можливість
використання системи мобільним браузером Opera через розширення Google Scholar Adder, що адаптує
роботу із сайтом системи через ті мобільні пристрої, що функціонують на інших операційних системах.
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Рис. 3. Копія зображення головної сторінки мобільної версії Google
Scholar
Мобільна версія Google Scholar надає користувачам майже усі сервіси, що й повна. Перелік частини
хмарних сервісів, можна знайти в верхній частині інтерфейсу, натиснувши на посилання "Більше", де
також розміщено сервіс Розширеного пошуку для зручності використання. На рис. 3 зображено результат
перегляду головної сторінки мобільної версії сайту Google Scholar та її сервісів.

Рис. 4. Порівняння копій зображень сторінки меню сервісів мобільної та повної
версій Google Scholar
У мобільній версії системи адаптовано для використання сервіси GS, що дозволяють здійснювати
сортування, пошук та аналіз наукової продукції, а також сервіс "Показники", що дає змогу якісно
оцінити стан сучасної науки в усьому світі. На рис. 4 представлено порівняння копій зображень сторінки
мобільної та повної версій системи, що включають ці сервіси.
Наукометричні показники нині є важливими для науковця, адже дозволяють побачити на скільки
актуальними та важливими є результати його наукових досліджень. Наукометричний профіль науковця в
системі GS дозволяє репрезентувати власні наукові доробки, обчислювати індекси цитування та додавати
співавторів наукових робіт. На рис. 5 представлено порівняння копій зображення сторінок
наукометричного профілю відомого дослідника в області ІКТ в освіті Спіріна О. М. в мобільній та повній
версіях системи GS.

Рис. 5. Порівняння копій зображень сторінок наукометричного профіля
О. М. Спіріна в мобільній та повній версіях системи Google Scholar
Ще однією перевагою використання GS у наукових дослідженнях є можливість миттєвого посилання
на потрібну наукову публікацію, а також перегляд пов’язаних із нею публікацій, що дозволяє розширити
коло досліджуваної проблеми. Це дозволяють хмарні сервіси "Послатися" та "Пов’язані статті". У
мобільній версії системи, щоб скористатись цими сервісами необхідно натиснути на посилання "Більше",
що розміщене під назвою наукової публікації на сторінці результатів пошуку в системі. На рис. 6
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представлено порівняння вигляду копій зображень повної та мобільної версії системи, що включають ці
сервіси.

Рис. 6. Порівняння копій зображень сторінок мобільної та повної версій
Google Scholar з сервісами "Послатися" та "Пов'язані статті"
Використання мобільної версії сайту системи scholar.google.com дозволило адаптувати у зручну для
мобільних пристроїв форму:
 сервіси перегляду та пошуку матеріалів в наукометричній базі даних;
 сервіс сортування та ранжування результатів пошуку;
 сервіси налаштування системи;
 сервіси посилання та імпортування наукових статей, створення сповіщень;
 обсяг завантажуваних даних для відображення мобільної версії сайту, як результат – швидше
завантаження сторінок.
 можливість редагування, додавання та видалення статей з власного облікового запису та ін..
Це є основними перевагами використання мобільної версії системи Google Scholar науковцями та дає
їм можливість використовувати її хмарні сервіси у зручному для них місці, у будь-який час доби без
використання стаціонарного комп’ютера чи ноутбука.

Рис. 7. Копія зображення сторінки браузера Google Chrome з встановленою
кнопкою GS
Розробники GS спростили використання системи і на браузері Google Chrome. Тепер можна
використовувати спеціальну кнопку Google Scholar, яку можна встановити як додатковий інструмент
браузера. Це також забезпечує мобільність та зручність аспіранту під час пошуку, перегляду та роботи з
науковими публікаціями.
Висновки. У сучасному інформаційному суспільстві неможливо обійтись без мобільних засобів, що є
не тільки засобами зв’язку, але й потужними інструментами для опрацювання відомостей та даних. Тому
все більш актуальним стає використання таких мобільних пристроїв у різних сферах, зокрема у науковопедагогічних дослідженнях та науково-дослідницькій діяльності аспірантів.
Наукометричні бази даних є інформаційно-аналітичними системами, які дозволяють науковцям
здійснювати моніторинг впровадження, а саме оприлюднення та розповсюдження власних результатів
науково-дослідницької діяльності, а також пошук та аналіз потрібних наукових публікацій для цієї
діяльності. Мобільний доступ до даних систем, для здійснення такого моніторингу, є необхідним та
універсальним, адже він дає можливість використовувати сервіси наукометричних баз даних у зручний
час та у будь-якому місці.
Для моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень у підготовці докторів
філософії та для науковців доцільним є використання наукометричної пошукової системи, що
знаходиться у відкритому доступі – Google Scholar. Основними перевагами якої є: відкритий доступ,
зручний інтерфейс для пошуку наукової літератури, індексування української та російської наукової
періодики, багатомовність, мобільний доступ до сайту, що дає можливість аспірантам навчатись у
зручний для них час та у будь-якому місці та ін. Використання GS науковцями забезпечує якісний
моніторинг впровадження наукової продукції, адже підтримує показники моніторингу впровадження
результатів НДР: дозволяє визначити кількість публікацій про результати НПД у вітчизняних та
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зарубіжних фахових виданнях, включених до міжнародних електронних наукометричних баз даних,
кількість цитувань (посилань) публікацій за результатами НПД у вітчизняних та зарубіжних наукових,
науково-виробничих, навчальних, довідкових, періодичних фахових виданнях, індекси цитування
продукції виконавців науково-педагогічного дослідження, опублікованої за темою НПД, оцінки
експертів, користувачів через цитування та підписку на наукометричний профіль дослідника.
Мобільна версія сайту Google Scholar використана, щоб надати можливість науковцю шукати,
переглядати, завантажувати електронні версії публікацій, навчальні матеріали, а також оприлюднювати
та розповсюджувати матеріали власних наукових досліджень зі своїх мобільних пристроїв у будь-який
час та у будь-якому місці, а також дає можливість користування усіма сервісами системи, адаптованими
до мобільних інтернет пристроїв.
Перспективами подальших розвідок є розробка методичних рекомендацій щодо використання
хмарних сервісів системи Google Scholar у науково-педагогічних дослідженнях аспірантів.
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Гальчевская О. А. Особенности использования мобильного доступа к наукометрической системе
Google Scholar для мониторинга внедрения результатов научно-педагогических исследований
ученых.
В статье освещена проблема использования международных наукометрических баз данных для
мониторинга внедрения результатов научно-педагогических исследований ученых, а именно их
обнародования и распространения. Описана актуальность использования мобильных версий
международных наукометрических систем, функционирующих в открытом доступе и необходимость
использования мобильных версий таких систем во время обучения в аспирантуре.
Выделены преимущества использования международной поисковой наукометрической платформы
Google Scholar в научно-исследовательской деятельности и осуществления мониторинга внедрения
результатов научно-педагогических исследований и необходимость использования мобильной версии
системы Google Scholar учеными в аспекте развития технологий мобильного обучения.
Проанализированы основные преимущества использования мобильной версии Google Scholar в аспекте
мобильного обучения.
Ключевые слова: Google Scholar, мобильный доступ, мониторинг.
Galchevska O. A. The Features of Mobile Access Using to Scientometric System Google Scholar for
Monitoring in the Implementation of Scientific and Pedagogical Researches.
The article deals with the problem of using the international scientometric databases for monitoring results in
the implementation of scientific researches, namely, their publications and disseminations. It should be noted
that nowadays mobile access increases to open educational electronical systems and to the open international
scientometric systems. During our research the relevance of using mobile versions of open international
scientometric systems is defined. The benefits of using the open international searching scientometric platform
Google Scholar in research activity and monitoring in the implementation of scientific and educational research
are investigated. The aim of our study is the necessity of using the mobile version of Google Scholar by scientists
in the aspect of technology of mobile learning development. This article deals with a comparison of the interface
of mobile and full versions of the system and indicates that the using of a mobile version of the site
scholar.google.com can be allowed. The main advantages of using the mobile version of Google Scholar in the
aspect of mobile learning are analyzed. Some aspects are outlined for further research.
Key words: Google Scholar, mobile access, monitoring.
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ФОРМУВАННЯ СЛОВНИКОВО-ЛОГІЧНИХ НАВИЧОК У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС
АНАЛІЗУ ТЕКСТУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті визначено та науково обґрунтовано важливість методики опрацювання матеріалу
словниково-логічних вправ у процесі аналізу тексту молодшими школярами; розкрито сутність змісту
поняття ''мовна логіка молодшого школяра''; з’ясовано результативність словниково-логічних вправ, як
невід'ємного элементу збагачення словникового запасу молодшого школяра. У статті розглянуто
систему словниково-логічних вправ, що сприятимуть формуванню мовних навичок молодших школярів
при аналізі текстів. Доведено важливість методики опрацювання матеріалу словниково-логічних вправ,
як результату при побудові власних висловлювань.
Ключові слова: мова, мовлення, мовна логіка молодшого школяра, текст, зв'язне мовлення.
Вступ. Державний стандарт змісту, обсягу й рівня освіти в початкових класах передбачає створення
можливостей для появи варіативних технологій засвоєння молодшими школярами мовленнєвих умінь,
створення зв’язних висловлювань різної тематики та способу викладу думок [1: 12].
Мовна освіта в Україні передбачає удосконалення технологій навчального процесу. Одним з
найважливіших завдань початкової школи є розвиток зв’язного мовлення та формування лексичних
уявлень і понять у процесі збагачення, уточнення та активізації словникового запасу молодших
школярів.
Дана орієнтація на творчі аспекти способів формування мовного та мовленнєвого середовищ учнів
початкової школи посилює тенденції дестандартизації шкільної мовної освіти, сприяє її звільненню від
консерватизму, шаблонності, спонукає педагога до підвищення педагогічної майстерності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій науковців та практиків свідчить, що проблема зв’язного
мовлення та робота, пов’язана із творення текстів є однією з провідних в експериментальних
дослідженнях психологів (Л. С. Виготський, П. Я. Гальперін, М. І. Жинкін, О. М. Леонтьєв,
О. О. Леонтьєв, О. Р. Лурія та ін.), дослідників мовлення дітей дошкільного (А. М. Богуш, Л. І. Божович,
О. М. Гвоздєв, С. М. Карпова), молодшого шкільного віку (Л. Л. Варзацька, М. С. Вашуленко,
І. П. Гудзик, Т. О. Ладиженська, Н. Ф. Скрипченко, О. Н. Хорошковська та ін). Окреслюючи сутність
даного питання, можемо стверджувати, що до сьогоднішнього часу, немає єдиного підходу до вивчення
змісту провідного психолінгвістичного аспекту під час аналізу тексту. Перші методичні засади та
з'ясування суті окреслених аспектів варіативних технологій розвитку мовленнєвих умінь здійнили
К. Ушинський, А. Богуш, Н. Алексєєва, К. Пономарьова, М. Стельмахович, В. Мельничайко,
Л. Варзацька, М. Вашуленко, Г. Шелехова, Л. Скуратівський, Н. Остапенко, М. Пентилюк, Л. Паламар;
психологічний аспект: Л. Виготський, О. Леонтьєв, Н. Жинкін; збагачення словникового запасу учнів на
різних етапах мовленнєвого розвитку К. Ушинський, М. Вашуленко, Н. Гавриш, Л. Кулибчук,
М. Наумчук, Г. Передрій, В. Шляхова; власне мовний аспект О. Біляєв, М. Пентилюк, К. Плиско,
М. Рамзаєва, О. Хорошковська.
Мета статті – проаналізувати теоретичні засади формування мовних та мовленнєвих навичок
молодших школярів під час роботи над словниково-логічними вправами, вивчити методичну сторону
означеного питання та окреслити важливі аспекти для методики української мови, а також підтвердити
результативність даного дослідження за допомогою практичних вправ, які виконували молодші школярі
у процесі вивчення української мови.
Виклад основного матеріалу. Згідно чинної прграми, яка oрієнтує на загальноосвітню початковy
школу, у процесі вивчення лексичного значення слова молодші школярі повинні знати слова – назви
предметів, ознаки, дію, явища дійсності; усвідомлювати та опрацьовувати лексичне значення слова;
ознайомлюватись із словами-синонімами, антонімами та омонімами. Нова програма з української мови
для 1-4 класів вказує на необхідність ''збагачення словника молодшого школяра словами-назвами
предметів, їх ознаками, діями; формування вміння розрізняти смислові відтінки слів, вивчення
найчастіших випадків багатозначності, навчання молодших школярів добирати слова, близькі та
протилежні за змістом'' [2: 44].
Для успішного розвитку мовлення учнів, вчитель повинен не лише оперувати граматичними
елементами української мови, а й враховувати рівень мовлення дитини.
Аналізуючи педагогічні погляди лінгвіста А. Н. Гвоздева, звертаємо увагу на те, що молодші школярі
на уроці української мови одержують досконале знаряддя спілкування і мислення [3: 349]. Під терміном
''зв’язне мовлення'' розуміємо розділ методичної науки, який ставить своїм завданням навчити дітей
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розуміти, відтворювати і аналізувати навчальні тексти згідно мети та умов спілкування, а також ситуації,
що склалися. Продуктом мовленнєвої діяльності доцільно вважати текст, основними зарактеристиками
якого є змістова та інтонаційна завершеність.
Методично-практичні висновки останніх досліджень науковців свідчать, що у лексичному словнику
молодшого школяра зустрічаються всі одиниці граматичних категорій, але великий відсоток складають
іменники та дієслова. Більшість іменників складають назви конкретних предметів, тварин, пір року,
рослин, професій, явищ природи, видів транспорту, предметів домашнього побуту. У методиці навчання
української мови розрізняють загальні та власні іменники. Власні назви іменників – імена людей, клички
тварин, назви міст, сіл, озер, річок. Вчитель початкових класів повинен керувати навчально-виховним
процесом використання іменників залежно від мети спілкування. Лексичне наповнення словника
молодшими школярами дієслівними формами залежить від часу дії, мети спілкування та місця.
Зазначимо, що молодші школярі мало застосовують прикметники у мовленні, тому в учнів часто
зустрічаються якісні прикметники, для яких характерні внутрішні і зовнішні якості предмета або особи,
які сприймаються органами чуття. Після усвідомлення матеріалу якісних прикметників підводимо учнів
до ознайомлення з присвійними прикметниками. Загалом кількість присвійних прикметників мала, які
можна замінити іменниками у родовому відмінку.
Мовленнєвий розвиток молодших школярів пояснюємо тим, що за відповідним словом, яке присутнє
у їхньому мовленнєвому запасі, зустрічаються образи та уявлення.
Велику увагу звертаємо на ідеї провідного вченого К. Д. Ушинського, який вперше ввів у методику
української мови словниково-логічні вправи, що призводядь до розвитку логічного мислення молодшого
школяра, розширення її словникового запасу та допомагають краще працювати над текстом при аналізі.
Відомий педагог підкреслював, що ''дар слова головним чином спирається на логічну здатність
абстрагуватися від конкретних уявлень і вводити ці конкретні уявлення у загальні поняття, знаходити
між ними схожі і відмінні ознаки, зливати їх в одне загальне судження''. Цей принцип практично
втілений ним у книзі ''Родинне слово'', де розроблено струнку систему спеціальних логічних вправ для
уроків української мови [4: 345].
У системі завдань, які спрямовані на розвиток словниково-логічних умінь та навичок молодших
школярів, виділяємо їх види, які безпосередньо стосуються уроків української мови в початкових класах.
1. Завдання, що побудовані на логічних зв’язках: а) класифікація предметів; б) створення коротких
текстів за опорними картинками, планом; в) підбір заголовка чи вибір назви до тексту із запропонованих;
г) складання власних зв’язних висловлюваннях. Наприклад:
Завдання 1. Проаналізуйте текст:
Оксанчина сім’я переїхала у велику квартиру. Велика простора домівка тепло зустріла своїх жителів
ласкавими промінчиками сонця, які наповнювали теплом всі кімнати. У дівчинки з’явилась власна
кімната.
– Які меблі поставили у кімнаті?
– А які стоять у вашій кімнаті, вітальні, кухні?
Завдання 2. З'ясуйте, хто як пересувається?
Слон – велика тварина, сірого кольору, у нього є хобот, яким він (носить, переливає, п’є) воду.
Живуть слони великим стадом, разом дорослі та діти. Слони (плавають, скачуть, ходять) по землі
великими ногами.
Завдання 3. Прочитайте текст. Подумайте та назвіть у тексті речення, яке може бути заголовком.
Ліс нікому не ворог. Ліс – усім друг. Для звірів і птахів він – рідний дім і годувальник. Для поля –
захисник від вутру. Якщо гине ліс, ріка незабаром міліє та пересихає. Рослини лісу очищують повітря.
Про кожне дерево, кожен кущик та рослинку лісу треба піклуватись та оберігати їх.
Завдяки таким завданням учні усвідомлюють дію – як один з невід'ємних компонентів визначення
предмета. Молодші школярі вчаться добирати найбільш точні слова для позначення дії, збагачують
словник дієсловами.
2. Завдання, що формують у дітей емоційне мовлення. Наприклад,
Завдання 4. Добери влучне слово:
•Великий (пиріг, борщ, річ).
•Голуба (дорога, спідниця, лисиця).
•Добра (людина, погода, трава).
За допомогою таких завдань в молодших школярів формуємо уявлення про сполучуваність слів в
українській мові, відповідно до лексичних та граматичних ознак.
Завдання 5. Прочитайте вірш, проаналізуйте зміст прочитаного, емоційно-образно передайте
прослухане.
''Кульбабки''
На леваду я пішла б
ціла купа там кульбаб –
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ніби сонечка малі
посідали на землі
Я нарвала б тих квіток
Та сплела б собі вінок,
Щоб і я була в вінку,
наче квітка на лужку.
Тільки вранці квіти всі
умиваються в росі,
росяна травичка –
змокнуть черевички!
- Які квіти розквітають навесні?
- Які квіти ростуть у вашому квітнику?
- Які весняні квіти ви знаєте?
3. Завдання щодо формування мовлення молодших школярів у процесі складання речень, цілих
текстів. Наприклад:
Завдання 6. Прочитайте текст. Поміркуйте який це тип висловлювання. Відредагуйте текст, змінивши
основну частину так, щоб вона підтверджувала зміст першого речення і останнього, в якому подані
висновки.
Синичка – дуже корисна пташка. Вона трохи менша від горобця. У неї чорна голівка і білі щічки.
Груди пташки жовті, а спинка – зеленкувата. Ці пташки дуже цінні для природи, тому їх потрібно
оберігати.
На сьогоднішньому етапі формування освітнього процесу на уроках української мови корисним є
завдання на засвоєння класифікації предметів за ознаками – гра ''Чарівна банка''. У процесі опрацювання
означених завдань, молодші школярі засвоюють узагальнення і класифікацію предметів за допомогою
словесних методів. Характер таких завдань полягає в тому, щоб назвати узагальнююче слово, наприклад,
дерево, а молодші школярі повинні дібрати назви предметів, які належать до цієї групи.
Ілюстративна картина є методичним засобом для навчання молодших школярів складати діалог та
монолог, залежно від мети спілкування. Перш за все, потрібно з’ясувати, що зображено на картині, а вже
потім складати текст, згідно опрацьованого матеріалу. Основним аспектом роботи над підготовкою та
складанням зв’язного висловлювання є складання плану роботи.
В роботі з молодшими школярами варто використовувати такі завдання, як складання тексту за їх
малюнками. Вчитель пропонує виконати малюнок на відповідну тему – дає завдання намалювати котика
й собачку; поміркувати, що могло статися з цими тваринками; скласти розповідь за планом:1) Що
сталося спочатку? 2) Що трапилось потім? 3) Як можна закінчити розповідь?
Цікавими вправами для розвитку зв’язного мовлення і логічного мислення є складання розповіді з
власного досвіду дітей за планом та опорними словами. Тематика різноманітна: Як я провів день. Що ми
бачили в зоопарку. Як відвідували музей. В гостях у бабусі. Подорож до лісу.
Підготовкою до складання самої розповіді буде бесіда під час екскурсії чи прогулянки. У ході такої
бесіди формуємо в дітей уміння слухати й розуміти звернене до них мовлення, підтримувати розмову,
відповідати на питання і самим запитувати, виховуємо в них навичку культури поведінки. Ефективними
є творчі завдання з деформованим текстом, спрямовані на усвідомлення будови тексту молодшими
школярами.
Великого значення слід надавати розвитку емоційного мовлення молодших школярів. Завданнями
таких вправ буде порівняння текстів, їх образного ладу.
Характерною ознакою навчання української мови є навчання моделювання текстів-описів, текстіврозповідей, текстів-міркувань. Проте, слід зазначити, що крім таких категоріальних ознак, як зв’язність,
змістовність, логічність, структурна цілісність, адресність, прагматичність, з якими діти ознайомлюються
практично, текстам характерна інтонаційна оформленість.
Інтонація відіграє провідну текстотвірну роль: формує й передає думку, організовує її структурно,
надає виразності, емоційності. Виконуючи комунікативну функцію мови, інтонація є складовим
елементом усного й писемного мовлення, засобом оформлення комунікативних типів мовлення.
Щоб довести ефективність методики формування словниково-логічних навичок під час аналізу тексту
учнями початкових класів на уроках української мови, нами було проведено експериментальне
дослідження у міських школах Львова № 12 та № 23.
Як показали результати експериментального дослідження, відповідні уміння і навички, сформовані на
основі використання певних завдань, краще розвинені в учнів експериментального класу, ніж в
контрольного.
Дані результати представлені у таблиці 1.
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Таблиця 1.
Сформованість словниково-логічних навичок в учнів контрольного та експериментального
класів на уроках української мови у початкових класах шкіл № 12 та № 23 м. Львова.
№

УМІННЯ

1

з'ясувати значення
слова у поданому
тексті

2

підкреслити слова,
вжиті в прямому, а
потім у
переносному
значенні
опрацювати
речення, з'ясувати
значення
підкреслених слів
відгадати загадку,
пояснити, які
предмети названі
словом-відгадкою
скласти речення з
різними значеннями
багатозначного
слова
скласти речення з
кількома
словосполученнями
описати два
предмети,
використовуючи
антоніми

3

4

5

6
7

Контрольний
клас
Школа № 12
81%

Експериментальний клас
Школа № 12
95%

Контрольний
клас
Школа № 23
75%

Експериментальний
клас
Школа №12
88%

79%

92%

83%

96%

77%

91%

66%

81%

82%

93%

82%

93%

71%

87%

58%

79%

81%

92%

77%

85%

86%

91%

88%

96%

Висновки аналізу дослідження. Підсумовуючи вище сказане, можемо стверджувати, що робота, яка
проводилася нами в експериментальному класі, позитивно впливає на підвищення якості знань і вмінь
учнів початкових класів у галузі активізації та розширення їх словникового запасу. Так, учні
експериментального класу набагато якісніше виконали запропоновані завдання, ніж учні контрольного,
що свідчить про ефективність методики формування словниково-логічних умінь та навичок під час
аналізу тексту на уроках української мови.
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що правильно організована робота на уроках української
мови з молодшими школярами сприяє процесу формування цілої системи мовних та мовленнєвих умінь
та навичок. Розвиток освіти ХХІ століття вимагає нових технологій навчання та виховання дітей. Одним
з провідних на сьогодні є метод впровадження словниково-логічних вправ під час аналізу тексту, що
призводить до формування власне словниково-логічних умінь та навичок і покращить якість створення
власних висловлювань учнів початкових класів, залежно від мети спілкування.
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Гамза А. В. Формирование словарно-логических навыков у младших школьников при анализе текста
на уроках украинского языка.
В статье определена и научно обоснована важность методики работы с словарно-логическими
упражнениями в процессе анализа текста младшими школьниками; рассмотрена сущность
содержания понятия ''речевая логика младшего школьника''; доказана результативность словарнологических упражнений как неотъемлемого элемента обогащения словарного запаса школьников. В
статье рассмотрена система словарно-логических упражнений, способствующих формированию
языковых навыков младших школьников при анализе текстов на уроках украинского языка. Доказана
важность методики обработки материала словарно-логических упражнений, как результата при
построении собственных высказываний.
Ключевые слова: язык, речь, речевая логика младшего школьника, текст, связная речь.
Hamza A. V. Formation of Junior Pupils' Vocabulary and Logical Skills while Analyzing the Text at
Ukrainian Lessons in Primary School.
The article focuses on the importance of the main methods forming vocabulary and logical skills while
analyzing the text at Ukrainian lessons. The research determines and substantiates the scientific relevance
concept of ''the speech logics of the junior schoolers'' as a means of coherent speech. The particular attention
is paid to the following concepts: the process, the speaker's or listener's activity, or the perception of ideas of
consistent presentation, section and methodical science that aims at teaching children to understand,
reproduce and build the statement following the norms of literary language, and the product of this activity –
the text, the characteristics of which are semantic and structural unity. A well-known educator, such as
Ushynskii emphasized, "the gift of speech mainly relies in the ability to perform logical representations of
specific and concrete ideas to introduce these concepts in general, to find among them similar and different
features, to merge them into one general proposition". This principle is practically implemented it in his book
"Family word", which developed a coherent logical system of special exercises for the Ukrainian language
lessons. This is definitely an important method that should systematically apply the lessons of the Ukrainian
language in primary schools.
Key words: language, speech, language logics, logics of the junior high schoolers, text.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ КОЗАЦЬКО-ЛИЦАРСЬКИХ ЧЕСНОТ У ВИХОВНИХ ІДЕАЛАХ
УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ XXI – ПОЧАТКУ XX СТ.
Пропонується історико-педагогічний аналіз трансформації козацько-лицарських чеснот у виховних
ідеалах станової української еліти – шляхетсько-дворянської, духовної, купецької. З’ясовано основні
трансформації аристократичного ідеалу: поступова деградація княжих чеснот, відрив станових лідерів
від інтересів свого народу, зниження дієвості і впливовості шляхетсько-панського ідеалу,
делегітимізація офіційної української аристократії, поява нової інтелектуальної еліти. Показано зміни
виховного ідеалу духовенства: заміна внутрішньої духовної свободи вибору сукупністю заборон і
регламентацій, зниження дієвості православних виховних ідеалів, зародження ідеалу нової духовної
інтелігенції. Проаналізовано зміни у виховному ідеалі купецького стану: підвищення значимості освіти,
формування дієвої релігійності й місцевого економічного патріотизму, народження нової економічної
еліти.
Ключові слова: виховний ідеал, козацько-лицарські чесноти, соціальні стани, духовна, економічна,
інтелектуальна еліти.
Постановка проблеми. Однією з найбільших проблем українського суспільства, відрефлектованою у
дослідженнях багатьох вітчизняних інтелектуалів минулого, був і залишається відрив еліти від інтересів
свого народу. Бездуховність, непрофесіоналізм і безвідповідальність української владної еліти
спровокували трагічні події 2014–2015 рр. Водночас загроза втрати суверенітету й державності зумовила
небачену консолідацію усього українського суспільства, яке продемонструвало найкращі якості
вітчизняного виховного ідеалу (громадоцентризм, дієва релігійність, жертовність та ін.). За таких умов
надзвичайної актуальності набуває проблема відновлення довіри народу до владної, духовної, наукової,
економічної еліти. З огляду на це, зростає значення дослідження причин і наслідків трансформації
виховного ідеалу вітчизняної еліти як історико-педагогічного феномену.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Активні пошуки вітчизняними науковцями кращих зразків
виховання українського народу звертають увагу суспільства на особливе значення козацько-лицарського
виховного ідеалу (В. Антонович, Г. Ващенко, О. Вишневський, П. Гнатенко, В. Гнатюк, О. Губко,
Д. Донцов, М. Драгоманов, В. Іванишин, Г. Іванюк, В. Каюков, В. Кузь, І. Огієнко, Н. Опанасенко,
С. Плачинда, І. Підласий, Ю. Руденко, Г. Софінська, М. Стельмахович, С. Стефаник, О. Сухомлинська,
Б. Сушинський, Д. Федоренко, Ю. Фігурний, П. Черниш, В. Янів, та ін.). Сучасна педагогічна наука
звертається також до розробки проблеми виховання еліти нового покоління: національної
(О. Мєщанінов, Л. Нечипоренко, В. Онищук, С. Сисоєва, Н. Чибісова, П. Щербань), інтелектуальної
(В. Кузь), педагогічної та науково-педагогічної (В. Будак, Г. Васянович, О. Горборукова, С. Коваленко,
О. Король, О. Пєхота, О. Стадник, О. Шестопалюк), гуманітарно-технічної та науково-технічної
(О. Романовський, Л. Товажнянський, М. Черемський, І. Полянська, І. Тимченко, В. Шевченко) та ін.
Метою нашого дослідження є вивчення особливостей трансформації козацько-лицарських чеснот у
становому суспільстві підросійської України. Відповідно, передбачається з’ясувати основні причини
деформації козацько-лицарського кодексу честі у виховних ідеалах станової української еліти та
особливості його відродження в ідеалах нової української еліти кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Виклад основного матеріалу дослідження. У всіх тюркських наріччях слово ''козак'' означає вільну,
незалежну, схильну до пошуку пригод людину або мандрівника. В Україні козаками називали
''уходників'', тобто людей, що займалися ухожими промислами (мисливство, рибальство) на необжитих
степах і захищали порубіжжя від татар [1: 12], у московській термінології – прихожих, неосілих людей
або злодіїв, що чинили розбій на степових дорогах [2: 403], в епістолярній спадщині польських магнатів
– хлопів, чернь, розбійників [3]. Різночитання назви цього стану надовго відбилися на особливостях
українсько-польсько-російського сприйняття образів українських і запорізьких козаків.
Вітчизняні вчені стверджують, що до середини ХVІ ст. козацький стан розвивався як військовопромисловий, формувався в умовах поступової руйнації руської (української) державності в рамках
Великого Князівства Литовського, політичних, економічних і національних утисків українців у Речі
Посполитій та агресії з боку Кримського Ханства, виявився провідною силою визвольної боротьби
українського народу, носієм його державності і творцем власного ідеалу вільної людини. Претензії
козацтва ХVІ – ХVІІ ст. на статус окремого стану виросли із лицарських амбіцій, властивих класичному
лицарському ідеалу. Однак козацький виховний ідеал учені вважають вульгаризацію класичної
лицарської ідеї, яка через зміну військово-політичних реалій втратила своє первинне значення [4: 10],
© Єршова Л. М., 2016
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оскільки у ХVІ ст. військова справа з класичного лицарського привілею, наданого народженням,
поступово перетворилося на ремесло, що дозволяло козакам заробляти гроші. Відомо також і про
властивий козацькому станові релігійний лібералізм, що іноді межував з індиферентизмом і дозволяв
козакам битися на боці католицьких і навіть ісламських інтересів. Тобто класичний лицарський ідеал,
відтворений за інших суспільно-політичних реалій у межах нового суспільного стану, зазнав
трансформації, виявивши певні морально-етичні суперечності, які виразно відрефлектувала народна
творчість. А. Федорук наводить приклад антиномних взаємин запорозьких козаків і польських
шляхтичів, де поляки дорікали запорожцям: ''Ми воюємо за честь, а ви за гроші'', на що останні
іронізували: ''Кому чого бракує – за те і воює'' [4: 11]. Існує також думка, що саме найманська ідеологія
козацького стану не сприяла консолідації українців, спровокувавши розбіжності в поглядах керівної
верхівки та рядових козаків і зумовивши в Україні поразки народно-визвольних рухів у кінці ХVІ –
середині ХVІІ ст.
Проте П. Куліш зазначав, що попри все козаки не втратили головних рис свого походження –
християнської віри й богатирських звичаїв, а наїзницькі звички козацької вдачі він пояснював лише
вимогами епохи [5: 69]. Д. Яворницький жорстокість і безжальність козаків щодо ворогів протиставляв їх
вірності й відданості своїм товаришам, наголошуючи, що подібна суміш доброчинностей і вад ''завжди
властива людям, які вважають війну головним заняттям і головним ремеслом свого життя'' [6: 173].
Н. Полонська-Василенко вважала, що козацтво дало українцям ''знатне військове товариство'' – особливу
провідну верству ''заслужених'', ''старинних'', ''значних'' або ''значкових'' козаків [7: 169], які утворили
канон українських референтних особистостей. Крім того, козацькому станові не можна було відмовити у
високій дієвості і впливовості виховного ідеалу, які пояснювали той факт, що в межах цього стану були
відсутні стосунки панування й підкорення, соціальні зв’язки вибудовувалися не по ''вертикалі'', а по
''горизонталі'', а від членів громади вимагалося поважати дисципліну, рівність, спільний стиль життя і
спосіб мислення. Багато вітчизняних наукових джерел засвідчують також, що життя запорозьких лицарів
спрямовувалося на захист віри предків і православної церкви, а головним гаслом їх життя стали ключові
символи – Бог і Україна. Невід’ємними чеснотами козацького кодексу честі сьогодні вважають глибоку
людяність, діяльну доброту, правдивість і справедливість, гідність, військову доблесть, мужність, честь і
добру славу, патріотизм, ненависть до ворогів волі й особистісної свободи, благородство й готовність до
самопожертви заради досягнення спільної мети. Цю систему запорозьких цінностей називають ''таємною
доктриною, котра відкривала сакральні істини буття, не знаючи яких людина гинула в марній боротьбі з
минущим і суєтним'' [8: 27].
Сформована українцями в ХV – ХVІІ ст. система цінностей була покладена в основу функціонування
української Гетьманської держави, що утворилася внаслідок найбільшого козацького повстання в Речі
Посполитій у середині ХVІІ ст. – Хмельниччини, очолювалася виборним Гетьманом і управлялася
козаками. Однак протягом ХVІІІ ст. зусиллями російського уряду Гетьманщина поступово втратила
політичну й економічну автономію, російський уряд не погодився зрівняти гетьманські чини з
російськими й надати козацькій старшині статус дворянства, у 1764 р. наказом російської імператриці
Катерини ІІ було скасовано інститут гетьмана, 1786 р. – ліквідовано козацький полковий устрій, а в
1765 р. – українська держава була перетворена на Малоросійську губернію Російської імперії. Проте
найбільш згубним, за висловом П. Куліша, був ''уплив неосвіченого московського уряду'', який зумовив
те, що при ''гетьманстві утрималися лише холопи і підніжки Й[ого] Ц[арської] П[ресвітлої]
В[еличности]'', що привели свій народ до інтелектуального зубожіння [9: 115].
Після входження українських земель до складу Російської імперії, українська еліта змушена була
шукати шляхи для інтеграції своїх національних привілеїв, які послідовно закріплювалися в Литовських
статутах, магдебурзькому праві, гетьманських універсалах та інших юридичних джерелах ХVІІ–
ХVІІІ ст., у нове російське суспільство, життя якого регулювалося розробленим ще при Петрі І законом
''Табель про ранги'' (1722), на основі якого вибудовувалася вся російська імперська ієрархія звань і чинів.
Проте варто зазначити, що в першій половині ХVІІІ ст. становий і службовий устрій української держави
ще врегульовувався унікальним українським кодексом законів ''Права, за якими судиться малоросійський
народ'' (1743). Цей документ об’єднав кращі здобутки тогочасного права (звичаєвого, Литовських
статутів, польського й німецького права, гетьманських і російських нормативних актів). Така джерельна
база ''Прав'' пояснює помітні відмінності в організації життя українського суспільства навіть після
входження Гетьманщини до складу Російської імперії, оскільки українська правова думка продовжувала
зберігати русько-литовсько-польські традиції і спорідненість з європейською правовою школою, ще
певний час захищаючи цінності українського народу і підтримуючи впливовість його виховних ідеалів.
Можна говорити про свого роду соціальну й державну інерцію щодо внутрішніх законів існування
українського суспільства до першої половини ХІХ ст.: люди на українських землях інерційно
продовжували жити за звичними правилами, сповідувати традиційні цінності й ідеали, а уряд нової
''держави-власниці'' деякий час не здійснював прямого втручання в ''тонку матерію'' духовних і
соціальних стосунків нових підданих.
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Однак це інерційне ''затишшя'' згубно вплинуло на засадничі основи українського виховного ідеалу,
послабивши впливовість козацько-лицарської його складової. Українська пансько-шляхетська верства у
процесі доведення справедливості власних станових домагань у межах російського правового поля
втратила бунтарський дух козацтва. Героїка минулих козацьких національно-духовних здобутків
перейшла з площини дієвого до сфери міфологізованого. Тому варто визнати, що періодом
великоруського ідеологічного ''штилю'' значно ефективніше скористалася не українська, а польська
шляхетська спільнота Правобережної України, яка розгорнула традиційну для польського виховного
ідеалу активну суспільну діяльність, що виявилася не лише у вигляді національного та освітньокультурного, але й економічного патріотизму. Проте, на думку сучасних дослідників, саме в цей час у
середовищі шляхетського стану вже стало зароджуватися відчуття неминучого ''наближення катастрофи
не тільки для польського шляхетського світу, але й російського'' [10: 360]. Після поразки польського
повстання 1831 р. ця польська катастрофа набула цілком реальних обрисів і масштабів, оскільки у першу
чергу царський гнів було скеровано на руйнацію дієвості і впливовості виховного ідеалу польської еліти,
десятки тисяч родин якої у 1831–1832 рр. були переселені за Волгу й на Кавказ. У 1833–1834 рр.
царським урядом було видано накази про необхідність документального підтвердження приналежності
до шляхетського стану ще з часів Речі Посполитої, в результаті чого в період з 1833 по 1848 рр. з нього
''вибуло'' дві третини старовинних польських родин, яких віднесено було до вільних селян і які,
відповідно до ''нового'' статусу, втрачали можливість здобувати освіту в державних освітніх закладах
[11: 77]. Зважаючи на старопольське розуміння родинної честі, зрозуміло, що подібні царські санкції для
багатьох шляхтичів виявилися страшнішими за вигнання чи фізичну смерть.
У другій половині ХІХ ст. ідеали української і польської еліт уже функціонували в межах спільного
російського дворянського стану. Між ними продовжували зберігатися певні відмінності, які традиційно
оцінювались у площині національно-ментальних особливостей, однак за рівнем упливовості на
становище своїх народів у російській державі вини виявилися практично однаково безпорадними. В
середині ХІХ ст. царський уряд охоче скористався лідерськими потребами та інтелектуальними
можливостями представників вищого стану Російської імперії, ''благословивши'' дворянство на
формування громадської думки щодо необхідності запланованої владою модернізації суспільства. Однак
проведені Олександром ІІ селянська, земська й судова реформи помітно змінили усталений стиль життя
самого дворянського стану, змусивши його знову трансформуватися та адаптуватися до нового способу
життя. Прагнучи зберегти за собою статус ''передового стану суспільства'', отримати більше влади і
прихильності царя, дворянство взяло активну участь у роботі реформованих судів і новостворених
земств. Проте земельні, майнові й моральні втрати пореформеного часу вивели дворянську еліту за
психологічну межу, яка гарантувала їй беззаперечну першість у суспільстві. Саме тому, на думку низки
учених, дворяни підтримали земську контрреформу Олександра ІІІ, сподіваючись на те, що вона
закріпить їхню перевагу в земстві й забезпечить ренесанс втраченого суспільного лідерства. Однак
більшість сучасних учених схильні вважати, що в другій половині ХІХ ст. Російська імперія вже
втратила інтерес до дворянського стану і, реформуючи країну, в першу чергу захищала власні інтереси,
активну ж роботу дворян у реформованих інституціях історики називають лише ''ілюзією реальної влади
над суспільством'' [12: 82, 84]. Виходячи з цього, цілком можна говорити про те, що нехтування царем
усталених виховних ідеалів вищих станів, наріжним каменем яких була ідея суспільного лідерства,
зумовило необхідність соціального заміщення нереалізованої потреби, яка на межі ХІХ – ХХ ст.
обернулася самодержавству революційними змінами настрою в межах самого дворянського стану,
окремі представники якого відмовилися від очікування наслідків обіцяної реформаторами еволюції
суспільства, очолили найбільш невдоволені зубожілі суспільні верстви й фактично забезпечили
революційну зміну соціального, суспільно-політичного й економічного устрою країни, започаткувавши
свої правила формування нової еліти – комуністичної.
Початок ХХ ст. засвідчив також, що еволюційні кількісні зміни, які відбувалися в традиційних
станових ідеалах, зумовили виникнення виховних ідеалів якісно нового змісту. Із тіні елітної дворянської
верстви, ідеали якої впродовж періоду української бездержавності розгубили лицарсько-козацькі чесноти
і втратили звичну силу і впливовість на свідомість власного народу, вийшла нова економічна еліта,
сформована в межах купецького стану, виховний ідеал якого, попри традиційні зауваження щодо
відсутності в українців природженого торгового хисту, відтворив властиві козацькому ідеалу сміливість і
здатність до виправданого ризику. Не зважаючи на те, що українські купці поступалися веденням справ
єврейським і російським, у їхньому середовищі все ж змогла сформуватися ціла плеяда могутніх і
впливових купецьких родин – Симиренків, Терещенків, Харитоненків, Яхненків та ін., які, з одного боку,
слугували референтними постатями для молодих поколінь українського купецтва, а з іншого, – сприяли
розвою не лише української економіки, але й культури та освіти. У кінці ХІХ ст. для купецького стану
освіта стала не лише елементом престижу, але й умовою фінансової безпеки купецьких династій,
оскільки голова роду передавав у спадок своїм дітям не лише станову належність і власні капітали, але й
спосіб мислення, в якому освіта робітників означала ''створення стабільного соціального середовища для
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розширення власної підприємницької діяльності'' [13: 50]. Зростаючі потреби економіки в освічених
фахівцях сприяли усвідомленню купецьким станом необхідності забезпечення належною професійною
освітою не лише своїх працівників, але й підвищення загального освітнього рівня усього населення, що й
зумовило в сукупності розвиток інтересу торгово-промислової еліти до заснування й утримання
комерційних, технічних і ремісничих навчальних закладів.
Подібні трансформації відбувалися і з виховним ідеалом духовної еліти українського народу, яка
століттями відстоювала право називатися захисником народної віри, яким свого часу було й українське
козацтво. Однак усвідомлений народом історичний досвід, соціально-економічні й ідеологічні проблеми
кінця ХІХ ст. зумовили помітне охолодження молоді до релігії, церкви й духовної освіти. У цей час
навіть стало ''модним'' демонструвати байдуже ставлення до церкви або заявляти про безвір’я. Відомо,
наприклад, що мотиви релігійних сумнівів звучали у висловах Д. Антоновича, М. Драгоманова,
О. Кониського та інших представників молодої української інтелігенції. М. Костомаров, зокрема,
згадуючи про свого батька, зазначав, що ''розум його коливався між абсолютним атеїзмом і
деїзмом'' [14: 427]. Навіть сини священиків відмовлялися наслідувати освітні традиції свого стану. Так,
А. Свидницький, вибираючи між нудним і обмеженим життям семінариста, освяченим батьківським
благословенням, та напівголодним існуванням студента, позбавленого батьківської підтримки, всупереч
волі батька-священика, залишив семінарію і вступив до Київського університету [15: 6–7]. Таким чином,
становість перестала сприйматися як логічна й непорушна соціальна догма, а традиційні виховні ідеали
соціальних верств, що претендували на довіру народу та звання його лідерів, зазнали кардинальних змін.
Із середовища духовної еліти вийшла нова українська інтелектуальна еліта, серед представників якої
виявилося багато видатних учених (В. Біднов, М. Біляшевський, О. Бодянський, М. Грушевський,
В. Доманицький, С. Єфремов, П. Житецький, О. Кістяківський, Ф. Лебединцев, С. Лотоцький,
Ф. Матушевський, В. Січинський, Ю. Січинський, Ф. Сушицький, С. Терновський, В. Щербаківський) і
письменників (А. Метлинський, І. Нечуй-Левицький С. Руданський, А. Свидницький), які забезпечили
відродження української національної самобутності й духовності.
Висновки з дослідження та перспективи. Найважливіші козацько-лицарські чесноти, які у виховних
ідеалах традиційної станової еліти ХІХ ст. зазнали істотних регресивних перетворень, зумовлених
українською бездержавністю й необхідністю постійного захисту власних станових інтересів у межах
чужого правового поля, відтворилися у виховних ідеалах нової української еліти – економічної та
інтелектуальної, яка на початку ХХ ст. вивела українське суспільство зі стану тривалої духовної
стагнації й забезпечила сприяння для його подальшого прогресивного розвитку. З огляду на це, логічною
постає необхідність більш ґрунтовного вивчення особливостей формування виховних ідеалів у різних
соціальних станах українського суспільства ХІХ – початку ХХ ст.
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Ершова Л. М. Трансформация казацко-рыцарских добродетелей в воспитательных идеалах
украинской элиты.
Предлагается историко-педагогический анализ трансформации казацко-рыцарских добродетелей в
воспитательных идеалах сословной украинской элиты – шляхетско-дворянской, духовной, купеческой.
Выяснены основные трансформации аристократического идеала: постепенная деградация княжеских
добродетелей, отрыв сословных лидеров от интересов своего народа, снижение действенности и
влияния шляхетско-дворянского идеала, делегитимизация официальной украинской аристократии,
появление новой интеллектуальной элиты. Показано изменения воспитательного идеала духовенства:
замена внутренней духовной свободы выбора совокупностью запретов и регламентаций, снижение
действенности православных воспитательных идеалов, зарождения идеала новой духовной
интеллигенции. Проанализированы изменения в воспитательном идеале купеческого сословия:
повышение значимости образования, формирование действенной религиозности и местного
экономического патриотизма, рождения новой экономической элиты.
Ключевые слова: воспитательный идеал, казацко-рыцарские добродетели, социальные сословия,
духовная, экономическая, купеческая элиты.
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Yershova L. M. Transformation of Cossack-Knightly Virtues in the Educational Ideals of the Ukrainian Elite.
The historical and pedagogical transformations analysis of the Cossack-knightly virtues in the educational
ideals of the Ukrainian elite social class – gentry and nobility, spiritual and merchant is proposed. Major
determinants of changes in the educational ideal of national nobility (loss of independence and the need to proof
Ukrainian elite legitimacy of their claims to belong to the upper class of a regular owner) are formulated. It was
found out that the main transformations of elite's educational ideal were : the transformation of the classical
knightly ideal in Cossacks educational ideal, the gradual degradation of princely virtues, the breakaway of class
leaders from the interests of their nation, acceptance of Ukrainian aristocracy gentry values educational ideal of
the Russian Empire, the replacement of axiological values and orientations in the content of gentry-aristocratic
ideal, reducing its effectiveness and its influence in the Ukrainian society and further de-legitimisation of the
official Ukrainian elite, replacing from the formal aristocratic Ukrainian elite in new intellectual. The changes
in educational ideal clergy are: decreasing of religious ideals effectiveness as models of the sacrificial life
appearance of confrontation of religious educational ideals and their entry protonational (ethnic identification)
value, the displacement from the content educational ideal of Ukrainian clergy nationally caused by internal
spiritual freedom to choose a set of prohibitions and regulations, decreasing of Orthodox educational ideals
effectiveness, the loss by Ukrainian clergy the function of saving Ukrainian educational ideal, the birth of a new
ideal of Theological intelligence. It has been analyzed that the changes in educational ideal of the merchant
class were: the growing interest in professional education, the emergence of the need to educate enterprise,
determination and tolerance; establishing efficient religiosity, reorientation of focusing on important social
affairs, the dominance of social responsibility and local economic patriotism education.
Key words: educational ideal, Cossack-knightly virtues, social classes, spiritual, economic, mercantile elite.

48

Педагогічні науки. Випуск 1 (83).

УДК 371.124:796.011.3
Є. І. Жуковський,
кандидат педагогічних наук, старший викладач
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
Zhukov1272@ukr.net
ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВМІНЬ І НАВИЧОК
ОРГАНІЗОВУВАТИ САМОСТІЙНУ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ
У статті розглянуто найбільш ефективні чинники формування організаторських умінь та навичок у
майбутніх учителів фізичної культури в процесі підготовки їх до організації самостійної фізкультурнооздоровчої діяльності школярів. Зважаючи на важливість цих умінь у формуванні в учнів внутрішньої
потреби самостійно займатись оздоровчими фізичними вправами, звернено увагу на планування процесу
фізичного виховання школярів. Розкрито сутність таких понять, як ''уміння'', ''організаторські вміння'',
''навички''.
Ключові слова: організаторські вміння та навички, майбутній учитель фізичної культури, самостійна
фізкультурно-оздоровча діяльність.
Постановка наукової проблеми та її значення. Одним із пріоритетних завдань державної політики
України є збереження і зміцнення здоров’я підростаючого покоління, оскільки на сьогодні, за даними
лікарів, багато школярів мають відхилення у фізичному розвитку.
Саме тому особливої актуальності в сучасних умовах набуває проблема підготовки вчителів фізичної
культури, які б володіли не тільки глибокими професійними знаннями, а й хорошими організаторськими
вміннями. Адже педагог повинен так організувати заняття фізичної культури, щоб сформувати у своїх
вихованців внутрішню потребу щоденно займатись оздоровчими фізичними вправами не лише на
уроках, а й самостійно в домашніх умовах із метою поліпшення стану здоров’я.
Аналіз психолого-педагогічної літератури з означеної теми показав, що немало науковців
досліджували проблеми організаторської діяльності та формування організаторських умінь та навичок.
Так, ще в 50-ті – 60-ті роки ХХ ст. О. Г. Ковальов та В. М. М'ясищев визначили основні вимоги до
організатора та виділили потрібні якості. Дослідженням організаторських умінь та здібностей займалися
Ф. М. Гоноболін, С. В. Кондратьєва, М. Д. Левітов, А. П. Паденко, Л. І. Уманський та ін. Організаторські
вміння у процесі фахової підготовки розглядали Б. Д. Красовський, А. М. Лутошкін, С. Д. Максименко,
С. Д. Неверкович та ін.
Однак проблема формування організаторських умінь та навичок у контексті підготовки майбутніх
спеціалістів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів
не була предметом дослідження.
Мета статті: теоретичний аналіз питань, пов’язаних із формуванням організаторських умінь та
навичок у майбутніх фахівців фізичної культури у процесі підготовки їх до вищезазначеної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Під час фахової підготовки студентів виникає чимало питань, успішне
вирішення яких залежить, за словами 95 % опитуваних (студентів-випускників та вчителів фізичної
культури), від наявності у майбутніх спеціалістів фізичної культури організаторських умінь. Адже,
згідно з С. Д. Неверковичем, організаторські вміння є основою навчально-пізнавальної діяльності, яка
забезпечує взаємозв’язок діяльності педагога і того, хто вчиться, в процесі навчання. Вони, перебуваючи
в безпосередньому зв’язку з навчально-пізнавальною діяльністю того, хто вчиться, проникають у всі
етапи навчання і взаємодії компонентів, розповсюджуються на всі ступені навчання – від дошкільного
виховання до навчання у вузі [1: 95].
Організатор – ''той, хто організовує, засновує, налагоджує або впорядковує що-небудь'' [2: 739]. Успіх
його дій у практичній діяльності залежить від організаторських умінь та навичок. Тож розглянемо більш
конкретніше значення цих термінів.
Уміння (вміння) – здобута на основі одержаних знань, досвіду здатність якісно робити що-небудь
[3: 440]. За визначенням А. А. Степанова, вміння – це елементарний рівень виконання якихось дій і
майстерність людини у певному виді діяльності [4: 104].
Крім цього, в психолого-педагогічній літературі є ще немало висловлювань науковців про сутність
поняття ''вміння''. Тому О. В. Ілліна, досліджуючи ці трактування, розділяє вміння на три групи в
залежності від домінування певної ознаки:
1) група, що об’єднує визначення, в яких стираються межі термінів ''вміння '' та ''навичка'';
2) вміння – можливість виконувати певну дію;
3) вміння – система взаємопов’язаних дій;
4) вміння – це здібність людини виконувати якусь дію;
5) група визначень поняття ''вміння'' одиничного характеру [5: 95].
© Жуковський Є. І., 2016
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Отже, проаналізувавши різні підходи науковців до визначення терміну ''вміння'', встановлено, що
вміння – належне виконання людиною якоїсь дії. Звідси, організаторські вміння, за словами дослідників
(С. В. Кондратьєвої, Б. Д. Красовського, Л. І. Уманського), – готовність особистості, враховуючи здобуті
знання та досвід, свідомо виконати певні дії, спрямовані на організацію діяльності об’єктів впливу, у
нашому випадку, – це готовність майбутніх учителів фізичної культури організовувати самостійні
заняття школярів оздоровчими фізичними вправами. Крім умінь, в організаторську діяльність
особистості входять ще й навички. З'ясуємо сутність цього поняття. Навичка – ''схильність чи потреба
діяти, вести себе певним чином; звичка'' [2: 32]. На думку Н. В. Ліфаревої, навичка – це дія, яка
виконується певним способом і з певною якістю [6: 128]. Якщо під дією розумітимемо частину
діяльності, яка має чітку мету, то навичкою можна назвати компонент дії, доведений до автоматичного
виконання. Тож першочерговим завданням успішного виконання організаторської діяльності є
оволодіння правильними прийомами вищезазначеної діяльності та перетворення окремих компонентів її
у навички.
Дослідження показало, що формування організаторських умінь і навичок у майбутніх учителів
фізичної культури під час підготовки їх до організації самостійних занять школярів буде ефективним,
якщо в основу навчального процесу покласти такі принципи:
1) формування стійкого інтересу в особистості до занять фізичними вправами;
2) доступність і посильність завдань;
3) послідовність та систематичність у навчанні: від відомого до невідомого, від легкого до важкого;
4) зв'язок теорії з практикою.
Особливу увагу у формуванні організаторських умінь і навичок у майбутніх спеціалістів фізичної
культури необхідно звернути на зміст навчання. Адже нова соціокультурна ситуація в Україні стала
вимагати від учителів фізичної культури високого професіоналізму, щоб забезпечити стимулювання
фізичного розвитку учнів, оскільки у шкільному віці закладаються основи здоров’я, довголіття й
гармонійного фізичного розвитку. Тому у формуванні організаторських умінь та навичок у майбутніх
фахівців фізичної культури до вищезазначеної діяльності доцільно використати активні методи навчання
через упровадження різних технологій, а саме: модульного і кредитно-трансферного навчання,
проблемного навчання, проектної технології, кейс-технологій та ін. [7; 10].
Впровадження новітніх технологій, які використовують інноваційні методи, дає можливість вирішити
різні проблеми особистісно зорієнтованого навчання, зокрема допомогти майбутньому вчителю
сформувати навички самоорганізації, самоосвіти та оволодіти такими компонентами, як особистісногуманна спрямованість у виборі завдань та способів організації навчальної роботи з учнями, щоб
сформувати в них уміння й навички самостійно виконувати фізичні вправи, які лежать в основі домашніх
завдань із фізичної культури, комплексів ранкової гімнастики, фізкультпаузи та ін.
Зазначимо, що під час формування в студентів умінь самостійно виконувати фізичні вправи треба
пропонувати їм тільки ті вправи, які були вже вивчені ними на заняттях у присутності викладача. При
цьому необхідно передбачити таке планування дій, яке приведе до формування найбільш досконалих
навичок.
Організовуючи діяльність (виконання фізичних вправ), необхідно викликати у студентів позитивне
ставлення до даної діяльності. Дослідження показали, що у створенні позитивного відношення до
вироблення навичок потрібний успіх. Адже успішне виконання завдання, що супроводжується
позитивною оцінкою, викликає бажання вдосконалювати навичку у процесі довгих тренувань. Згадаймо
французького філософа XVIII ст. Клода Адріана Гельвеція, який переконливо доводив європейцям, що
коли вони побудують при школах арени, подібні до грецьких, і стануть нагороджувати переможців
призами, то нагороди швидко розбудять у молоді її природну схильність до подібних ігор [8: 516].
Звідси, завдання майбутніх учителів фізичної культури так спланувати свою роботу, щоб сформувати
у своїх вихованців внутрішню потребу щоденно займатись оздоровчими фізичними вправами не тільки
на уроках, а й самостійно в позаурочний час. Досягнення цієї мети можливе за умови вирішення ряду
завдань:
1) виховання у школярів інтересу до виконання фізичних вправ;
2) формування в учнів умінь і навичок самостійно виконувати фізичні вправи;
3) сприяння впровадженню занять фізичними вправами у режим дня школярів та ін.
Крім того, у практичній діяльності майбутній спеціаліст фізичної культури повинен обов’язково
враховувати вікові відмінності. Наприклад, у молодших класах проводяться заняття, які мають лише
елементи самостійності, оскільки молодші школярі ще не думають про те, як фізичні вправи впливають
на їхнє здоров’я. Для них головне – сьогочасне емоційне задоволення. Тому вчитель у домашньому
завданні з фізичної культури повинен конкретно назвати вправи, які треба виконувати, скільки разів, в
який час і як виконувати (елементом самостійності тут буде повторення вправ). У більш старших класах
учнів уже можна орієнтувати на результат діяльності [9: 6].
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Майбутні фахівці фізичної культури, готуючись до професійної діяльності, повинні з інтересом
вивчати різні види самостійних фізкультурно-оздоровчих занять. Адже організаторська діяльність
учителя не повинна обмежуватися лише оволодінням учнями вмінь і навичок виконувати фізичні вправи,
а й сприяти їм сформувати вміння і навички ходьби, бігу (з них починається і закінчується кожне
самостійне заняття), підтягування, плавання, технічних прийомів деяких спортивних ігор (настільний
теніс, бадмінтон, баскетбол та ін.).
Необхідно оволодіти також навичками страхування, самострахування, контролю й самоконтролю,
вмінням організації умов занять, складання комплексів фізичних вправ, наприклад, для ранкової
гімнастики чи фізкультпаузи, аналізу одержаних результатів.
Оволодіння цими навичками не тільки сприяє правильній організації самостійних занять школярів
фізичними вправами з метою покращення їх здоров'я, а й розвиває у майбутніх спеціалістів фізичної
культури якості самостійності. Адже відомо, що люди, які володіють розвинутою самостійністю, більш
рішучі в різних життєвих ситуаціях, уміють відстояти свою думку, позицію, мають організаторські
здібності (для вчителя фізичної культури це дуже важливо).
Висновки. Згідно з результатами аналізу наукової літератури, на сьогодні пріоритетним напрямом
вищої фізкультурної освіти є підготовка майбутніх учителів фізичної культури з особливостями
організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів – найдоступнішого способу
збереження і покращення здоров'я підростаючого покоління. Формуванню організаторських умінь і
навичок у майбутніх фахівців організації самостійних занять оздоровчими фізичними вправами сприяє
особистісно зорієнтоване навчання з використанням інноваційних методів, принципу формування
стійкого інтересу в студентів до занять фізичними вправами та принципів доступності завдань,
послідовності та систематичності в навчанні, зв'язку теорії з практикою.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку формування комунікативних умінь та
навичок у майбутніх учителів фізичної культури у процесі підготовки їх до організації самостійної
фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів.
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Жуковский Е. И. Формирование в будущих учителей физической культуры умений и навыков
организовывать самостоятельную физкультурно-оздоровительную деятельность школьников.
В статье рассмотрены наиболее эффективные факторы формирования организаторских умений и
навыков у будущих учителей физической культуры в процессе подготовки их к организации
самостоятельной физкультурно-оздоровительной деятельности школьников. Принимая во внимание
важность этих умений в формировании в учеников внутренней потребности самостоятельно
заниматься оздоровительными физическими упражнениями, обращено внимание на планирование
процесса физического воспитания школьников. Раскрыта сущность таких понятий, как ''умение'',
''организаторские умения'', ''навыки''.
Ключевые слова: организаторские умения и навыки, будущий учитель физической культуры,
самостоятельная физкультурно-оздоровительная деятельность.
Zhukovskyi Y. I. Development of Skills and Habits of Future Physical Training Teachers to Organize
Independent Health and Fitness Activity of Pupils.
In the paper the development of organizational skills and habits of future physical education teachers in the
process of their training to organize independent health and fitness activity of pupils has been considered. The
content analysis of importance of development of organizational skills and habits of future physical education
teachers has been conducted; a theoretical overview of researches on psychology and pedagogy has been
conducted with the aim to specify the conceptual framework (''skills'', ''organizational skills'', ''habits'') for
organizational skills and habits development. The most important factors in developing organizational skills and
habits of future physical education teachers have been highlighted. Taking into account the importance of
development of the inner necessity of a person to do physical exercises independently, the attention of future
teachers has been drawn to the physical training planning. It has been established that nowadays the toppriority of physical education in institutions of higher education is the training of future physical education
professionals skilful in organizing independent health and fitness activity of pupils, which is the most accessible
way of keeping and strengthening the health of a rising generation; the development of organizational skills and
habits will be successful if the principle of formation of a long-lasting interest in the physical training practice
as well as the principles of knowledge availability, succession and consistency of education, interconnection of
theory and practice, employment of innovative teaching methods through implementation of personality oriented
teaching are laid in the basis of the educational process of future physical education teachers.
Key words: organizational skills and habits, a future physical education teacher, independent health and fitness
activity.
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УРОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК РЕСУРС ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК ДІАЛОГІЧНОГО
СПІЛКУВАННЯ
У статті викладені способи інтегрування діалогічної парадигми педагогічної взаємодії у процес
вивчення англійської мови у старшій школі та ВНЗ. Обґрунтовано необхідність застосування
комунікативного потенціалу курсу англійської мови для розвитку навичок діалогічного спілкування та
особистісного розвитку суб’єктів педагогічного процесу. Розглянуто індивідуальні, парні та групові
види роботи, спрямовані на реалізацію означених цілей, з’ясовано механізм їхньої дії у контексті
суб’єкт-суб’єктного діалогу. Особлива увага приділяється способам розвитку когерентності групи і
міжособистісної взаємодії.
Ключові слова: діалогічне спілкування, діалогічна диспозиція,когерентність групи, інтрагрупова
динаміка.
Вступ. На сучасному етапі соціокультурного розвитку еталонною моделлю спілкування на всіх
рівнях суспільного життя є діалог. Впровадження принципів діалогу у процес педагогічної взаємодії є
завданням школи як соціокультурного інституту. У зв’язку з цим виникає потреба пошуку практичного
впровадження принципів діалогу у педагогічному, переважно навчальному за своїм характером, процесі.
Урок англійської мови (ESL) як унікальне комунікативне середовище надає надзвичайно сприятливий
контекст для реалізації діалогічної моделі спілкування між учителем і учнями. Основна його перевага
полягає у тому, що являючи собою принципово діалогічний тип взаємодії, ESL є практичним
інструментом забезпечення позитивного емоційного фону взаємодії, який є необхідним для психічного й
інтелектуального розвитку усіх суб’єктів навчально-виховного процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретико-методологічний аналіз дефінітивної бази
поняття "діалог" виявляє два напрями його репрезентації в сучасній педагогічній теорії. У першому –
дидактичному – діалог розглядається як евристичний метод навчання, що забезпечує активізацію
пізнавальної діяльності учнів шляхом їх підведення до самостійного формулювання висновків та
узагальнень за допомогою підготовленої системи запитань (Я. Бурлака, Л. Бурман, Т. Камінська та ін.).
Дещо в іншій ціннісно-методологічній площині розглядається сутність педагогічного діалогу в
екзистенційно-гуманістичній концепції. За визначенням Б. Братуся, Н. Володько, А. Добровича,
В. Рижова, Т. Флоренської, діалогічне спілкування – це вищий, духовний рівень спілкування, що
передбачає глибинне особистісне включення в проблеми й інтереси співрозмовника, спільний пошук
істини, прагнення до єдності і злагоди, засіб реалізації глибинних потреб дитини у довірі, прийнятті й
особистісному контакті. Ґрунтуючись на екзистенційно-гуманістичному тлумаченні педагогічного
діалогу, ми розуміємо діалогічне спілкування як тип відкритої симетричної ціннісно-раціональної
міжособистісної взаємодії, що забезпечує досягнення й підтримку смислових відносин суб’єктів
педагогічного процесу і стимулює розвиток їхнього духовно-гуманістичного потенціалу. Попри значний
доробок вітчизняних та зарубіжних науковців у проблемі діалогу у навчально-виховному процесі,
проблема практичної реалізації діалогічних інтенцій залишається недостатньо дослідженою, що і
зумовлює її актуальність.
Мета та завдання статті полягають у визначенні, увиразненні та ілюстративному викладі способів
впровадження принципів педагогічного діалогу у навчально-виховний процес засобами комунікативної
взаємодії на уроках ESL.
Виклад основного матеріалу. Діалогізація комунікативної взаємодії передбачає застосування
цілеспрямованих стратегій її впровадження. Одна із стратегій полягає у розвитку когерентності групи,
іншими словами – створення освітнього середовища як соціальної системи полісуб’єктного типу. Як
зазначає І. Вачков, полісуб’єкт – це такий тип групи, у якому учасники інтенційно здатні будувати
суб’єкт-суб’єктні відносини, реалізувати відповідний тип взаємодії в межах групи і розвивати її у
напрямку єдності [1: 147–148].
У практичному плані дана стратегія працює шляхом розширення зон взаємодії між учнями у процесі
навчального діалогу, встановлюючи атмосферу довіри і взаємної підтримки. Групові проекти, навчання у
команді, парна робота, опитування і різноманітні неформальні типи лекцій є найпопулярнішими
шляхами надання навчальній практиці діалогічної природи. Методи активізації мовленнєвої взаємодії,
широко застосовувані в контексті ESL уроку, слід визнати як такі, що сприяють діалогізації внутрішньогрупової взаємодії. Передусім – це методи само репрезентації, які актуалізують образ Я і сприяють
створенню відкритої системи міжособистісної взаємодії.
© Зарічна О. В., 2016
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Одним із таких методів є індивідуальний проект "Моє індіанське ім’я", який полягає у поданні
концентрованого і наочного зображення притаманних людині властивостей і особливостей в описовому
імені, за традицією індіанських племен (Wise Snake, because I am beautiful and intelligent like a snake, Snow
Cat, because I am blonde, relaxed and independent, or Stormy Sun, because I am light-hearted and cheerful but
jumpy and too straightforward at times).
Парний проект "Ten common things" спрямований на віднайдення того, що учні мають спільного між
собою у парах, від кольору очей до імені по батькові. Результаті презентуються решті класу.
У проекті "The Portrait of Our Group" студенти малюють портрет своєї групи, складений з
найвизначніших характеристик кожного із учасників. На початку уроку можна застосовувати таку
вправу, як "Silent Present", у якій учні показують жестами, що вони хотіли би подарувати своїм
однокласникам сьогодні (від посмішки до автомобіля). У грі "Car Wash" учні шикуються у два ряди, і
один з учнів проходить через "тунель", отримуючи компліменти від кожного учня по черзі.
Такі види роботи сприяють когерентності учнівської групи, розширюють зони комунікативної
взаємодії між ними і розкривають індивідуальний творчо-комунікативний потенціал кожного учня.
Когерентність учнівської групи характеризується внутрішньою цілісністю. Когерентна група являє
собою динамічне психологічне утворення, що відображає феномен єдності розвитку внутрішніх змістів
реальних суб’єктів, що знаходяться у суб’єкт-суб’єктних відносинах і об’єднані спільною творчою
діяльністю і виявляє себе у здатності до активності, інтеграції, дієвості, перетворенню зовнішнього світу
і себе [2: 79]. У зв’язку з цим релевантними є такі групові проекти, які спрямовані на свідомий аналіз і
усвідомлення себе як єдиного цілого.
Одним із таких проектів є проект "Group Making Roles", спрямований на вивчення і виявлення
особливостей динаміки міжособистісної взаємодії, домінуючих аксіологічних параметрів
життєдіяльності групи і тих ролей, які виконує кожен з її членів. Учням пропонується опорна таблиця
для визначення ролі кожного члена групи у взаємодії, яка містить три загальних параметри: ролі,
орієнтовані на співпрацю, ролі, орієнтовані на ефективну міжособистісну взаємодію, ролі, спрямовані на
збереження цілісності групи і тезисний перелік конкретних проявів цих спрямованостей (прагне
залучити усіх до співпраці, організує спільну діяльність, уникає конфліктів; завжди готовий вислухати і
допомогти, приємний у спілкуванні тощо). Завдання полягає у визначенні групової ролі кожного члена
групи, далі здійснюється аналіз актуального стану когерентності групи, обговорення шляхів його
вдосконалення.
Name of Student
Laura

Role
in
Collaboration
organizes the initial
stage of a project;
good at conflict
management

Role
in
Interpersonal
Communication
active listener;
encouraging in her attitude;
nice to talk to

Role in Group Coherence
good at maintaining team
spirit;
being
complementary
rather than critical towards
group members

Інтерактивний проект "The History of the Group" полягає у складанні хронології подій у групі,
ситуацій знайомств і встановлення контактів.
Ефективним способом лаконічно позначити тип внутрішньо-групової взаємодії є застосування
символічних візуальних образів. Завданням учнів є намалювати схематично спосіб своєї взаємодії один з
одним і пояснити, як вони функціонують як група. Нижче подані приклади здійснених учнями
схематизацій.

We try to approach each other
although different

We try to get closer to each other
pursuing a common goal

We try to learn from each other and
complement each other

This is the way we are: our meeting was a junction which placed us in different coordinates
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Дані види роботи на уроці ESL сприяють реалізації принципів діалогу між усіма учасниками
навчально-виховного процесу лише за тієї умови, якщо педагог свідомо і послідовно вибудовує мету
розвитку когерентності групи, особистісного включення у соціальний простір кожного. Свідомий аналіз
внутрішньо-групових зв’язків і ролі кожного учасника допомагає виділити соціальний аспект взаємодії в
окрему сферу пізнання і розвитку.
Визначна роль у діалогізації спілкування в контексті учнівської групи належить учителю як
фасилітатору позитивних внутрішньо-групових процесів. Розвиток комунікативної компетентності, а
також розвиток емоційного й соціального інтелекту здійснюється шляхом спостереження й мимовільної
імітації комунікативного стилю вчителя. Технічно це спрацьовує через явище, яке визначається як
біхевіоральне моделювання – система імітативних актів, через які людина свідомо і підсвідомо здійснює
індивідуальне відображення поведінки іншої людини, інтерналізує соціальні цінності і моделі поведінки
і такими чином ідентифікує себе як члена певного товариства [3: 1].
Особливий характер навчального діалогу на уроці ESL передбачає перехід від формальних ролей
учителя й учня до міжособистісної моделі взаємодії.
Саме ця модель взаємодії забезпечує застосування діалогічних принципів домінанти на іншому
(альтероцентризм), особистісного включення, безоцінного ставлення, прийняття і рефлективності.
Прерогативою вчителя є спрямування видів роботи на уроці на реалізацію потреби дитини у прийнятті і
визнанні, підвищення цінності кожного учня як суб’єкта комунікації. Серед прийомів, які
уможливлюють і розвивають цей процес є вербалізація почуттів ("I feel really happy about your progress in
this semester", "I am getting frustrated by your performance" etc.), заохочення і педагогічна підтримка;
гумор, тактовність і толерантність; використання ідей та поглядів учнів як опору для формулювання
власних висновків й узагальнень; встановлення зв’язку між особистим досвідом учнів і предметного
змісту уроку. Безперечним свідченням досягнення мети діалогізації навчально-виховного процесу є
емоційна та інтелектуальна зворотна дія.
Цілеспрямований розвиток діалогічності у взаємодії вчителя й учнів також передбачає обговорення
спілкування як такого. Ця тема може стати як окремим об’єктом обговорення, так і пропонуватися
окремими питаннями у мовленнєвій розминці чи у контексті тем, передбачених програмою. Для
прикладу подаємо деякі питання, що можуть бути представлені для обговорення:
 How can you characterize your own communicative style?
 Who and what formed your present communicative style?
 What do you think you should change in your communicative behavior?
 Have you ever noticed differences between the way boys and girls communicate?
 What communicative situations appeared to be pleasant and satisfying for you?
З метою розвитку писемного мовлення, а також визначення індивідуального комунікативного стилю і
його передумов, доцільно застосовувати у писемній практиці такі теми для есе, які пов’язані з
комунікативною проблематикою. Прикладом такої є "My communicative biography", яка може включати
наступні аспекти:
 evolution of my communicative style (the way I used to communicate in my childhood, at school, in my
family etc.);
 the social circles of mine and my communicative style within each of them;
 traditions of communication in my family and the way they influenced me as a communicator;
 factors that influenced the development of my communicative style (friends, role models, films etc.);
Ефективним способом як розвитку іншомовного мовлення, так і діалогізації взаємодії на уроці ESL є
застосування відповідних афоризмів і цитат у мікро-групових обговореннях і спільному генеруванні
ідей.
Коротка сентенція є концентрованим викладом смислу-образа і стимулює певні асоціативні зв’язки,
включає афективні механізми і забезпечує цілісне бачення предмету знання, що сприяє спонтанному
говорінню й одночасно усвідомленню і аналізу співзвучних діалогові аспектів спілкування. Пропонуємо
для обговорення наступні сентенції:
 Be yourself in each of them;
 If you can’t understand the other one, just respect him.
 Friendship is never declared.
Початковим етапом у цілеспрямованому розвитку діалогічних диспозицій є розвиток такої диспозиції
по відношенню до себе самого. Це передбачає активізацію процесів самоаналізу, а також актуалізацію
внутрішнього діалогу між Я-реальним і Я-ідеальним. Учням пропонується виконати компаративний
аналіз притаманних їм особистих характеристик і тих, які вони хотіли би розвинути у собі і в усній формі
поділитися своїми самоспостереженнями з учителем і одногрупниками:
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My Ideal Self
I am considerate and wise.
I am disciplined and punctual.
…

My Real Self
I am ambitious and pushy.
I rarely meet deadlines.
…

У діалогізації взаємодії у системі учень-учень важливе значення має зосередження уваги учнів на
особистісних характеристиках один одного [4]. Такий погляд "крупним планом" навряд чи буде
доречним і доцільним на уроках з інших навчальних дисциплін, адже він переносить акцент з
предметного матеріалу на учнівське середовище, у якому здійснюється спільна навчальна діяльність
впродовж тривалого часу.
Одним із засобів такого переакцентування є асоціативна гра "The way I see you", нижче подаємо
опорну таблицю для її проведення:
Name
Arsen

Thing or animal
Leopard

Weather/Time of Day
Heat of the day

Action
Rush

Profession
Journalist

Colour
Blue

Під час застосування таких видів роботи учитель повинен наголошувати на дотриманні принципів
толерантності і позитивній диспозиції по відношенні один до одного. Позитивна диспозиція як така
також підлягає цілеспрямованому розвитку у контексті уроку ESL. Одним із засобів є вправа на
рефреймінг – переформулювання тверджень з негативною конотацією на позитивні репліки. Нижче
подаємо приклади рефреймінгу і зразок завдань на його відпрацювання:
He is terribly eccentric. A weird guy really. – He’s really unordinary. Has original way of thinking. Must be
a creative mind.
She is lazy and light-minded. – She prefers to be relaxed about things and never take up things that are too
hard for her.
She is not intelligent.
He likes to order people around.
She is unscrupulous.
He is too curious.
He knows nothing of the topic.
She is too straightforward.
He is too pushy.
Застосування таких прийомів наближає диспозицію учнів до діалогічного принципу безоцінного
ставлення до Іншого.
Діалог передбачає персоналізацію комунікативних інтеракцій, що повинно стати невід’ємним
атрибутом уроку ESL, оскільки він надає підґрунтя для відкритості і довіри, які в свою чергу
стимулюють позитивні інтрагрупові процеси і створюють комфортне середовище для особистісного
росту кожного учня [5]. Особистісно спрямовані запитання чи види роботи, такі як "A picture of my
today’s mood" or "My coat of arms" перетворюють учнів у комунікантів, а формальне інструктування на
позитивну соціальну взаємодію. Більш того, вони є ефективними засобами розвитку іншомовного
мовлення.
Далі подаємо шаблон для індивідуально-творчого проекту "My coat of arms"
My communicative achievements
My communicative motto
My main objectives in communication
The way I see myself in interaction with others
Мікро-есе "My Social Roles" спрямоване на аналіз соціальних ролей учня і власних особистісних
характеристик у кожній із них:
I have several social roles: a daughter, a friend, a sister, a granddaughter, a student.
As a daughter I am not very obedient, but I try to be nice and positive.
I am loyal as a friend, but I do not always keep my promises or come in time for hangouts.
I think I am a good sister, although I fight a lot with my brother, but we are friends still.
Granddaughter is my favourite social role. I feel best in it. I see myself as a kind, sympathetic and helpful
person.
I am not an excellent student as I am often lazy and late with deadlines. But I don’t make much trouble in
class.
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Різноманітні особистісно-спрямовані анкети також можуть бути корисними для розвитку як
комунікативних, так і мовленнєвих навичок. Текст анкети являє собою альтернативний вид матеріалу для
читання і водночас певний етап самопізнання.
Вид роботи, описаний нижче, спрямований на ідентифікацію своєї комунікативної диспозиції.
Вчитель надає стислу теоретичну довідку основних видів диспозицій і залучає учнів до вивчення своєї
диспозиції і до обговорення своїх висновків з іншими:
Productive internality is an optimistic disposition demonstrated when the person connects his or her failures
with insufficient effort on his or her part.
Non-productive internality is a position in which the person considers her own qualities to be the cause of
failures. It is a case of inner standstill in which the person is not eager to change and takes her negative
qualities for granted.
External locus of control is connects failures with external factors rather than with lack of effort or personal
input.
Refer the following statements to the three types of dispositions, identify your own one.
My habit of coming late often puts me down. I have to change.
I failed the test because I hadn’t worked hard.
I failed because I am unlucky.
I did not reach my aim because I am a total loser.
But for the bus I wouldn’t have come late.
I am quite satisfied with the way I am.
I know I am not perfect. But I don’t think I’ll be able to change.
I am not organized and it will hardly ever change.
На основі викладеного матеріалу даного дослідження можна зробити висновок, урок ESL може
являти собою інтегрований процес розвитку мовленнєвих навичок і ефективного спілкування, навчати
учнів діалогізувати комунікативний процес в учнівському середовищі і, таким чином, розвивати
необхідні навички спілкування, прийнятні у будь-якому соціальному і професійному контексті, в якому
їм належить функціонувати у майбутньому.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Вачков И. Полисубъектное взаимодействие учителей и учащихся / И. Вачков, И. Гриншпун. // Развитие
личности. – 2002. – № 3. – С. 147 –161.
2. Gamble T. K. Communication Works / T. K. Gamble, M. Gamble. – New York : Random House, 1984. – 440 p.
3. Moore Kenneth D. Classroom Teaching Skills / Kenneth D. Moore. – 4th ed. – Boston :The McGraw-Hill
Companies, 1998. – 354 p.
4. Handbook of Interpersonal Communication / Ed. M. L. Knapp, G. R. Miller. – L. , Delhi, Beverly Hills : SAGE,
1985. – 786 p.
5. Бирюкова Г. М. Специфика диалогических отношений в образовательном процессе [Электронный ресурс] /
Г. М. Бирюкова. – Режим доступа : http ://anthropology.ru/ru/texts/biryukova/educdial_33.html.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Vachkov I. Polisubyektnoye vzaimodeistvie uchiteley i uchashchikhsia / I. Vachkov, I. Grinshpun [Polysubject
Interaction between Teacher and Learner] // Razvitiye lichnosti [Development of a Person]. – 2002. – № 3. –
S. 147–161.
2. Gamble T. K. Communication Works / T. K. Gamble, M. Gamble. – New York : Random House, 1984. – 440 p.
3. Moore Kenneth D. Classroom Teaching Skills / Kenneth D. Moore. – 4th ed. – Boston : The McGraw-Hill
Companies, 1998. – 354 p.
4. Handbook of Interpersonal Communication / Ed. M. L. Knapp, G. R. Miller. – L. , Delhi, Beverly Hills : SAGE,
1985. – 786 p.
5. Birukova G. M. Spetsyfika dialogicheskikh otnosheniy v obrazovatelnom protsesse [Specific Features of Dialogical
Relations in the Educational Process] [Elektronnyi resurs] / G. M. Birukova. – Rezhym dostupu :
http://anthropology.ru/ru/texts/biryukova/educdial_33.html.

Зарична Е. В. Урок английского языка как ресурс для развития навыков диалогического общения.
В статье изложены способы интегрирования диалогической парадигмы педагогического
взаимодействия в процесс изучения английского языка в старшей школе и ВУЗах. Обоснована
необходимость применения коммуникативного потенциала курса английского языка для развития
навыков диалогического общения и личностного роста субъектов педагогического процесса.
Рассматриваются индивидуальные, парные и групповые виды работы, направленные на реализацию
обозначенных целей, описывается механизм их действия в контексте субъект-субъектного диалога.
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Особенное внимание уделяется способам развития когерентности группы и межличностного
взаимодействия.
Ключевые слова: диалогическое общение, диалогическая диспозиция, когерентность группы,
интрагрупповая динамика.
Zarichna O. V. ESL Classroom as a Resource for Dialogic Communication Skill Building.
This article presents a consideration of the problem of dialogic communication skill building through ESL
classroom activities. The scientific methods used in the context of this study exposed the existence of two
basically divergent approaches incorporated in the system of pedagogic views: the approach stemming from
theories related to the liberal and democratic dialogic paradigm and the one originating from existential
philosophic trends. The functional parameters inherent in the pedagogical process condition an understanding
of pedagogic dialogue as a personality-centered type of communication thereby distinguished from the liberal
and democratic paradigm. The functional and communicative potential of ESL classroom construct an
exceedingly favourable ground for fascilitating interpersonal and intragroup social processes. The methods
suggested are presumed to be effective in terms of enhancing group coherence, mutual trust and understanding.
Individual projects and activities are aimed at the development of inner dialogue, personalizing classroom
discussions and positive developments within the group. The dialogic nature of communication and specifically
that of the ESL classroom predetermine their intercorrelation in the academic domain. Another approach
exercised is making dialogic communication a point in classroom interactions.
In conclusion, the culture of dialogue should be regarded not only as a matter of a singular academic course,
whatever functional it is in the signified contest, but as a general educational policy with appropriate strategies
and academic base. The possible solutions suggested are the creation of a unified school communication policy
based upon the principles of dialogue, actualization of the humanitarian potential of ESL courses,
implementation of alternative communicative forms of ESL skill building.
Key words: dialogic communication, dialogic disposition, group coherence, intragroup dynamics.
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ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ У ВИЩИХ
МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
У статті проаналізовано ступінь розробленості досліджуваної проблеми у педагогічній теорії та
навчально-виховній практиці; уточнено сутність ключових понять дослідження; проаналізовано та
розкрито особливості освітньо-виховної роботи з іноземними студентами у вищих медичних навчальних
закладах України. Встановлено, що серед розвинутих європейських країн наша держава посідає гідне
місце за загальним числом іноземних студентів, найбільшою популярністю яких користуються медичні і
фармацевтичні спеціальності. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури обґрунтовано
завдання сучасної міжкультурної комунікативної освіти та виховання студентів.
Ключові слова: освітньо-виховна робота, студенти-іноземці, міжкультурна комунікація,
міжкультурна комунікативна освіти та виховання, медична освіта в Україні.
Актуальність дослідження автор вмотивовано доводить через вирішення суперечностей між: вимогами
суспільства до підвищення якості підготовки майбутніх лікарів – іноземних студентів і недостатнім рівнем
їхньої адаптації й соціалізації в Україні, що заважає ефективному професійному становленню; важливістю
формування міжкультурної комунікативної компетентності в іноземних студентів та недостатнім рівнем
їхнього міжкультурного та комунікативного виховання у вищих медичних навчальних закладах України;
необхідністю цілеспрямованого формування міжкультурної комунікативної компетентності в іноземних
студентів у вищих медичних навчальних закладах України.
Аналіз наукових досліджень і публікацій. Вченими висвітлені теоретико-методологічні аспекти
міжкультурного виховання (Т. Атрощенко, Л. Воротняк, В. Бойченко, І. Зозуля, О. Моляко, А. Солодка,
Л. Чумак та ін.). Результати аналізу психолого-педагогічних праць свідчать про велику кількість наукових
досліджень, присвячених питанням теорії та практики формування компетентності на основі
компетентнісного підходу (Н. Бібік, Р. Гришкова, Д. Демченко, О. Зеленська, В. Кузьменко, О. Кулікова,
О. Малькова, Л. Маслак, О. Овчарук, Л. Першина, А. Хуторськой, М. Черкесова, Д. Чернілевський та ін.).
Проблемі вивчення особливостей навчання та виховання студентів, зокрема іноземних, присвячено праці
О. Акімової, Г. Василенко, М. Іванової, С. Клаучек, О. Коберника, О. Коротун, І. Кушнір, Л. Москальової,
Л. Рибаченко, О. Рябоконь, Л. Тищенко, Я. Цехмістера та ін.
Для з’ясування особливостей освітньо-виховної підготовки іноземних студентів-медиків проаналізовано
робочі програми з російської та української мови для іноземних студентів медичних закладів освіти
основного етапу навчання, який дав змогу встановити, що: 1) ознайомлення іноземних студентів-медиків iз
специфікою української культури відбувається не в повному обсязі; 2) відсутнє планування комплексного
формування міжкультурної комунікативної компетентності у процесі навчання української (російської)мови;
3) не передбачений комплексний розвиток творчих і комунікативних здібностей іноземних студентів, та
залучення їх до позааудиторної виховної роботи.
Мета статті – на основі аналізу психолого-педагогічної літератури дослідити особливості освітньовиховної роботи з іноземними студентами у вищих медичних навчальних закладах України.
Виклад основного матеріалу. Підготовка в нашій країні іноземних фахівців – це одна з ефективних
форм культурного і наукового співробітництва, що сприяє зміцненню авторитету України на міжнародній
арені і є джерелом додаткового фінансування освіти. В Україні, що серед розвинутих європейських країн
посідає гідне місце за загальним числом студентів, найбільшою популярністю в іноземних громадян
користуються медичні і фармацевтичні спеціальності. Сьогодні 16 вищих медичних навчальних закладів
України здійснюють підготовку іноземних фахівців.
У Національному фармацевтичному університеті м. Харкова із 17500 студентів приблизно 1100
іноземних студентів із 20 країн світу; Запорізькому державному медичному університеті – 10200 студентів із
них 1450 іноземних студентів із 42 країн світу; Львівському національному медичному університеті імені
Д. Галицького – 17000 студентів із них 5600 іноземних студентів із 49 країн світу; Одеському національному
медичному університеті – 6000 студентів із них 1300 іноземних студентів із 52 країн світу [1].
Під медичним профілем у медичній освіті розуміють тип підготовки іноземних студентів іноземній мові
(українській або російській), загальноосвітнім і медичним дисциплінам, побудований з урахуванням
особливостей майбутньої професійної діяльності медиків. Іноземному студентові-медику доводиться
вирішувати різноманітні задачі, що вимагають сформованості вмінь і знань у таких підсферах навчальнопрофесійної діяльності, як:
слухання лекцій;
© Калашнік Н. В., 2016
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підготовка до практичних занять;
робота в лабораторії;
консультації;
складання модульних контролів;
оформлення лабораторних, наукових праць або рефератів;
підготовка доповідей і повідомлень та презентацій;
участь у клінічній та фармацевтичній практиці тощо.
На сучасному етапі відбувається реформування системи підготовки лікарів в Україні відповідно до вимог
Болонської декларації. Підготовка лікаря здійснюється на етапах переддипломної і післядипломної
підготовки. Навчання здійснюється відповідно до освітньо-професійних програм загальної лікарської
підготовки фахівця з трьох базових спеціальностей (лікарська справа, педіатрія, медико-профілактична
справа) з подальшою спеціалізацією на післядипломному етапі відповідно до освітньо-професійних програм
певної лікарської спеціальності.
Часові рамки підготовки студентів-медиків у вищих навчальних закладах дорівнюють 6 рокам: 4 роки –
бакалаврат (базова вища медична освіта) і подальше дворічне навчання для підготовки фахівців (повна вища
медична освіта) із кваліфікацією лікар або наступне однорічне навчання для підготовки лікарів-стоматологів.
Підготовка магістрів здійснюється на базі повної вищої медичної освіти у вищих навчальних закладах і
відбувається, як правило, одночасно з підготовкою в інтернатурі.
Приєднання до Болонського процесу, впровадження кредитно-модульної системи як ефективної моделі
організації навчального процесу – це шанс для медичних вишів України:
підвищити якість підготовки лікарів;
забезпечити конкурентоздатність диплома на ринку роботи;
підвищити інтерес до навчання у вищих медичних навчальних закладах України у студентів з інших
країн.
Умовно процес одержання освіти іноземним громадянином можна поділити на такі етапи: одержання
освіти на батьківщині, приїзд в Україну і навчання на підготовчому факультеті, підготовка за обраною
спеціальністю у виші, отримання диплому, післядипломна спеціалізація, повернення на батьківщину.
Навчання на підготовчому факультеті формує базовий рівень комунікативної компетентності з метою
навчально-професійного спілкування. На підготовчому факультеті необхідно ввести значний мовний
матеріал за предметами профілю навчання, що багато в чому визначає успішність навчання студента на
основному факультеті [2].
Для з’ясування особливостей освітньо-виховної роботи з іноземними студентами нами було
проаналізовано робочі програми з російської та української мови для іноземних студентів медичних закладів
освіти основного етапу навчання. Аналіз програм дозволив встановити, що: 1) ознайомлення іноземних
студентів-медиків з українською культурною специфікою відбувається не в повному обсязі; 2) відсутнє
планування комплексного формування когнітивного, мотиваційно-ціннісного, комунікативно-діяльнісного
компонентів міжкультурної компетентності в процесі навчання української (російської) мови; 3) не
передбачений комплексний розвиток творчих і комунікативних здібностей іноземних студентів, та
залучення їх до позааудиторної виховної роботи. Анкетування викладачів української (російської) мови
вищих медичних закладів освіти, у яких проводилося дослідження, показало, що 85,0 % респондентів
вважають важливим формування міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентівмедиків як одного з аспектів їхнього розвитку під час навчання української (російської) мови. Але,
незважаючи на розуміння необхідності виконання такої роботи, лише 15,0 % опитаних викладачів поетапно
планують завдання для ознайомлення студентів-іноземців з національно-культурними особливостями країни
навчання; більшість педагогів такі завдання планують, але не завжди їх реалізують в повному обсязі,
пояснюючи це відсутністю необхідної кількості аудиторних годин. Також проблемою більшості медичних
вишів є відсутність єдиного підручника з української мови для іноземних студентів, які містять достатню
кількість методичних матеріалів для комплексного формування всіх компонентів міжкультурної
комунікативної компетентності іноземних студентів. Тому формування такої компетентності на практичних
заняттях реалізується фрагментарно, у зв’язку з цим виникла необхідність детального програмування
процесу навчання української мови з урахуванням комплексного формування когнітивного, мотиваційноціннісного та комунікативно-діяльнісного компонентів.
Найбільшою з проблем із якою стикаються іноземні студенти, потрапивши на навчання до іншої країни, є
міжкультурна адаптація. Міжкультурну адаптацію слід розуміти, як складний процес, при якому студент
досягає відповідності ("сумісності") з новим культурним середовищем.
Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що адаптація може розглядатися в двох напрямках:
адаптація як освоєння нового культурного середовища і адаптація як становлення нових якостей самої
особистості. Єдино відомою формою цілеспрямованої і контрольованої соціальної адаптації є навчання в
іноземній школі чи виші [3: 38].
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Одним із найважливіших видів адаптації, з яким зустрічається іноземний студент, є соціальна адаптація,
котра включає в себе цілу низку аспектів:
психолого-педагогічний пов’язаний із пристосуванням до нової дидактичної ситуації, яка
відрізняється своїми формами і методами роботи від викладання на батьківщині студента;
соціально-психологічний припускає засвоєння нових соціальних норм, встановлення і підтримка
студентами визначеного соціального статусу в новому для них соціальному середовищі, рольова поведінка в
системі міжособистісних відносин;
психофізіологічний характеризується пристосуванням фізіологічних функцій організму до нових
умов навчання й життєдіяльності;
соціокультурний заснований на взаємодії іноземного індивідуума з оточенням, його культурним
наслідування;
В ході нашого дослідження було виявлено, що формування процесу адаптації іноземних студентів до
навчання в українському виші може бути успішним лише за умови, якщо організація освітнього процесу
здійснюється на основі таких системних відносин і взаємозв’язків:
взаємодія дисциплін медичного та гуманітарного циклів
інтеграції різних видів діяльності; використання сучасних педагогічних технологій, які відповідають
задачам освітньо-виховної роботи з іноземними студентами;
співтворчість учасників навчального процесу.
Таким чином, ми встановили, що ефективність адаптаційного процесу іноземних студентів українського
медичного навчального закладу залежить від спрямованого управлінського впливу та створення цілісної
системи організації управління цим процесом.
Більшість іноземних студентів, потрапивши до іншої країни, відчувають дискомфорт і складності у
процесі навчання. Це пов’язане із труднощами спілкування українською (російською) мовою, іноді –
відсутністю взаєморозуміння із викладачами, національно психологічними особливостями студента.
Найбільш серйозними стресовими факторами для іноземних студентів є труднощі при підготовці до занять,
особливості педагогічної системи навчального закладу, кліматичні відмінності, віддаленість сім’ї, менший
шанс, ніж на батьківщині студента, для залучення в соціальне життя навчального закладу, міста, країни. В
той же час оволодіння професією лікаря, виконання своєї професійної діяльності (спілкування з пацієнтами
й медичним персоналом українською (російською) мовою, читання спеціальної літератури і тощо) вимагає
від іноземних студентів високого рівня професійної та комунікативної компетентності.
Тому, професорсько-викладацький склад вищого навчального закладу повинен надавати як академічну,
так і моральну підтримку іноземним студентам. При розробці програм навчання необхідно враховувати
національно-психологічні особливості студента, підвищувати його академічну мотивацію.
Викладач повинен надавати допомогу у виборі літератури для підготовки до занять; створювати
спеціальні методичні вказівки для іноземних студентів; постійно підвищувати свою кваліфікацію; володіти
іноземною мовою; використовувати при поясненні навчального матеріалу велику кількість
демонстраційного матеріалу; індивідуально працювати з кожним іноземним студентом. Викладач повинен
враховувати слабку мовленнєву підготовку (російська, українська мови) іноземного студента, розуміти
проблеми іноземних студентів, згладжувати конфлікти на основі знань про національний менталітет країни
кожного студента.
Для іноземного студента-медика гарантією якісної професійної підготовки є володіння мовою навчання.
Практичний курс іноземної мови починається з перших днів навчання у виші (етап довузівської підготовки) і
продовжується в бакалавраті, магістратурі, аспірантурі. Навчальний матеріал групується за аспектами,
темами. У межах аспектних занять засвоюються мовні знання, формуються мовні і комунікативні навички й
уміння. Практичні заняття іноземної мови (української чи російської) будуються відповідно до принципів
сучасної методики вивчення нерідної мови на комунікативній основі. Одним із ключових принципів
навчання студентів медичного профілю є принцип мовної спрямованості навчання, постулюючий підхід до
навчання нерідної мови як до навчання мовної діяльності. Із цим принципом тісно пов’язаний наступний
принцип – "єдиного мовного поля". Єдиного "мовного режиму" досягають шляхом міждисциплінарної
методики навчання, оскільки головною метою навчального процесу є формування комунікативної
компетентності в навчально-професійній сфері спілкування, оскільки міждисциплінарні взаємини
мовознавців і предметників мають бути спільно підпорядковані її досягненню, незважаючи на різницю
навчальних предметів і навичок, за які вони є відповідальними (українська, російська мова і мовна
компетентність – з одного боку, і фізика, хімія, анатомія, біологія тощо, поєднувані поняттям предметна
компетентність, – з іншого). Для того, щоб студент володів українською (російською) мовою соціально і
достатньо професійно, формування його власне комунікативної і професійно-комунікативної компетентності
розподілене на етапи, рівні [4].
Початковий етап навчання формує базові механізми, що становлять фундамент володіння мовою. На
середньому етапі розширюється вивчення мови в навчально-науковій сфері.
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Вивчаючи мову спеціальності, іноземні студенти медичного профілю: 1) засвоюють найбільш частотні
комукативно-цінні мовні засоби наукового стилю мовлення (на основі профільних дисциплін: біології,
анатомії, хімії, фізики); 2) знайомляться зі структурними моделями текстів, характерними для медичних
дисциплін; 3) формують загальнонауковий термінологічний і понятійний апарат. Формування мовленнєвих
мовних навичок і вмінь на матеріалі наукового стилю мови дозволяє студентам-іноземцям включатися в
навчальний процес на основному, медичному факультеті. Навчання на основному (просунутому) етапі
характеризується диференціацією: 1) сфер спілкування (соціальна культура, соціально-політична, соціальнопобутова, навчально-професійна); 2) тем; 3) характеру; 4) ситуацій спілкування; 5) соціальних ролей, що їх
можуть виконувати медики як члени певного соціуму: санітар, медсестра (фельдшер), асистент лікаря, лікар,
консультант, пацієнт.
На кінцевому етапі навчання (5–6 курси навчання) іноземний студент-медик удосконалює іноземну мову,
наближаючи свої комунікативно-мовні вміння до рівня носіїв мови. У сукупність умінь входять: 1) вміння
розуміти усні і письмові тексти, бачити всі закладені в них змісти, створювати власні тексти; 2) вміння
висловлювати одну думку різними способами, адекватно реагуючи на ситуацію за допомогою мовленнєвих
вчинків; 3) вміння активно і творчо аналізувати і використовувати наукову літературу за фахом; 4) вміння
засвоювати масиви наукової інформації; 5) вміння обробляти, оцінювати, описувати дані клінічних
досліджень (експериментів); 6) вміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді рефератів, статей,
доповідей.
Інтернаціоналізація освіти є однією з найбільш характерних особливостей розвитку освіти у світі
протягом останніх десятиліть. Створення сприятливих умов для прискорення інтернаціоналізації освіти в
Україні і, в першу чергу, для значного збільшення контингенту іноземних студентів у вітчизняних ВНЗ, є
одним із найбільш важливих напрямків міжнародної діяльності українських навчальних закладів у період
політичних і економічних перетворень, котрі відбуваються у країні.
Специфіка професійної освіти іноземних студентів в полікультурному середовищі українського ВНЗ
виявляється при зіставленні особливостей освітньо-виховної роботи з українськими та іноземними
студентами, що визначає педагогічні напрямки формування професійної компетентності, методологічні
підходи й освітні технології. Опора на "діалог культур" і етнокультурний компонент виділяється нами як
методичний принцип, що лежить в основі навчання іноземних студентів в умовах нової для них
україномовної культури [5: 72].
Гарантом успішності навчальної та професійної діяльності є створення передумов для кращого засвоєння
іноземцями української мови, якою проводиться навчання медичних дисциплін, у зв’язку з чим залишаються
актуальними пошуки оптимальних шляхів координації роботи кафедр української та російської мов з
кафедрами спеціальних дисциплін. Однією з проблем у вирішенні цих завдань є відсутність підручників та
програм для студентів-іноземців, що навчаються в Україні, тому в цих умовах особливого значення набуває
міжпредметна координація.
Наукову основу координації складають дослідження мови науки, знання характеристик мовних одиниць
в науковому стилі, особливостей усної і письмової форм, структурно-семантичної організації наукових
текстів, комунікативних потреб, визначення мовленнєвих умінь відповідно до конкретних комунікативних
завдань [6].
Необхідно зазначити, що особливо важливими є заняття з української мови для студентів І курсу, коли
формування знань, умінь і навичок у навчально-професійній сфері відбувається не лише на кафедрах
спеціальних дисциплін, але й на уроках із мови, де набуваються навички і вміння аудіювати лекції та читати
літературу з медичних дисциплін.
Інтеграція сучасної національної системи вищої освіти в європейську ставить нові задачі й умови
розвитку експорту освітніх послуг. Навчання іноземних студентів є визначним показником статусу
навчального закладу. Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова має великий
досвід навчання іноземних студентів. За період свого існування були підготовлені фахівці для країн Азії,
Африки, Латинської Америки та Європи.
Як приклад, кожного навчального року на кафедрі українознавства університету календарно-тематичні
плани для студентів-іноземців координуються з планами кафедр спецдисциплін. У зв’язку з тим, що на
першому курсі основними серед дисциплін є біологія і анатомія, то перш за все на заняттях з мови
використовуються матеріали з цих предметів.
На другому курсі плани з наукового стилю координуються з планами кафедр гістології, мікробіології,
нормальної фізіології, загальної хірургії, пропедевтичної терапії. Результатом такої координації роботи
кафедр є видання навчальних текстів з наукового стилю мовлення на матеріалі анатомії, нормальної
фізіології.
Викладачами кафедри українознавства складаються окремі плани для студентів-іноземців медичного,
стоматологічного та фармацевтичного факультетів, оскільки навчальні плани цих факультетів відрізняються
як за кількістю годин, так і за дисциплінами, що викладаються. Для студентів-стоматологів, наприклад,
підготовлено такі спеціальні тексти, як "Верхні медіальні різці", "Верхні бокові різці", "Клик верхній", "Клик
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нижній" та ін.
До кожного тексту з наукового стилю викладачами мови розробляються вправи (фонетичні, лексичні,
лексико-граматичні, вправи з метою формування мовленнєвих навичок і вмінь). Наприклад, студент повинен
вміти орієнтуватись у комунікативному завданні кожної смислової частини тексту, прогнозувати подальший
зміст речення, смислової частини тексту, визначати головну й додаткову інформацію та ін. Реалізація
принципу комунікативності під час навчання читання навчальної літератури передбачає максимальне
використання реальних завдань, що виконуються студентами на заняттях зі спецдисциплін.
Важливим напрямком роботи з формування предметної компетентності студентів-медиків є підготовка
іноземців до практичних занять на клінічних кафедрах. Практика свідчить, що нове комунікативне
середовище викликає у деяких студентів розгубленість. У результаті координації роботи кафедри
українознавства та кафедр оперативної хірургії і пропедевтичної терапії розроблено навчальний посібник,
який, з одного боку, полегшує іноземцям навчання на клінічних кафедрах, а з іншого – готує до спілкування
з хворими.
Реальні умови проведення занять на клінічних кафедрах викликають необхідність формування навичок і
вмінь професійного спілкування як російською, так і українською мовами. З другого семестру ІІ курсу
кожного тижня в групах студентів-іноземців проводяться заняття з української мови. Якщо на І курсі на
заняттях використовується більшою мірою матеріал загальнолітературного стилю, то на ІІ курсі основна
увага звертається на медичну лексику, на спілкування з хворими. Наприклад, на І курсі вивчаються такі
теми, як "Про себе" (4–6 год.), "Квартира. Гуртожиток, житлові умови" (4 год.), "Розташування медичних
закладів у Вінниці" (4–6 год.), "Природа. Погода. Клімат. Їх вплив на самопочуття" (4 год.) та ін.
Головною метою занять з української мови на ІІ курсі є формування навичок і вмінь аудіювання і
читання українською мовою найбільш уживаних слів, словосполучень, речень, тобто лексичного та
термінологічного матеріалу, з яким студенти зустрічаються в клініці. Структура розробок, що
використовуються на кафедрі українознавства Вінницького національного медичного університету імені
М. І. Пирогова на заняттях з української мови з іноземцями, дозволяє перейти від ознайомлення з лексичним
і граматичним матеріалом до використання його на рівні професійної комунікації під час читання медичної
документації і в діалозі лікаря з хворим. Наприклад, у першому семестрі ІІ курсу вивчаються такі теми, як
"Зовнішність людини. Назви частин та органів тіла", "Характер, поведінка та психологічний стан людини",
"Медпункт. Аптека. Розмова з лікарем, розмова з фармацевтом", "Професія. Робота. Робочий режим та стан
здоров’я" та ін. Теми занять другого семестру ІІ курсу: "Приймальне відділення. Заповнення паспортної
частини медичної картки стаціонарного хворого", "Скарги хворого (діалог хворого з лікарем)", "Симптоми
захворювання органів кровообігу. Історія захворювання" та ін. (додаток Н). Ці теми дають змогу студентам
ознайомитися з особливостями діалогу лікаря з хворим, а також засвоїти певну медичну лексику. Слід
відзначити особливий інтерес студентів до навчання професійного спілкування, до мовленнєвого етикету,
знання якого є реальною потребою для іноземців, що навчаються в медичних закладах України. Вивчення
мовленнєвого етикету є складовою частиною включення до комунікації з носіями української та російської
мов, оскільки адекватне взаєморозуміння учасників комунікативного акту, які належать до різних
національних культур, передбачає знання та вміння правильно використовувати різноманітні одиниці. Під
час відбору мовленнєвих одиниць для кожного етапу навчання необхідно брати до уваги не тільки
комунікативні потреби, але й професійні інтереси, соціальні ролі, в яких виступають студенти в навчальнопрофесійній сфері спілкування. Така робота особливо інтенсивно проводиться в групах ІІІ курсу і має на
меті запобігти типовим помилкам у використанні вербальних і невербальних засобів мовленнєвого етикету й
правил повсякденної поведінки (наприклад, калькування вербальної одиниці рідної мови на українську,
створення штучних мовних конструкцій, сприйняття й оцінка правил повсякденної поведінки чужого народу
відповідно до культурних традицій свого народу).
Звичайно, головне завдання викладача мови з формування професійної компетентності студентаіноземця здійснюється під час роботи з мовним та текстовим матеріалом із наукового стилю. Але залучення
до навчального процесу художніх текстів, що знайомлять студентів зі сферою їх майбутньої професійної
діяльності, сприяє кращому засвоєнню лексики, конструкцій літературної мови та наукової мови зокрема. Це
викликає необхідність добору текстів, у котрих відображається практична діяльність лікаря.
Художня література відіграє велику роль у становленні та розвитку медичної деонтології як науки про
головні принципи поведінки лікаря під час спілкування з хворим. Художні твори А. Чехова, Л. Толстого,
В. Вересаєва, М. Булгакова та інших письменників розкривають таємниці психології хворої людини та
підіймають питання професійної поведінки лікаря, що викликає зацікавленість студентів, розширює їх
кругозір, виховує гуманістичне ставлення до пацієнтів.
Одним із принципів відбору текстів літературного стилю мовлення є врахування професійноорієнтованої краєзнавчої інформації. Для майбутніх лікарів велике пізнавальне та освітнє значення мають
відомості з історії медицини, про життя вчених-медиків, про систему підготовки медичних кадрів в Україні.
Використання краєзнавчих фактів у художніх текстах посилює мотивацію вивчення мови. Так, викладачі
кафедри української та російської мов Вінницького національного медичного університету імені
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М. І. Пирогова склали тексти, що містять цікаву інформацію про діяльність М. І. Пирогова та
Д. К. Заболотного, життя яких пов’язане з Вінниччиною (додаток М). Робота з такими текстами повинна
проводитися таким чином, щоб студенти, по-перше, побачили своєрідність мовних структур, по-друге,
засвоїли змістовну сторону, по-третє, відчули робочу атмосферу, в якій працюють медики. Крім того,
викладачі організовують екскурсії до музею-садиби М. Пирогова та до музею Д. Заболотного.
Реалізація сучасної освітньої концепції вимагає від педагогів акцентування уваги на особистісноорієнтовану модель навчання, в центрі якої знаходяться інтереси, потреби, можливості студента-іноземця,
їхня спільна діяльність, котра базується на позитивній взаємодії.
Висновки. Аналіз наукових праць зарубіжних і вітчизняних учених з проблеми дослідження виявив
значний інтерес до дослідження міжкультурної, полікультурної, комунікативної компетентності у зв’язку зі
змінами міжкультурної освіти та виховання студентів під впливом соціокультурних трансформацій у
суспільстві, відкритості до сприйняття психологічних, соціальних та інших міжкультурних відмінностей.
З’ясовано, що міжкультурне виховання зумовлюється особливостями суспільно-політичного устрою та
рівнем соціально-економічного розвитку суспільства.
Встановлено, що міжкультурна комунікативна компетентність є єдністю трьох складових: мовної,
комунікативної й культурної компетентності. Мовна компетентність відповідає за правильний вибір мовних
засобів, адекватних для ситуації спілкування; комунікативна компетентність включає механізми, прийоми й
стратегії, необхідні для забезпечення ефективного процесу спілкування; поняття культурної компетентності
збігається з поняттям культурної грамотності й передбачає знання політичних реалій, фразеологізмів,
термінів тощо.
Рисами сформованості міжкультурної комунікативної компетентності є такі: відкритість до сприйняття
психологічних, соціальних та інших міжкультурних відмінностей; психологічна спрямованість на
кооперацію із представниками іншої культури; вміння розрізняти колективне й індивідуальне у
комунікативній поведінці представників інших культур; здатність долати соціальні, етнічні й культурні
стереотипи; володіння системою комунікативних засобів та правильний їх вибір залежно від ситуації
спілкування; дотримання етикетних норм у процесі комунікації. Аналіз теоретичних засад дослідження дав
змогу розкрити сутність поняття "міжкультурна комунікативна компетентність" через характеристику
понять: "компетентність", "міжкультурна компетентність", "комунікативна компетентність", "полікультурна
компетентність". Отже, ми розглядаємо міжкультурну комунікативну компетентність майбутніх лікарівіноземців як інтегративну особистісну якість, що охоплює синтез знань про національні та міжкультурні
цінності; комунікативних та емфатичних умінь, які забезпечують міжкультурну взаємодію, толерантне
ставлення до її носіїв; переконань та поведінки майбутнього фахівця-медика для виконання його
професійних функцій.
Проаналізовано особливості освітньо-виховної роботи з іноземними студентами у вищих медичних
навчальних закладах України та встановлено, що серед розвинутих європейських країн наша держава
посідає гідне місце за загальним числом іноземних студентів, найбільшою популярністю яких користуються
медичні і фармацевтичні спеціальності. Підготовка лікаря здійснюється на етапах переддипломної і
післядипломної підготовки. Навчання здійснюється відповідно до освітньо-професійних програм загальної
лікарської підготовки фахівця з трьох базових спеціальностей (лікарська справа, педіатрія, медикопрофілактична справа) з подальшою спеціалізацією на післядипломному етапі відповідно до освітньопрофесійних програм певної лікарської спеціальності.
Встановлено, що формування міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентівмедиків є частиною процесу підготовки іноземних студентів у вищих медичних навчальних закладах
України, та визначається нами як цілеспрямований процес соціалізації та професіоналізації іноземних
студентів-медиків, який ґрунтується на сучасних педагогічних концепціях, що передбачають інтегроване
пізнання мови та культури іншої держави у процесі професійної підготовки, сприйняття загальнолюдського
й національного компонентів культури з метою набуття професійних якостей висококваліфікованого
фахівця.
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури обґрунтовано завдання сучасної міжкультурної
комунікативної освіти та виховання студентів, а саме: особистісний розвиток кожного студента, що
передбачає індивідуальний підхід до нього; розвиток етнічної й культурної грамотності, тобто досягнення
студентами певного рівня інформованості про особливості історії й культури наявних у суспільстві етнічних
груп – власної та "чужої"; усвідомлення взаємовпливу й взаємозбагачення культур у сучасному світі,
розвиток інтегративних процесів; формування етнокультурної компетентності, тобто не тільки позитивного
ставлення до наявних у суспільстві різних етнокультурних груп, але й уміння розуміти їх представників,
взаємодіяти із представниками інших культур.
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Калашник Н. В. Особенности учебно-воспитательной работы с иностранными студентами в
высших медицинских учебных заведениях Украины.
В статье проанализирована степень разработки исследуемой проблемы в педагогической теории и
учебно-воспитательной практике; уточнена суть ключевых понятий исследования; проанализированы и
раскрыты особенности учебно-воспитательной работы с иностранными студентами в высших
медицинских учебных заведениях Украины. Выяснено, что среди развитых европейских стран наше
государство занимает достойное место по общей численности иностранных студентов, наибольшим
спросом пользуются медицинские и фармацевтические специальности. На основании анализа психологопедагогической литературы выделены задания современной межкультурного коммуникативного
образования и воспитания студентов.
Ключевые слова: учебно-воспитательная работа, студенты-иностранцы, межкультурная коммуникация,
межкультурное коммуникативное образование и воспитание, медицинское образование в Украине.
Kalashnik N. V. The Peculiarities of Educational Work with International Students at Higher Medical
Educational Institutions of Ukraine.
The article deals with the main peculiarities of educational work with international students at higher medical
educational institutions of Ukraine. The degree of the central problem under the study in the pedagogic theory and
educational practice is analyzed. The accent is made on the key concepts of the investigation and the peculiarities
of educational work with international students at higher medical educational institutions of Ukraine are stated. It
turns out that our state occupies the rightful place among the total number of international students and as a result
medical and pharmaceutical specialties are very popular. This information is revealed in the article. On the ground
of the analysis of psychological and pedagogic literature the main tasks of modern intercultural communicative
students' education are emphasized. The author arrives at the conclusion that educational work with international
students at higher medical educational institutions is very important in our society.
Key words: educational work, international students, intercultural communication.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ
Стаття присвячена проблемі удосконалення педагогічної практики студентів, які в майбутньому
стануть учителями іноземної мови. Проаналізовано навчальні плани трьох ВНЗ України з тим, щоб
реально оцінити переваги та недоліки, які існують на даний момент. Висвітлено результати
анкетувань та інтерв’ю проведених серед викладачів та студентів ВНЗ України. Запропоновано шляхи
удосконалення педагогічної практики студентів у процесі їх професійної підготовки.
Ключові слова: педагогічна практика, удосконалення, виховна практика в ДОТ, майбутні учителі
іноземної мови.
У даній статті мова йтиме про майбутніх учителів іноземної мови та їх підготовку до професійної
діяльності, адже, на наше переконання, ґрунтовне знання іноземних мов є актуальним питанням
сьогодення, яке у перспективі вимагає не лише змін у викладанні іноземної мови у ВНЗ, але й
систематичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови в цілому.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними
завданнями. Згідно Рекомендацій Ради Європи та МОН України [1; 2], проблеми професійної підготовки
вчителя іноземної мови набувають особливої актуальності й стали предметом дослідження широкого
кола науковців, тому й першочерговим завданням педагогічної освіти є підвищення якості професійної
підготовки майбутніх учителів іноземної мови.
Аналіз основних стратегічних і нормативних українських документів свідчить, що вимоги до
підготовки майбутніх спеціалістів значно зросли. Отже, перед педагогічними ВНЗ та університетами
стоїть завдання значного удосконалення психолого-педагогічної та методичної підготовки майбутніх
учителів, а також озброєння їх сучасними знаннями та підвищення рівня їх практичної підготовки.
Підвищення рівня практичної підготовки студентів передбачає і включає в себе декілька аспектів,
одним з яких є удосконалення організації та проведення педагогічної практики, яка, на думку вчених,
відіграє вирішальну роль у процесі становлення професіонала.
Аналіз досліджень і публікацій останніх років, на які спирається автор і в яких започатковано
вирішення даної проблеми. Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження засвідчив, що
педагогічна практика в різних аспектах досліджувалась багатьма українськими та російськими вченими,
у тому числі й: О. О. Абдулліною, Н. М. Загрязкіною, М. П. Задесенцем, М. К. Козієм, Н. М. Дем’яненко,
І. В. Морозом, І. М. Карпенко, Н. В. Казаковою, Л. І. Кацовою, Г. Г. Кіт, А. М. Волощук та багатьма
іншими. Аналіз наукових праць цих та багатьох інших авторів свідчить, що педагогічна практика
залишається актуальною проблемою, і що вона допомагає формувати особистість педагога, який би
відповідав сучасним вимогам суспільства.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
Незважаючи на те, що з боку науковців значна увага приділялась педагогічній практиці, досі залишається
недостатньо розробленим і все актуальнішим питання її удосконалення в сучасних умовах значного
підвищення вимог до викладання англійської мови.
Мета статті – висвітлення питання удосконалення організації педагогічної практики майбутніх
учителів іноземної мови, ґрунтуючись на аналізі навчальних планів ВНЗ України та базуючись на
отриманих результатах проведених анкетувань та інтерв’ю серед студентів та викладачів ВНЗ.
Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Серед великої кількості різноманітних предметів, які передбачені навчальними планами ВНЗ
України, вагоме місце у процесі професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови посідає
педагогічна практика. Вона відіграє вирішальне значення у становленні майбутнього вчителя,
забезпечуючи фундамент для формування основних педагогічних умінь і навичок у майбутнього
професіонала. Саме на практиці студент може визначити, наскільки правильно він обрав для себе сферу
діяльності, з’ясувати ступінь співвідношення особистісних якостей з професією вчителя. Отже,
педагогічна практика це важливий етап перевірки готовності студента до діяльності в ролі вчителя; це
"своєрідний екзамен не лише з теоретичної, але й практичної підготовки студента, який він складає перед
учнями, учителями, батьками і самим собою" [3: 10].
Теоретичне визнання важливості та значущості педпрактики, на жаль, слабо підтверджується
реаліями діяльності українських ВНЗ. Наш аналіз навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня
"бакалавр" за напрямом підготовки: 6.020303 Філологія*. Мова та література (англійська) проведений
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нами у трьох ВНЗ (НПУ імені М. П. Драгоманова, НДУ імені Миколи Гоголя, ВДПУ імені Михайла
Коцюбинського) свідчить, що на практику відводиться доволі незначна кількість годин. Загальна картина
співвідношення годин педагогічної практики та загальної кількості годин для ОКР "бакалавр"
представлена у табл. 1.
Таблиця 1.
Назва ВНЗ

Загальна кількість
Педагогічна практика
годин
Години
%
8640
702
8,1
8924
648
7,3
8640
540
6,3

НПУ імені М. П. Драгоманова
НДУ імені Миколи Гоголя
ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

З вищенаведеної таблиці стає очевидним той факт, що лідером за кількістю годин на педпрактику є
НПУ імені М. П. Драгоманова, адже при загальній кількості годин 8640, на практику виділено 702
години, що складає 8,1 % від загального обсягу навантаження студента. Очевидно, що це найвищий
показних серед проаналізованих нами навчальних планів, бо в інших двох ВНЗ показники ще нижчі.
Продовжуючи детальніше ознайомлення з навчальними планами ВНЗ України, можемо засвідчити,
що такі ВНЗ як НПУ імені М. П. Драгоманова, НДУ імені Миколи Гоголя та ВДПУ імені Михайла
Коцюбинського намагаються забезпечити наскрізний характер практичної підготовки майбутніх учителів
іноземної мови. Загальна картина організації практики для ОКР "бакалавр" представлена у табл. 2.
Таблиця 2.
Семестр
ВНЗ

I
Вид
ПП
Тижні

НПУ імені
М. П. Драгоманова
НДУ імені
Миколи Гоголя
ВДПУ імені
Михайла
Коцюбинського

Навч. П,
Озн. П
1

IV
Вид
ПП
Тижні
ВП у
Літ.ОТ
3
Навч. П
2
Навч. П
1

V
Вид
ПП
Тижні

Навч. П
1

VI
Вид ПП

VII
Вид
ПП
Тижні

Тижні
Пропед. П Соціолінг.
П
2
2
Вих. П у
ДОТ
4
Навч. П
Навч. П
1

1

VIII
Вид
ПП
Тижні
Вироб. П
6
Пед. П в
ЗНЗ
6
Пед. П в
ЗНЗ
6

Як свідчать дані з таблиці, лідерами по кількості виділених тижнів на практику являються
НПУ імені М. П. Драгоманова та НДУ імені Миколи Гоголя, бо в навчальних планах цих ВНЗ відведено
по 13 тижнів на практику. А от якщо говорити про наскрізний характер практики, то в цьому питанні
лідирує ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, адже, лише в даному ВНЗ, починаючи з IV семестру і аж
по VIII практика проводиться кожного семестру.
Але те, що офіційно передбачається навчальним планом – це одна річ, а як відбувається насправді –
це буває зовсім інша річ. Так, поспілкувавшись із студентами одного з ВНЗ (дотримуючись етичних
норм, ми не називаємо цей заклад) виявилось, що про практику у дитячих оздоровчих таборах (ДОТ)
вони лише чули, але на превеликий жаль не проходили. І як багато вони втратили! Адже, літня
педагогічна практика є самостійною роботою студентів з дітьми під час літніх канікул в таборах або в
дитячих клубах. Саме вона створює реальні умови для формування професійно-педагогічної
спрямованості, умінь та якостей особи майбутнього вчителя [4: 63].
Як і будь-який вид діяльності цей вид практики має свої унікальні особливості. Так, наприклад, під
час проходження педагогічної практики в школі студент-практикант приходить у сформований класний
колектив, що має свої традиції, звичаї, свою систему взаємовідносин, а от в умовах дитячого оздоровчого
табору, студент має провести колосальну роботу по створенню, розвитку та забезпеченню хоча б
мінімальної згуртованості тимчасового дитячого колективу. Ми глибоко переконані, що під час виховної
практики у дитячих оздоровчих таборах студенти отримують унікальний та життєво-необхідний досвід,
який ще не раз у житті стане їм в нагоді.
Підґрунтя нашої впевненості сягає ще 2004/2005 роки, коли нам пощастило побувати у дитячому
оздоровчому таборі "Чайка" (м. Севастополь) і відчути атмосферу, яка панувала там, поспілкуватися з
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керівництвом, студентами (ватажками) та дітьми. Також, було проведено анкетування серед студентів, а
отримані результати висвітлені у статті [5].
Коротко аналізуючи отримані результати, вкажемо, що 70 % опитаних зазначили, що літня практика є
важливою, більше того, аж 80 % респондентів вважають, що літня практика обов'язково має бути
присутня у навчальному процесі ВНЗ. Аналіз результатів засвідчив і той факт, що студенти були дуже
раді мати нагоду побувати на літній практиці в дитячому оздоровчому таборі. І хоча значна більшість
студентів на запитання "Як ви оцінюєте роботу ватажка ДОТ?" дали відповідь – "складна, але цікава"
проте аж 95 % опитаних зазначили в анкетах: "з величезним задоволенням приїхали б у табір ще
раз" [5: 135].
Відомим є той факт, що під час літньої практики студенти, які вперше працюють з дітьми можуть
відкрити в собі абсолютно нові якості, які раніше не помічали. У більшості студентів вперше любов до
дітей та інтерес до роботи з ними може проявитися саме під час літньої практики. Наше опитування
абсолютно підтвердило цей факт, бо біля 70 % студентів (ватажків) в анкеті зазначили, що відкрили в
собі нові здібності та якості, серед яких: любов до дітей, відповідальність, організованість, артистичність
та творчі здібності. Отже, студенти переконались у тому, що цей вид практики є надзвичайно важливим і
корисним для їх майбутньої професії. Серед недоліків респонденти вказали на свою недостатню
готовність до такої діяльності, адже у ВНЗ не передбачена підготовка студентів саме до виховної
практики у дитячих оздоровчих таборах [5: 135].
ВНЗ позиціонують педагогічну практику, як важливий етап професійної підготовки майбутнього
вчителя іноземних мов та невід’ємну складову частину навчально-виховного процесу і визначальний
компонент підготовки фахівця. За посилення практичної підготовки студентів виступають викладачі,
вчені, зазвичай пропонуючи збільшення тривалості виробничої педпрактики, розширення переліку
навчальних фахових практик, упорядкування термінів проведення практик з метою запровадження
системи ранньої адаптації випускників на первинних посадах та надання їй наскрізного характеру [6]. А
що з цього приводу думають самі студенти?
Мотивуючись тим, що студенти вищих навчальних закладів, висловлюючи усно, або письмово свої
думки, зауваження та пропозиції, можуть значно допомогти педагогам, науковцям і вченим, які
працюють над проблемою поліпшення організації навчального процесу у ВНЗ в цілому та педагогічної
практики зокрема, ми провели різні анкетування та інтерв’ю серед студентів майбутніх учителів
іноземної мови з тим, щоб проаналізувати та врахувати їх думки та пропозиції, щодо удосконалення
педагогічної практики. Також, були опитані викладачі вищих навчальних закладів, в тому числі й
керівники практики, з тим, щоб їх бачення проблеми та пропозиції щодо її вирішення порівняти з
баченням самих студентів. Крім того, були опитані шкільні вчителі англійської мови, які працювали із
студентами-практикантами. Деякі результати даного дослідження висвітлимо у даній статті.
Для студентів ми сформулювали запитання: "Що б ви запропонували для покращення підготовки
студентів до педпрактики?" і включили в анкети наступні варіанти відповідей: 1) ввести певний курс,
який би готував студентів до педпрактики; 2) існуючі предмети більш зорієнтувати на підготовку до
проходження педпрактики; 3) збільшити кількість годин на проведення педпрактики; 4) Ваш варіант.
Результати показали, що більшість респондентів близько 40 % виступають за те, щоб предмети у ВНЗ
були більш зорієнтовані на підготовку до майбутньої професійної діяльності в цілому, та педагогічної
практики зокрема. Ми повністю згодні з думкою студентів, бо вважаємо, що питання забезпечення
органічного зв'язку між теоретичною та практичною підготовкою студентів залишається актуальним, а
вся глибина та важливість даного питання, як показує досвід, проявляється безпосередньо під час
педагогічної практики.
Ми також поділяємо думку тих педагогів (Суддя З. О. [7] та колектив проекту "Шкільний вчитель
нового покоління" [8]), які виступають за встановлення тісних міжпредметних зв'язків у сфері
викладання педагогіки, психології, методик та забезпечення їх органічної єдності. Вважаємо, що
недостатнє використання викладачами міжпредметних зв’язків у процесі викладання студентам ряду
споріднених дисциплін є проблемою, що ускладнює якість підготовки майбутніх учителів.
Продовжуючи аналіз відповідей на вищезгадане питання в анкеті, зазначимо, що майже третина
респондентів вважають доцільним уведення в навчальний план певного спецкурсу, який би готував
студентів до педагогічної практики. Отже, з метою ефективнішої підготовки студентів ОКР ''бакалавр'' до
педагогічної практики пропонуємо введення навчального спецкурсу, зміст якого інтегруватиме комплекс
дисциплін, які передбачені навчальними планами ВНЗ і буде логічним доповненням до базового циклу
психолого-педагогічних дисциплін (педагогіка, психологія, основи педагогічної майстерності, методика
викладання навчальних дисциплін та інші).
За даними нашого анкетування, лише незначний відсоток студентів (близько 1/6 опитаних) вбачають
поліпшення педагогічної практики у збільшенні кількості годин, відведених на її проходження. Отже,
дуже мало студентів трьох ВНЗ вбачають удосконалення педагогічної практики саме за рахунок
збільшення годин, відведених на неї.
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Щоб переконатись у високій вірогідності отриманих результатів з приводу поліпшення організації
педагогічної практики, ми опитали студентів ще шести ВНЗ (КНЛУ, РДГУ, ХНУ, ІДГУ, СДГУ, КГІ). Ми
не дотримувались чистоти експерименту, оскільки в цьому анкетуванні приймали участь, як майбутні
вчителі іноземної мови, так і майбутні перекладачі. Так от, результати у відсотках нас вразили своєю
ідентичністю, порівнюючи з результатами, отриманими по трьох основних ВНЗ (НПУ імені
М. П. Драгоманова та НДУ імені Миколи Гоголя). Єдина розбіжність була в тому, що не 1/6, а аж
третина студентів шістьох ВНЗ вбачають поліпшення педпрактики саме за рахунок збільшення в
навчальних планах годин на практику.
Щоб підтвердити високу правдивість отриманих результатів, ми поставили ще одне запитання, яке
частково повторювало попереднє: "Чи достатньо годин на проходження педпрактики передбачено
програмами ВНЗ?". Результати відповідей заслуговують особливої уваги, адже, всі респонденти
основних трьох ВНЗ, а саме: студенти (70 %), викладачі ВНЗ (75 %) та більшість вчителів шкіл
вважають, що годин відведених на педпрактику – достатньо. І лише близько третини всіх опитаних:
студентів, викладачів та вчителів зазначають, що цих годин – недостатньо. По іншим шістьом ВНЗ
картина дещо відрізняється: серед студентів відповіді "достатньо годин" і "недостатньо годин"
розділились порівну 50 % на 50 % , так само і відповіді викладачів 50 % на 50 %.
Отже, оскільки лише третина респондентів наголошують на збільшенні годин на педпрактику, а
більшість респондентів пропонують залишити її терміни без змін, ми дійшли висновку, що тривалість
(збільшення термінів) педпрактики не є вирішальним та рушійним фактором для покращення
професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів іноземної мови. На підставі аналізу стає
очевидним, що краще і значно доцільніше поліпшувати якість підготовки студентів до майбутньої
професійної діяльності в цілому та до педагогічної практики зокрема.
Знаючи, що значна кількість науковців та педагогів серед яких: Ю. П. Самброс, Д. С. Авербах,
Л. О. Хомич, А. М. Бойко та Н. М. Дем'яненко, Л. С. Нечипоренко та В. А. Троцко, З. В. Андрєєва-Ляліна
та інші наголошують саме на неперервній педагогічній практиці, а деякі науковці (В. І. Даниленко,
В. П. Мележик) навіть досліджують проблеми організаційно-методичних засад безперервної педагогічної
практики, ми наважились поцікавитись думкою викладачів та студентів з цього питання і виявили, що їх
думки суголосні з думками вчених та визначних педагогів, бо вони у своїй значній більшості виступили
за наскрізний (неперервний) характер педпрактики. А з метою з’ясування їх пропозицій щодо
наскрізного процесу організації педпрактики, ми поставили наступне питання в першу чергу викладачам
ВНЗ: "Які види неперервної практики бажано було б ввести у навчальний процес?" запропонувавши
кілька варіантів відповідей: 1) раз у місяць проводити уроки та позакласну роботу в школі; 2) раз на
тиждень проводити уроки та позакласну роботу в школі; 3) Ваш варіант. Оскільки більшість викладачів
виступають за наскрізний характер педагогічної практики, тому не дивно, що близько 60 % опитаних
викладачів обрали перший або другий варіант, запропонований в анкеті. Решта респондентів
пропонували свої варіанти і своє бачення вирішення даного питання. Вважаємо за доцільне навести деякі
пропозиції респондентів, наведені в анкетах з приводу неперервності педпрактики: "... ввести "пасивну"
практику на 1-2 курсах та аналіз побачених уроків"; "…раз у місяць відвідувати уроки вчителів
іноземних мов в школі, спостерігати, аналізувати їх уроки, обговорювати потім на заняттях" – пропонує
доцент кафедри іноземних мов НПУ імені М. П. Драгоманова; "…на 2 курсі розпочати неперервну
практику з частотою 1 раз/тиждень з метою спостереження уроків" та "…професійно орієнтувати
студентів з перших років навчання у вузі, розпочинати пасивну практику (observation) в школі з 2
курсу…" – пропонують викладачі ВДПУ імені М. Коцюбинського. Більшість викладачів ВНЗ вбачають
наскрізний характер педпрактики через уведення в навчальний процес "пасивної" педагогічної практики
на перших курсах, проте було кілька анкет викладачів, з відповідями: "неперервна практика не
потрібна…". Цікавим залишається і той факт, що така ж кількість студентів (60 %), теж наголошують на
доцільності організації наскрізної практики у ВНЗ.
Висновки з наведеного дослідження. Нас тішить той факт, що наші думки та пропозиції в плані
поліпшення педпрактики, які з’явились на підґрунті отриманих нами результатів дослідження, у своїй
більшості є суголосними з пропозиціями та рекомендаціями робочої групи проекту "Шкільний учитель
нового покоління", яка пропонує посилення методичного компоненту та узгодження вимог до
педагогічної практики (зміст, структура, організація, тривалість, оцінювання) [8].
Отже, з нашого дослідження випливає, що більшість респондентів виступають за неперервність
практики, а от чи доцільно це зробити лише за рахунок збільшення годин – не впевнені. Можливо варто
також замислитись над більш раннім стартом та варіативністю практик, а також над тим, щоб практика у
дитячих оздоровчих таборах справді організовувалась, а не лишалась лише на папері навчальних планів
ВНЗ.
Отже, проведене дослідження свідчить, що система викладання фахових дисциплін у вищих
(педагогічних) закладах освіти має бути більше зорієнтована на професійно-педагогічну підготовку
майбутніх учителів. Це один з перших аспектів, який слід враховувати для удосконалення організації
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педагогічної практики. Іншим аспектом, на який слід звернути увагу з метою поліпшення організації
педагогічної практики, є наскрізний характер проведення практики. Третім аспектом є реальна
організація виховної практики у дитячих оздоровчих таборах.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Врахування сучасних потреб суспільства у
володінні іноземними мовами на якісно новому рівні та необхідність реорганізації педагогічної
практики.
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Корсак Е. И. Усовершенствование педагогической практики будущих учителей иностранного языка.
Статья посвящена проблеме усовершенствования педагогической практики студентов, которые в
будущем станут учителями иностранного языка. В статье проанализированы учебные планы троих
высших учебных заведений Украины, с тем, чтобы реально оценить преимущества и недостатки,
которые существуют на данный момент. Представлены результаты анкетирования и интервью
проведенных среди преподавателей и студентов высших учебных заведений Украины. Предложены пути
усовершенствования педагогической практики студентов в процессе их профессиональной подготовки.
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Ключевые слова: педагогическая практика, усовершенствования, воспитательная практика в ДОЛ,
будущие учителя иностранного языка.
Korsak O. I. Ways of Improving Teaching Practice of Future Foreign Language Teachers.
The article is dedicated to the problem of improving teaching practice of future foreign language teachers. The
author states that teaching practice is a compulsory and very important component of the educational process
and proves that other scientists are of the same opinion. New and important research material is represented
with the curricula analysis of institutions of higher education, the results of which are depicted on two tables.
Tables contain not only figures but also percentages. The scientific methods of analysis, description and
comparison have been used in order to single out all the results. As the article has it, school teachers, students
and teachers of institutions of higher education were interviewed. The main results of the questionnaires and the
interviews are analyzed in the article. The importance of conducting summer teaching practice in children's
holiday camps was also proved referring to the research that had been conducted in a summer camp. It is also
mentioned that the author’s results are similar to the results presented by the project ''New Generation School
Teacher'' initiated by Ministry of Education and Science of Ukraine and British Council in Ukraine with the aim
to improve the quality of Ukrainian teachers of English pre-service training. Special attention is given to the
possible ways of improving teaching practice of future foreign language teachers in Ukraine.
Key words: teaching practice, ways of improving, summer teaching practice in children's holiday camp, future
foreign language teachers.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ПРОГРАМНО-НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ
У статті охарактеризовано зміст, структуру, спрямованість навчальних програм, які з’являлися
основою організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів протягом тривалого
історичного періоду. Зроблений аналіз програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання
студентів спеціальних медичних відділень в Україні у ХХ та на початку ХХІ століття. Обґрунтовано
наповнення варіативного компоненту базової програми з фізичного виховання за результатами
впровадження у навчальний процес інноваційних оздоровчих методик та технологій.
Ключові слова: фізичне виховання, навчальні програми, спеціальне медичне відділення, варіативний
компонент програми
Постановка наукової проблеми. Впровадження інноваційних оздоровчих технологій у навчальновиховний процес фізичного виховання є сьогодні однією з основних і актуальних завдань розвитку і
вдосконалення навчальних планів, програм вищих навчальних закладів (ВНЗ). Однак відсутність
науково-методичного аналізу сучасного феномену інновацій в сфері фізичної культури, її тенденцій і
перспектив розвитку породжує багато організаційно-управлінських проблем в системі фізичного
виховання, які необхідно вирішувати терміново. Практичне засвоєння інноваційних оздоровчих
технологій суттєво випереджує їх теоретичне обґрунтування та методологічну основу. Вони, як правило,
побудовані на традиційних уявленнях, характеризуються специфічною понятійною мовою та власною
логікою пояснень.
Фактично, в рамках таких дискусій послідовно формується нова парадигма фізкультурно-оздоровчого
руху. Проблема методологічного наповнення посилюється соціальним протиріччям між "легітимною"
традиційною теорією та практикою оздоровчих систем та "нелегітимною" інноваційною діяльністю в
сфері фізкультурно-оздоровчих технологій, методик, програм (О. О. Горелов, О. Г. Румба,
В. Л. Кондаков, 2012; Н. Н. Венгерова, 2014 та ін.).
Виходом з цієї ситуації буде формування методичної системи застосування оздоровчих технологій у
процесі фізичного виховання студентів ВНЗ.
Для створення цілісної методичної системи необхідно виявити загальні механізми впровадження
оздоровчих технологій в освітньому просторі ВНЗ, показати можливість їх використання при засвоєнні
різних розділів навчальної програми. Зробити це без вивчення тенденцій становлення та перспектив
подальшого розвитку програмно-нормативного забезпечення процесу фізичного виховання вищої школи
неможливо. Саме це визначає актуальність нашого дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Загальновідомим є те, що ефективність системи фізичного
виховання визначається рівнем її наукового, організаційного та програмно-нормативного забезпечення.
Один із шляхів підвищення ефективності цієї системи полягає у розробці науково обґрунтованих
програм з фізичного виховання. Проблема програмно-нормативного та методичного забезпечення
фізичного виховання у ВНЗ висвітлюється у численних дисертаційних дослідженнях
О. Т. Литвин,
2008;
Д. М. Анікєєв, 2012;
(С. П. Козіброцький,
2002;
В. Є. Білогур, 2002;
Г. П. Грибан, 2012 та ін.). Розробці, науково-експериментальному обґрунтуванню та впровадженню
експериментальних програм фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп присвячені
роботи О. Ю. Іваночко, 2009; С. І. Присяжнюка, 2008; О. З. Блавт, 2012; М. В. Євтушок, 2015 та ін.
Дослідники висловлюють думку про недоцільність створення єдиної програми з фізичного виховання
(Є. П. Сівков, 1986; В. М. Крамських, 1994; І. Р. Боднар, 2000; С. П. Козіброцький, 2002 та ін.).
Мета дослідження – розкрити історико-методологічні аспекти розвитку програмно-нормативного
забезпечення фізичного виховання студентів спеціальних медичних відділень у вищих навчальних
закладах України.
Завдання дослідження. 1. Охарактеризувати зміст, структуру, спрямованість навчальних програм з
фізичного виховання для студентів ВНЗ протягом тривалого історичного періоду.
2. Зробити аналіз програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентів спеціальних
медичних відділень в Україні у ХХ та на початку ХХІ століття.
3. Дослідити вдосконалення варіативного компоненту базової програми з фізичного виховання за
результатами впровадження науково обґрунтованих інноваційних оздоровчих методик та технологій.
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Виклад матеріалу дослідження. У липні 1929 року фізичне виховання стало обов’язковим
предметом у вищих навчальних закладах Росії, а з 1930 року воно стало обов’язковим предметом у всіх
ВНЗ Радянського Союзу.
В 30-і роки ХХ ст. вперше в програмному забезпеченні з’являється навчальний матеріал для основної
групи, групи спортивного удосконалення й спеціальної медичної групи та вводиться теоретичний розділ
з фізичного виховання [1: 9]. На початку 30-х років на зміст навчальних програм з фізичного виховання
студентів істотно вплинуло запровадження в державі комплексу "Готовий до праці й оборони".
У 1932 році була розроблена "Інтегральна програма фізкультури для вишів" [2]. Військово-прикладні
вправи були в кожному розділі програми, проявлявся її військо-політичний характер. Зміст даної
програми сприяв формуванню структурних компонентів методичної системи, пов’язаних з освітньою,
практичною і оціночною стороною фізичного виховання.
Програмно-нормативні основи продовжували базуватись на військовій спрямованості системи
фізичного виховання колишнього Радянського Союзу.
В 40–50-і роки ХХ століття значно зростає кількість годин для загального курсу з фізичного
виховання: з 180 годин у 1933 році до 560 годин у 1948 році, виокремлюється розділ професійноприкладної фізичної підготовки, як обов’язкової складової частини фізичного виховання
студентів [1: 10].
Програмою фізичного виховання студентів ВНЗ, яка була затверджена міністром вищої і середньої
спеціальної освіти 30 грудня 1962 р., передбачалося планування навчальних занять з фізичного
виховання у обсязі 140 годин на навчальний рік, з яких обов’язковими були заняття на I–II роках
навчання в обсязі 70 годин на рік (на факультативні заняття виділялося 70 годин). Програмою
встановлювалося також планування занять з фізичного виховання на III–IV роках навчання, які мали
бути тільки факультативними (обсяг 140 годин на рік). Програмою передбачався диференційний підхід
до організації занять із студентами з різним рівнем фізичної підготовки та здоров’я. Студентів
розподіляли по навчальних відділеннях з урахуванням стану здоров’я, фізичної підготовки, спортивної
кваліфікації та їхнього особистого бажання. Для цього студенти розподілялися на такі навчальні
відділення: підготовче, спортивного удосконалення та спеціальне [3: 19].
4 квітня 1975 року Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР уведено нову програму
"Фізичне виховання" для вищих навчальних закладів [4]. Це була одна із найбільш вдалих програм з
фізичного виховання студентської молоді, яка передбачала розподіл студентів на спеціальне, підготовче і
спортивне відділення для проведення практичних занять. Обсяг годин (обов’язкових і факультативних)
для перших двох відділень становив 560 годин на 4 роки навчання. Цією програмою було передбачено
обов’язковий теоретичний курс обсягом 20 годин у період навчання на І–ІІ курсах, який викладався у
формі лекцій. Практичний розділ включав види гімнастики, легкої атлетики, плавання, спортивні ігри,
лижний спорт (марш-кидок, велокрос), туризм та професійно-прикладну фізичну підготовку як
обов’язкові. Програма ставила жорсткі вимоги щодо відвідування навчальних занять з фізичного
виховання, до виконання контрольних вправ і нормативів для оцінки фізичної підготовленості студентів
та складання заліків. Крім того, у програмі були передбачені обов’язки студентів, організація лікарського
контролю за фізичним вихованням студентів та передбачений основний зміст навчального матеріалу для
спортивних відділень з основних видів спорту. Прийняття цієї програми спонукало до розробки
лекційного курсу, методичних рекомендацій для практичного розділу, тобто почала створюватися більш
чітка система методичного забезпечення навчального процесу [5].
У 1951 році Міністерство вищої освіти СРСР впроваджує навчальну програму з фізичного виховання
студентів ВНЗ. У цей період активно вдосконалюються науково-методичні засади побудови системи
вузівського фізичного виховання на основі спортивної спеціалізації [6].
На початку 90-х років чимало фахівців фізичної культури починають відзначати низький рівень
здоров’я студентської молоді. Проте аналіз програми фізичного виховання студентів ВНЗ засвідчує, що
вона зорієнтована переважно на розвиток певних фізичних якостей. За таких умов поза увагою
залишається потреба у здоровому способі життя як ціннісній орієнтації особистості (Л. Ю. Дудорова,
2009). Крім того, за твердженням науковців (С. М. Канішевський, 1999; С. І. Присяжнюк, 2008;
Г. П. Грибан, 2008; О. Д. Дубогай, 2010 та ін.), Державна програма природно не може враховувати всієї
різноманітності інтересів та запитів студентів, що навчаються в різних за профілем навчальних закладах,
місцевих умовах, національних та регіональних традиціях.
В Україні в період її незалежності продовжувала функціонувати радянська програма з фізичного
виховання у ВНЗ ще понад дванадцять років [7], що не сприяло розвитку національної системи
фізичного виховання студентів, впровадженню нових інноваційних оздоровчих технологій фізичного
виховання. Зміст, структура, цільова спрямованість навчальних програм з фізичного виховання у ВНЗ
України розвивалися еволюційним шляхом, зберігаючи відносну стабільність у структурі, а відрізнялися
програми лише за змістом програмного матеріалу, метою і завданнями фізичного виховання та
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кількісними параметрами навчального навантаження (С. П. Козіброцький, 2002; С. Ю. Путров, 2008 та
ін.).
Варто відмітити, що декілька державних документів того часу ("Основи Законодавства України про
охорону здоров’я", Закон України від 19.11.1992 р.; "Про фізичну культуру і спорт", Закон України від
24.12.1993 р., №3808 та ін.) були спрямовані на удосконалення системи фізичного виховання учнівської
молоді з акцентом на оздоровчу спрямованість фізичної культури. Таким чином, заклопотаність
фізичним станом молоді, її здоров’ям зводилося у ранг державної політики.
Наказом Міністерства освіти і науки України від 25 травня 1998 р. за № 188 затверджені Державні
вимоги до навчальних програм з фізичного виховання в системі освіти, де у п. 1.6. вказано, що ''авторські
(експериментальні) програми з фізичного виховання (фізичної культури) розробляються досвідченими
фахівцями відповідних закладів освіти на основі базових і відомчих. Вони проходять експертну оцінку і
затверджуються відповідними структурними підрозділами відомства, якому підпорядкований заклад
освіти'' [8].
У більшості авторських (вузівських) програм, які аналізувалися у даному дослідженні,
спостерігається тенденція до збільшення частки вправ оздоровчого характеру. Нового трактування
набувають розділи "Планування та облік роботи" та "Залік з фізичного виховання".
Рівень фізичного стану студентів вищих навчальних закладів характеризується значною
неоднорідністю результатів і має значні резерви для підвищення. Цей чинник враховують фахівці галузі
при складанні нових навчальних програм. Так, базова навчальна програма 1998 року передбачає
2 години на тиждень додаткових факультативних форм занять для студентів оздоровчого відділення, які
мають середній і нижче середнього рівень фізичного стану. Для студентів основної та підготовчої
медичних груп наводиться зразковий мінімальний тижневий руховий режим [9].
Істотно розширюється кількість видів рухової активності для студентів різних груп та різного рівня
підготовленості. Вперше з’являються в програмах і користуються популярністю шейпінг, стретчінг,
спортивні танці, спортивне орієнтування, різні види національних єдиноборств. Розширюється роль та
значення професійно-прикладної фізичної підготовки.
Для більшості програм характерне чітке опрацювання змісту практичного розділу для спеціальних
медичних груп.
Навчальною програмою з фізичного виховання Міністерства освіти і науки України (2003)
враховується диференційоване викладання практичного матеріалу залежно від стану здоров’я студентів.
У програмі окреслено зміст базового й елективного компоненту для різних навчальних відділень [10: 9].
Це зумовлює необхідність пошуку нових шляхів оновлення змісту, форм і методів навчально-виховної
роботи, які постійно розвиваються, вдосконалюються та спрямовані на позбавлення наявних вад у стані
здоров’я студентів цих груп, підвищення рівня їхнього фізичного здоров’я та психофізіологічного стану.
Між тим, організаційно-методичні особливості контролю у програмах для студентів спеціального
навчального відділення в Україні на державному рівні не передбачені. Сучасні програми з фізичного
виховання у вищих закладах освіти декларують диференційований підхід у фізичному вихованні
студентів із урахуванням, зокрема, рівня фізичної підготовленості студентів.
Встановлено, що у студентів з різними рівнями фізичної підготовленості спостерігається
різноспрямована динаміка окремих фізіологічних, психофізіологічних, соціопсихологічних показників
при застосуванні уніфікованої програми з фізичного виховання (Г. Д. Галайтатий, 1997;
О. Л. Єрьоміна, 1998; A. B. Магльований, 1995–1998; І. Р. Боднар, 2000 та ін.).
Науково обґрунтовані методики здійснення такого підходу ще недостатньо розроблені.
Формування варіативного компоненту базової програми з фізичного виховання на основі науково
обґрунтованих авторських оздоровчих методик та технологій представлено у таблиці.
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Використання
принципів, Організація
навчальних
засобів і методів оздоровчого
занять та
тренування
медико-педагогічний
контроль

Таблиця
Вдосконалення варіативного компоненту навчальної програми з фізичного виховання для
вищих навчальних закладів України
[складено автором самостійно за даними архівів авторефератів [Ел. ресурс] – Режим доступу:
http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/3252
http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28/browse?type=author&order]
Основні
положення
реалізації
Напрями модифікації існуючої
Автор, рік
базової
навчальної програми
навчальної
програми
(2003)
Вдосконалення фізичного виховання студентів з Галайтатий Г. Д. (1997);
низьким рівнем фізичної підготовленості
Боднар І. Р. (2000)
Юрчишин Ю. В. (2012);
Пошук нових шляхів оновлення змісту, форм і
Малахова Ж. В. (2013);
методів поза академічної роботи студентів.
Стадник В. В. (2015)
Дрозд О. В. (1998);
Ядвіга Ю. П. (2011);
Вдосконалення методики оцінки рівня засвоєння Дубогай О. Д.,
студентами навчального матеріалу
Євтушок М. В. (2012);
Грибан Г. П. (2012);
Присяжнюк С. І. (2013)
Застосування диференційованого викладання Малімон О. О. (1998);
практичного матеріалу залежно від стану Іваночко О. Ю. (2009);
здоров'я студентів
Блавт О. З. (2012)
Корекція фізичної підготовленості студенток
вузу в процесі занять оздоровчими видами Фанигіна О. Ю. (2005)
плавання
Іванова Г. Є. (2000);
Впровадження інноваційних
Салук І. А. (2010);
Іваненко Т. В. (2011);
технологій навчання в системі фізичного
виховання студентів
Присяжнюк С. І.(2013);
Футорний С. М. (2015)
Вдосконалення методики застосування сучасних
Гладощук О. Г. (2008)
оздоровчих технологій
Останнім часом на рівні Міністерства освіти і науки України активно обговорюються питання
модернізації фізичного виховання у ВНЗ, що знайшло підтвердження у рекомендаційному листі
керівникам закладів освіти щодо організації фізичного виховання за запропонованими базовими
моделями та формами [11]. Відкритим залишається питання про перелік загальних компетентностей
рухової активності для здобувачів вищої освіти різних ступенів. Таким чином, дослідження питання
оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи у вищих закладах освіти, виявлення та обґрунтування
чинників, що впливають на цей процес, розробка механізмів реалізації педагогічних аспектів цієї
проблеми, побудова програми з фізичного виховання на підставі комплексного вивчення властивостей
організму осіб з низьким рівнем фізичної підготовленості триває і по сьогодні.
Висновки. На основі опрацювання даних наукової і методичної літератури та інформаційних
відомостей мережі Internet встановлено наступне:
1. Важливе значення у процесі фізичного виховання, скерованого на вдосконалення фізичних і
духовних якостей молодої особи, формування свідомої потреби у зміцненні особистого здоров’я та
підготовку студента до певного виду професійної діяльності в конкретних соціально-економічних
умовах, належить якісному й ефективному програмному забезпеченню.
2. Аналіз програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентів протягом тривалого
історичного періоду засвідчує їх еволюційний розвиток, відносну стабільність структури та помітну
різницю в змісті програмного матеріалу, спрямованості процесу фізичного виховання, кількісних
параметрах навчального навантаження.
3. Зміст і форми фізичного виховання у вищому навчальному закладі визначені комплексною
програмою. Курс фізичного виховання спрямований програмою на вирішення ряду специфічних завдань
на основі варіативного компоненту програми. Ці завдання фізичного виховання студентів вирішуються
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шляхом врахування стану здоров’я, рівня фізичної підготовки, інтересів і здібностей студентів, а також
майбутньої професійної діяльності.
4. Результати педагогічних експериментів з розробки інноваційних авторських програм дають
підстави стверджувати, що програми, які були розроблені з урахуванням статевих закономірностей
морфо функціонального і психічного розвитку студентів, їх фізичної працездатності і здоров’я, мотивів
та інтересів, а також факторів зовнішнього середовища регіону, були визнані ефективними у практиці
роботи ВНЗ України.
У роботі окреслені шляхи подальших перспективних наукових досліджень, пов’язаних із
узагальненням та систематизацією інноваційних оздоровчих авторських програм з фізичного виховання
студентів.
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Кузнецова Е. Т. Зарождение и развитие программно-нормативного обеспечения физического
воспитания студенческой молодежи в Украине.
В статье дана характеристика содержания, структуры, направленности учебных программ, которые
являлись основой организации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях на
протяжении длительного исторического периода. Проанализировано программно-нормативное
обеспечение физического воспитания студентов специальных медицинских отделений в Украине в ХХ и в
начале ХХІ столетия. Обосновано наполнение вариативного компонента базовой программы по
физическому воспитанию по результатам внедрения в учебный процесс инновационных
оздоровительных методик и технологий.
Ключевые слова: физическое воспитание, учебные программы, специальные медицинские отделения,
вариативный компонент программы.
Kuznetsovа O. T. Formation and Development of Software and Regulatory Support of Physical Education of
Students' Youth in Ukraine.
It is well known that the effectiveness of the physical education is determined by the level of its scientific,
organizational and programmatic normative providing. One way to improve the efficiency of the system consists
of the development of scientifically grounded physical education program. For the integral methodical system of
application of health technologies creation in the process of students’ physical education it is necessary to find
out the general mechanisms for the implementation of health technologies in the educational space of higher
educational institutions. It determines the actuality of our research. The article describes the content, structure
and orientation training programs of physical education in higher education institutions for a long historical
period. The analysis of programmatic normative providing of students’ physical education of the special medical
separations in Ukraine in the XX and at the beginning of the XXI centuries is done. Filling of variable
components of the basic program of physical education as a result of introduction innovative health methods and
technologies in the educational process is grounded.
Key words: physical education, curriculum, special medical separation, variable components of the program.
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БАГАТОРІВНЕВА СТРАТЕГІЯ ЯК МЕТОД ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ПРИ
ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ
Статтю присвячено проблемі диференційованого підходу при викладанні англійської мови. У статті
описано одну із стратегій диференційованого підходу – багаторівневі уроки. Автором визначено, що
багаторівневі заняття містять чотири основні частини: попереднє оцінювання, розподілення на
підгрупи, виконання багаторівневих завдань відповідно до характеристики підгрупи та багаторівневе
оцінювання. Дана стратегія доводить, що студенти досягають успіху у навчанні за умов
багаторівневості завдань, що ґрунтуються на їхньому навчальному досвіді, рівні готовності, інтересах
та академічних можливостях.
Ключові слова: диференційований підхід, багаторівневі завдання, попереднє оцінювання, начальні цілі,
освітні потреби, рівень готовності.
Постановка проблеми. Створення Європейського простору вищої школи передбачає широку
професійну підготовку студентів до міжнародного глобального ринку праці, включаючи розвиток
професійно-орієнтованої іншомовної компетенції та встановлення безпосереднього зв’язку між діловими
якостями та професійними перспективами студентів. Зважаючи на це, особливу актуальність набуває
пошук шляхів підвищення ефективності навчання іноземної мови у технічних вищих навчальних
закладах, де наявність багаторівневих груп при вивченні студентами іноземної мови є об’єктивною
умовою педагогічного процесу.
Міжнародна діяльність, академічна мобільність студентів інтенсивно розвиваються, що вимагає
виконання поставлених та кардинально нових підходів в організації навчального процесу, реалізація
якого дасть змогу вводити сучасні форми та методи при вивченні іноземної мови у багаторівневих
групах, а саме: залучення іноземних громадян до навчання, робота із зарубіжними партнерами, участь у
міжнародних конференціях, стажуванні, наукових дослідженнях, міжнародна інформаційноорганізаційна робота, читання лекцій зарубіжними вченими.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні теоретичні розробки з питань
диференційованого навчання представлені такими вченими, як: О. Братанич, П. Гусак, Н. Друцко,
В. Козаков, О. Олексюк, В. Онищук, І. Унт та інші. У дослідженні О. Братанич [1] обґрунтовано критерії
трирівневої психолого-педагогічної типологізації та розроблено теоретичну модель технології
диференційованого навчання. Дослідниця визнає, що форми та методи диференційного навчання є
недостатньо ефективними через несистематичне використання на різних етапах занять. З метою
підвищення ефективності запропонованої технології важливо охоплювати всі етапи, зміст, форми
процесу навчання. Диференційний підхід потребує систематичності та послідовності.
Ми погоджуємось із думкою О. Олексюк [2], яка зазначає, що ефективність організації навчання
іноземної мови в умовах багаторівневих груп значною мірою залежить від визначення їхньої рівневої
характеристики. На шляху реалізації можливостей, які відкриваються перед студентами у сучасний час,
щодо оволодіння іноземною мовою та удосконалення власної освіти, стоїть проблема недостатньо
високого рівня отриманих знань через не сприйняття особистих відмінностей, потреб та можливостей
студентів. Ґрунтовний аналіз проблеми впровадження диференційованого навчання пропонує викладач
Н. Друцко [3], яка визначає наступні компоненти ефективного багаторівневого підходу: формування
груп з урахуванням реальних знань студентів, використання сучасних технологічних підручників,
підвищення мотивації студентів до вивчення мови.
У сучасній зарубіжній педагогіці модель навчальної діяльності з вивчення іноземної мови будується
як цілеспрямований впорядкований обмін ідеями, судженнями, думками заради пошуку істини. Так,
експерт з питань диференційованого навчання та професор університету штату Вірджинія США Керол
А. Томлинсон (Carol A. Tomlinson) [4] вважає, що розуміння можливостей кожного студента підвищує
мотивацію до навчання. Але, в той же час, викладач має чітко розуміти, що диференціальний підхід не
гарантує миттєвого досягнення однакового рівня всіх студентів у групі, рівень можливостей
підвищиться, результати навчання будуть кращими, але не однаковими. Професори університету штату
Західного Кентуккі Джулія Роберта та Трейсі Інман (Julia L. Roberts, Tracy F. Inman) [5] наголошують на
важливості попередньої психологічної роботи із студентами до визначення та розподілення по рівнях.
Студентам мають самі зрозуміти себе, оцінити свої можливості та визначити власні ресурси та
пріоритети у навчанні. Таким чином їм легше зрозуміти мету диференціації та відкритися і довіритися
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викладачеві. За умов само розуміння і само сприйняття власних можливостей студенти зможуть значно
прискорити процес самовдосконалення, а викладач має можливість створити сприятливі умови для
навчання студентів різних можливостей та рівнів.
Особливий інтерес становлять рекомендації Н. Хесс (N. Hess) [6] та М. Петерсона (M. Peterson) [7],
що стосуються демократичного стилю викладання особливо у багаторівневих групах, оскільки саме
такий тип викладання сприяє розвиткові дослідницьких здібностей, вміння критично мислити, бути
готовими до генерування ідей у студентів будь якого рівня володіння іноземною мовою. Це дає змогу
досягти динамізму емоційних переживань, які, змінюючи енергетичний потенціал потреби в розв’язанні
проблеми впливають на мотивацію спільного пошуку у багаторівневих групах.
Мета дослідження – визначити педагогічні умови впровадження диференційованого підходу до
навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі та описати форми та методи диференціації під
час викладання іноземної мови у вищих технічних закладах освіти.
Виклад основного матеріалу. Студенти, які вступають до вищих навчальних закладів, мають певний
запас знань з іноземної мови, але рівень цих знань при відсутності екзамену відрізняється різкою
диференціацією, яка заглиблюється у подальшому розподілі студентів на підгрупи без урахування
їхнього фактичного володіння мовою. Викладачі таких груп мають певні труднощі, які пов’язані з
визначенням початкового рівня навчання, а саме:
– підбором дидактичних матеріалів для занять;
– організацією групової роботи;
– побудовою ефективного контролю;
– визначенням потреб кожного студента;
– постійним взаємозв’язком для визначення труднощів, які можуть відчувати студенти.
Означене вище, певною мірою пояснюється характером і технологією навчальної роботи, що має
місце у вузівській практиці. В умовах імперативної спрямованості навчального процесу в університетах
переважають фронтальні форми роботи, які характеризуються низьким рівнем пізнавальної активності
студентів щодо вивчення іноземної мови. Несистемне використання прийомів диференціації на окремих
етапах занять не можуть вирішити проблему особистісної зорієнтованості навчання. Щоб забезпечити
єдність соціального, дидактичного та психологічного аспектів навчання, необхідно розв’язати наявні в
практиці вищої школи протиріччя між психологічними і дидактичними закономірностями всього
навчального процесу, між індивідуальним засвоєнням знань і фронтальною формою навчання, між
загальнодержавними педагогічними орієнтирами на індивідуалізацію та диференціацію навчання.
Вирішення цих завдань вимагає нових підходів до організації вивчення іноземної мови в рамках
багаторівневих груп. У дослідженні ми виокремили основні характеристики професійно-орієнтованого
навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах за умов успішного впровадження
диференційованого навчання, а саме:
– успішна реалізація поставлених завдань і цілей;
– економічність – досягнення результативності за найкоротший час;
– ергономічність – забезпечення ситуації емоційного, психологічного та інтелектуального комфорту
суб’єктів навчального процесу;
– високий рівень мотивації студентів при вивченні іноземної мови, зумовлений актуальністю
поставленої мети.
Розробка технології організації процесу навчання іноземної мови у багаторівневих групах, дає змогу з
однієї сторони посилити мотивацію студентів, а з другої розширити їхні можливості, з метою вільного
спілкування у професійній сфері на іноземній мові та майбутньої участі у програмах академічної
мобільності. Визначають наступні дві ключові умови для успішної імплементації диференційного
підходу до вивчення іноземної мови [3], а саме:
– розподіл студентів щодо вивчення іноземної мови на підгрупи, враховуючи їхні попередні знання та
внутрішню мотивацію;
– перехід на викладання з використанням високотехнічних, ефективних сучасних навчальнометодичних розробок, підручників або дистанційних курсів.
Розподіл студентів на мовні підгрупи можливо проводити не тільки на підставі комп’ютерного
тестування але й по результатам співбесіди, яка дає можливість надати більш об’єктивну картину рівня
володіння мовою, з врахуванням даних, отриманих шляхом анкетування абітурієнтів. Впродовж першого
навчального місяця допускається ''горизонтальний рух'' студентів між групами з метою уточнення рівня
окремих студентів. Після цього навчання загальної кількості студентів проводиться за визначеною
програмою, але в групах різного рівня від початкового до більш просунутого. Студенти, перед якими
стоять доступні завдання, кардинально змінюють своє ставлення до предмету. Навчання студентів у
групі ''свого'' рівня є потужним інструментарієм, що сприяє підвищеній мотивації. Процес навчання стає
більш цікавим, набуває практичної спрямованості, що створює умови для переходу на вищу ступінь. Рух
студентів від низького до більш високого рівня відбувається природнім шляхом, який дає змогу
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викладачу з самого початку створити психологічне та комфортне середовище, ситуацію дійсної,
справедливої конкуренції у групі.
Отже, важливо враховувати поширене в педагогічній науці уявлення про рівень як про ступінь,
величину розвитку явищ та факт диференціювання за групами. Рівень сформованості того чи іншого
утворення встановлюють (згідно з визначеними критеріями) як умовну міру, що дає змогу збагнути
явище і на цій підставі дати йому оцінку. Диференційоване навчання іноземної мови вищої школи буде
ефективним на усіх етапах навчального процесу за визначених О. Братанич [1: 13] наступних
педагогічних умов:
– застосування системно-технологічного підходу;
– здійснення трирівневої типологізації студентів за психолого-педагогічними, психофізичними та
ситуативно обумовленими критеріями;
– варіювання та дозування видів самостійної роботи та форм її контролю;
– технологізація навчального процесу;
– відповідність технології диференційованого навчання визначеним індивідуально-типологічним
особливостям студентів.
Викладені вище педагогічні умови дають можливість встановити провідні тенденції, завдяки яким
можна диференціювати навчальну діяльність студентів на основі трирівневої типологізації:
– виключно за статистичними критеріями, які базуються на психофізіологічних особливостях
студентів (аудіали, візували, кінестетики);
– за змішаними психолого-педагогічними критеріями: темп навчання, пізнавальна активність, рівень
самоорганізації;
– за ситуативно обумовленими критеріями.
Зважаючи на результати розподілення студентів, викладач може точно визначити межі
результативності навчальних впливів на студентів, їхній рівень готовності до навчання. Окрім суто
педагогічної мети – навчити іноземній мові. Наявність багаторівневих груп дозволяє реалізувати
психологічний вплив щодо розвитку між факторних взаємозв’язків і компенсаторської здатності
особистості перекривати недостатній рівень вияву одних чинників за рахунок інших. І саме ситуативні
обумовлені критерії забезпечують маневреність поділу типологічних груп студентів та мають певну
психотерапевтичну функцію.
В незалежності від поділу групи ми пропонуємо будувати заняття наступним чином: робота з цілою
групою, потім виконання завдань у менших групах при контролі викладача. Доповненням до такого
контролю може бути залучення студентів-лідерів для перевірки окремих завдань, закінчення заняття
планується з цілою групою. Є інший варіант – почати з вступної бесіди, включаючи в навчальний процес
усіх студентів, половину групи поділити на пари і визначити їм завдання, в цей же час працювати з
іншою половиною групи фронтально. Пізніше ця половина поділяється на менші групи, а пари
отримують нові завдання. В кінці семінарського заняття студенти працюють разом.
Також ми визначили різні види діяльності роботи у багаторівневих групах. Так, при роботі з
лексикою студенти-початківці шукають значення слів у словнику, студенти з середнім рівнем володіння
іноземною мовою знаходять у тексті речення з вказаними словами, більш обізнані студенти складають
власні речення або невеличке оповідання. Виконання кожного завдання відбувається за окремо
визначений термін. На цій основі діє система нормативно-темпових видів діяльності на семінарських
заняттях. Повільний темп викликає незадоволеність у студенів підвищеного рівня знань, швидкий –
негативно відображається на студентах з недостатнім рівнем знань. Тому, слід орієнтуватися на середніх
студентів, а для тих, хто швидше виконує завдання необхідно мати додаткові завдання. Особливої
значущості має такий вид діяльності, як підтримка інтересу до навчання. Ми маємо на увазі цікаві
сучасні професійно-орієнтовані теми з аутентичних навчальних матеріалів.
Істотну роль у зазначеному вище відіграє спільна наукова та міжнародна діяльність студентів. Це
робота малих груп, де результатом може бути написана спільна стаття, доповідь, створення певного
проекту, створення власної сторінки і в Інтернеті тощо. При цьому кожен студент має право виділятися з
групи, створювати власні проекти та вчитися поєднувати їх з результатами групової діяльності. Спільні
комунікативні програми та створення робочої англомовної атмосфери на міжнародних студентських
конференціях сприяють формуванню мовної компетенції.
Висновки. Підводячи підсумок, ми зазначаємо, що перелічені види діяльності для студентів
багаторівневих груп формують навички роботи в команді, забезпечують різнобічне опрацювання
навчального матеріалу, чим створюють умови для викладачів ефективно організувати навчальну
діяльність. Таким чином, досвід вищої школи переконує в тому, що рівень організації студентських
багаторівневих груп характеризуються безліччю параметрів, серед яких, передусім, слід виокремити
проблемність, змістовність та індивідуалізацію Саме ці смислоутворюючі категорії спонукають студентів
активізувати власні сили, засвоювати новий навчальний матеріал, що дає змогу набути навичок мовної та
міжкультурної компетенції, необхідних для інтеграції у світове освітнє суспільство.
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Лавриш Ю. Э. Многоуровневая стратегия как метод дифференциального подхода к обучению
иностранному языку в высших учебных технических заведениях.
Статья посвящена изучению проблемы дифференцированного подхода при обучении английском языку. В
статье описана одна из стратегий дифференцированного похода – многоуровневые уроки. Автор
рассматривает основные четыре компонента многоуровневых уроков: предварительное оценивание,
разбивка на подгруппы, выполнение многоуровневого задания, сооствественно характеристике
подгруппы, и финальное оценивание. Данная стратегия доказывает, что студенты достигают
большего академического успеха при условии многоуровневого обучения, которое соответствует их
учебному опыту, уровню подготовки, интересам и академическим возможностям.
Ключевые слова: дифференцированный подход, многоуровневые задания, предварительное оценивание,
учебные цели, академические потребности, уровень подготовки.
Lavrysh Yu. E. Tiered Instructions as a Strategy of Differentiated Approach in English Language Teaching.
The article focuses on the issue of differentiation in the classroom. Differentiation is a powerful education tool
for teachers who understand diverse student's academic needs, interests, readiness level and respond them
positively. In the context of education, the term ''differentiation'' is defined as a teacher's reacting responsively to
the learner's needs. The implementation of differentiation strategy is aimed at maintenance of students'
potentials and educational achievements. The present paper outlines the benefits of differentiation in the
classroom, methods for differentiating instructions and assessment. One of the differentiating strategies is tiered
assignments. It is based on main stages: pre-assessment, flexible grouping formation, tired instructions and final
assessment. Each tier carries the same workload and learning objective but the nature of the task varies. Tiered
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instructions are tasks at varied levels of complexity and with various degrees of scaffolding. Six ways to tier a
lesson are described in the article: by challenge level, by complexity, by resources, by outcome, by process, by
product. Lessons can be variously differentiated by learning objectives, tasks, methods of teaching, students
grouping, individualized access to specialists, learning style etc. This strategy helps teachers to achieve learning
objectives and encourage studying for all students without exception. The tiered strategy proves that students are
more successful when they are taught based on their own readiness levels, interests, and learning profiles.
Key words: differentiating approach, tiered assignments, pre-assessment, learning objective, academic needs,
readiness level.

82

Педагогічні науки. Випуск 1 (83).

УДК [373.2.015.3:316.647.5 ]:316.776.4
В. А. Ляпунова,
кандидат педагогічних наук, докторант
(Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)
lyapynov.a.@ukr.net
РОЛЬ ОЦІНКИ У ФОРМУВАННІ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
У статті представлено теоретичний аналіз поглядів науковців щодо базисної ролі оцінки на
початковому етапі формування толерантності у дітей дошкільного віку. З’ясовано, що у старшому
дошкільному віці відбувається засвоєння інформації про об’єкт, необхідної для формування
толерантності, розвиток мислення та формування оцінки об’єкта. Обґрунтовано роль батьків та
педагогів у формуванні оціночних суджень дітей. Аналізується вплив художньої літератури, ЗМІ,
мультфільмів та комп’ютерних ігор як взірців толерантних – інтолерантних суджень та оцінок на
формування толерантної поведінки дитини.
Ключові слова: формування толерантності, оцінка, оціночні судження, морально-оціночні судження,
педагогічна оцінка.
Постановка проблеми. Без утвердження толерантності в якості однієї з головних цінностей у
масовій свідомості неможливе існування суспільства в період глобалізації. В Україні державна політика
сприяння високому рівню толерантності спирається на достатньо широку політико-правову основу.
Проте в українському суспільстві, на жаль, ще залишається значним рівень психологічної
відокремленості, національної ізоляції певних етнокультурних груп, ксенофобії, інтолерантності.
Зниження рівня толерантності може негативно вплинути на міжнародний імідж України, як європейської
правової демократичної держави. Можливе створення потенційної загрози мирному співіснуванню
численних етнічних груп та національних меншин, що перешкоджає національній консолідації та єдності
країни, становленню громадянського суспільства та розвитку української політичної нації. Тому
сьогодні, коли органи державної влади всіляко намагаються остаточно нейтралізувати основні чинники
суспільного напруження та утвердити високий рівень толерантності в українському суспільстві, перед
національною системою освіти постає завдання виховання толерантної особистості, спроможної
вибудовувати власну поведінку на демократичних засадах.
Його розв’язання – складний, неоднозначний процес. Поряд зі стихійними чинниками, зумовленими
особливостями політичного, економічного та духовного розвитку українського суспільства, дитина
підпадає під спеціально організований вплив, спрямований на засвоєння нею моральних норм і правил,
вироблення таких якостей, як патріотизм, національна гідність, толерантність, любов до праці,
дисциплінованість, відповідальність, милосердя тощо.
Актуальність формування толерантності у дітей старшого дошкільного віку набуває особливого
значення, оскільки в цьому віці досвід сприйняття навколишнього світу у дітей ще невеликий, відсутні
стереотипи свідомості та поведінки. По мірі росту і розвитку, навчання і придбання різного роду
соціального досвіду, у свідомості та поведінці дитини поступово формуються певні оціночні судження,
що стосуються тих чи інших явищ і фактів навколишнього життя
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основоположні аспекти проблеми толерантності
обговорюються в працях вітчизняних та зарубіжних філософів і політологів В. М. Золотухіна, М. Конша,
П. Ніколсона, Н. Д. Реріха, М. Уолцера, В. А. Тишкова, Ю. А. Шрейдера та ін.
Дослідженню психології толерантності присвячені роботи А. Р. Асмолова, Б. З. Вульфова,
С. А. Герасимова, О. Ю. Клепцової, Р. Олпорта, Г. У. Солдатової та ін.
Окремі аспекти проблеми виховання толерантності у дітей старшого дошкільного віку представлені в
роботах Т. В. Алієвої, А. Р. Арушанової, В. І. Ашикова, P. C. Буре, О. B. Запорожця, С. А. Козлової,
Л. А. Парамонової, Л. П. Стрілецької, К. Е. Суслової, P. M. Чумічової. Проблема формування
толерантності у дошкільників розглядається в дисертаційних дослідженнях Н. С. Авраменко,
Н. М. Іванової, Е. А. Конишевої, C. B. Мажаренко, Е. І. Музенітової, O. A. Овсянникової, К. Л. Ремарчук,
Н. І. Скрипник та ін.
Дослідження впливу соціальної оцінки на формування толерантності у дітей започатковані у роботах
С. К. Бондирєвої та Д. В. Колєсова.
Метою статті є розкриття базисної ролі оцінки на початковому етапі формування толерантності у
старшому дошкільному віці, та розкриття впливу батьків, педагогів, ЗМІ, комп’ютерних ігор, тощо на
формування первинних оцінних суджень та толерантної поведінки дітей.
Виклад основного матеріалу. На процес формування толерантної свідомості і толерантної поведінки
впливають різні фактори (сім’я, найближче оточення, дитяче середовище, референтні групи, власний
досвід) і тому цей процес виявляється складним і не завжди успішним. Важливим є той факт, що
ставлення до іншого носить емоційне забарвлення. Тому випадкові спостереження, невдало
© Ляпунова В. А., 2016
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прокоментовані телевізійні передачі, власний негативний досвід спілкування можуть сформувати у
дитини негативну позицію по відношенню до інших.
Процес виховання – це процес формування мотивів і потреб особистості. У вирішенні завдання
формування у дітей толерантної, гуманної поведінки не останнє місце належить освіті, яка має бути
спрямована не стільки на поповнення знань, а на розвиток мислення, оціночних суджень. Використання
знань оціночної і регулюючої функції сприяє формуванню у вихованців високого рівня внутрішньої
мотивації, готовності керуватися набутими знаннями в своїй поведінці. Ціннісне ставлення до дійсності –
це особлива форма свідомості, яка потребує особливих методів виховання. Основна роль оціночної
діяльності – виробити ставлення до пізнаного, до явищ дійсності як до цінних або не цінних для самої
людини.
С. К. Бондирєва та Д. В. Колєсов розглядають формування толерантності у такій логічній
послідовності: сприйняття  зв’язок  оцінка  ставлення  толерантна поведінка (наміри),
результатом чого є природна толерантність.
Згідно цього порядку, на першому (когнітивному) етапі формування толерантності дитина отримує
необхідну інформацію про різноманіття оточуючого світу, про саму себе, про оточуючих людей. Головна
мета цього етапу – засвоєння інформації (знань) про об’єкт, необхідної для формування толерантності чи
інтолерантності, оскільки у людини неможливо сформувати толерантність до того, про що вона не знає.
В процесі формування толерантності відбувається розуміння та формування оцінки об’єкта.
Розуміння – це головна складова свідомості рефлексії і мислення, що є підставою прийняття і,
відповідно, толерантності. Особистість є тим більш зрілою, чим більшою мірою вона здатна до
прийняття інших такими, які вони є, до поваги їх своєрідності і права бути собою.
Другий етап – афективний, тобто емоційно-вольовий. На цьому етапі відбувається розуміння та
формування оцінки об’єкта. Розуміння – це головна складова рефлексивної свідомості та мислення, які є
підставою прийняття, тобто толерантності. Особистість є тим більш зрілою, чим більше вона здатна до
прийняття інших такими, якими вони є, до поваги їх своєрідності та права бути собою. Завданням
толерантного виховання дітей дошкільного віку на цьому етапі є вироблення позитивних оцінок по
відношенню до оточуючих людей, людей різних національностей, до всього, що її оточує у відповідності
з моральними підвалинами суспільства.
Емоційний компонент толерантності являє собою порівняно стійкі почуття людини до об’єктів, до
процесів толерантної взаємодії, що виражаються в емоційно-ціннісній оцінці міжособистісних стосунків,
які виникають.
Оцінка – це базисне явище психічної діяльності, і слідом за оцінкою, і в залежності від її характеру
індивід проявляє толерантність або інтолерантність. Об’єкти зовнішнього середовища поділяються на
три групи: позитивні, негативні та нейтральні. Останні мають перевагу. Розвиток цивілізації йде шляхом
накопичення колективного досвіду таких оцінок. У дитини розвивається також найбільш важкий і
складний вид оцінки – самооцінка: від оцінки самопочуття до здатності подивитися на себе з
боку [1: 202].
Проблема формування оцінних суджень у дітей тісно пов’язана із загальною проблемою оцінки та
оцінювання. Проблема оцінки досліджувалася вченими в різних напрямках: філософському,
психологічному, педагогічному. У чому ж полягає сутність поняття "оцінка". Словники української мови
тлумачать оцінку як "думку, міркування про якість, характер, значення і т.ін. кого-, чого-небудь" та
"прийняте позначення якості знань і поведінки" [2: 172]. А поняття "оцінювати" визначається як
"визначати якість, цінність, достоїнства кого-, чого-небудь, характеризувати; визначати позитивні якості,
цінності" [2: 172]. А. М. Богуш, характеризує феномен "оцінка" у зв’язку зі специфікою професійної
діяльності педагога, тобто як адекватне позитивне або негативне судження педагога про процес (чи
результат) діяльності і вчинків дитини [3: 162].
Незаперечним є те, що під впливом оцінки педагога зароджуються і формуються перші оцінні
судження дітей. Виокремлюється дві функції впливу оцінок на особистість дитини: орієнтовна, що
впливає на розумову роботу, сприяє усвідомленню процесу цієї роботи і стимулююча, що впливає на
"афективно-вольову сферу внаслідок переживання успіхів чи невдач" (Б. Г. Ананьєв).
Педагогічна оцінка здійснює спрямовуючий вплив на оцінку й оцінні судження дітей, які їх
використовують у взаємовідносинах з товаришами, в оцінках поведінки і вчинків героїв літературних
творів. Під впливом педагогічної оцінки формуються адекватні дитячі оцінки; діти досить вдумливо і з
великим інтересом зіставляють свою роботу зі зразком і майже ніколи не помиляються в її оцінці.
А. М. Богуш [3] вважає, що педагогічна оцінка буде здійснювати позитивний вплив на дитячу оцінку
за умови, якщо вихователь постійно фіксує увагу дітей на різних сторонах поведінки і в різних видах
діяльності; формує у дитячій свідомості загальні критерії оцінки правил поведінки і взаємовідносин;
привертає увагу дітей до самостійної діяльності; підкреслює у своїй оцінці просування дитини вперед, її
моральний зріст; спрямовує на результат діяльності, а не на дитину.
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Дослідниця класифікує оцінки таким чином: аргументовані, неаргументовані, мотивовані,
немотивовані, результативні, процесуальні, короткі, розгорнуті. Оцінки використовують як з навчальною
метою, так і з виховною.
Роль оцінки досить велика. Її необхідність визначається тим, що ''без неї в людини не може скластися
певного відношення до об’єктів і явищ навколишнього світу, і вона не зможе обирати найбільш успішні
напрями і способи взаємодії з ними''. З цього випливає, що несвоєчасність і неякісність оцінки
унеможливлюють вибір людиною найкращого способу поведінки. Або вона не знає, як діяти, або діє
невпопад. Формування базисних/стійких оцінок навколишнього є найважливішим завданням виховання і
найважливішим надбанням дошкільного віку. Необхідно відзначити, що здатність до оцінки формується
у дитини з самого народження. Чим більше дитя ''випробовує на собі'', тим більш стійкою і визначеною
буде система його оцінок. У ході індивідуального розвитку і накопичення життєвого досвіду в людини
формується особливий оцінний механізм оцінки себе самого. Цей механізм називається совістю, і це
прояв наявності у індивіда "понад – Я". Завдяки совісті людина починає оцінювати свої бажання і дії як
прийнятні або неприйнятні для себе, навіть якщо вони обіцяють користь.
Найбільш ефективний вплив на дитину маємо ми, дорослі, наша поведінка, мова. Використання у
мовленні дорослих, які оточують дитину, певних стратегій допоможе максимально ефективно досягти
поставлених виховних цілей. В. А. Стернін вважає, що з допомогою мовних стратегій можна формувати
свідомість [4: 33].
У дошкільний період у дитини відбувається формування моральних якостей і норм, складається
система оцінки, розмежовуються поняття "добро" – "зло". Головним орієнтиром у цей час стає оцінка
особистості дитини дорослим: дитина здійснює вчинок, якщо цей вчинок не оцінюється дорослим,
дитина втрачає моральні орієнтири. Дорослий стає людиною для наслідування, тому при дитині
необхідно дотримуватись всіх правил, які пропонуються їй для виконання. Одержуючи оцінку своїх
вчинків, дитина конкретизує себе, виробляє самооцінку, і від батьків залежить, чи буде ця самооцінка
позитивною або, навпаки, негативною.
У дошкільний період дорослий стає прикладом та орієнтиром для дитини, і від того, як і які методи
виховання він застосує, в буквальному сенсі залежить розвиток особистості дитини. Кожне слово
дорослого, міміка, жести, інтонація, гучність голосу несуть дитині повідомлення про її самоцінність або
ставлення дорослого до інших людей чи навколишнього світу.
Спілкування з дошкільниками має ряд особливостей, найбільш ефективними прийомами в
спілкуванні з ними є повідомлення, пропозиція, пояснення, навіювання, переконання. Важливий також
діалог, завдяки якому у дитини формується толерантність – довіра до дорослого, партнерські стосунки з
ним. Дорослим важливо стежити за власною мовою, пам'ятаючи, що вона – відображення особистості
людини. Важливо також виключити зі свого мовлення окрики, різкі інтонації, які негативно впливають
на дітей, викликаючи емоційний дискомфорт; звернути увагу на інтонування, пам'ятаючи, що вірно
розставлені інтонаційні акценти впливають на якість сприйнятої інформації і на загальний психологічний
мікроклімат.
Велике значення у формуванні толерантності дітей та їх оціночних суджень мають поведінка, манери,
жести дорослих, оскільки дітям дошкільного віку властива висока наслідуваність. Також важливим є
вибір правильної тактики поведінки у спілкуванні з дітьми, а особливо в ході вирішення конфліктної
ситуації. Необхідно оцінювати вчинок, дію, яку здійснила дитина, а не її особистість. Показати, що
дорослий незадоволений вчинком, але сам позитивно ставиться до дитини.
Досить цікавою видається позиція С. К. Бондирєвої, згідно з якою початкові етапи психічного
розвитку дитини є ключовими для того, в якому дусі вона формується як особистість – в дусі
толерантності або інтолерантності. Крім того, автором підкреслюється взаємний вплив толерантності та
комунікації, їх взаємна обумовленість: з одного боку, тільки толерантне спілкування може бути
продуктивним, з іншого – тільки завдяки спілкуванню з собі подібними у індивіда формується
толерантність [5].
На думку С. К. Бондирєвої існує толерантність природна, толерантність ідентичності, конструктивна
толерантність, адаптивна толерантність, поблажлива толерантність і проблемна толерантність, тобто
інтолерантність. Формування толерантності чи інтолерантності відбувається на базі оцінки об’єкта.
Якщо оцінка позитивна, виникає позитивне ставлення до нього, яке веде до позитивних спонукань щодо
цього об’єкта. Як результат ми маємо природну толерантність. До всього, що ми оцінюємо позитивно, у
нас позитивне ставлення і наміри. До числа позитивних оцінок належить і оцінка нами людини або її
поведінки як подібної собі. Це толерантність ідентичності [5].
У разі негативної оцінки об’єкта виникає конструктивна толерантність, що виражається, наприклад
словами: "Спробуємо отримати користь з наших розбіжностей". Якщо людина не хоче внаслідок свого
негативного ставлення мати справу з об’єктом, то це вказує на наявність адаптивної толерантності, що
може виражатися у фразі: "Я від вас втомився – робіть, що хочете!". Адаптивна толерантність дає
можливість пристосовуватися до несприятливих факторів, тобто носить адаптивний характер.
85

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Значення поблажливої толерантності полягає в тому, що щось, до чого в індивіда в принципі
негативне ставлення, не торкається його особисто: в іншому випадку толерантності він би не проявив.
Сутність поблажливої толерантності виражається висловом: "Це дрібниця – не хочу навіть думати".
Часто поблажлива толерантність формується внаслідок виховання, що виражається в принципі:
"Зв’язуватися з цим – собі дорожче!".
Якщо об’єкту дано негативну оцінка, вироблено негативне ставлення і спонукання, немає установки
на співпрацю, то виникає інтолерантність. Незважаючи на негативну оцінку, у людини може виникнути
проблемна толерантність, за наявності установки на співпрацю.
На етапі виховання толерантності необхідно закріпити набуті дитиною знання, на основі яких
повинно сформуватися емоційно-оціночне ставлення до поведінки людей. Діти можуть самостійно
виділяти ситуації, в яких наявне порушення чиїхось прав або приклади не толерантного ставлення, і
оцінювати їх. Бажано програвати деякі ситуації разом з дітьми з подальшим розбором того, хто вчинив
правильно, а хто ні, або як можна було вчинити, зробити по-іншому. Знаходити разом з дітьми якомога
більше альтернатив вчинків в тій чи іншій ситуації. Важливе завдання – виховання емоційнопозитивного ставлення до оточуючих. Основні методи: особистий приклад педагога, батьків;
використання малюнків і т. д.
Значний виховний потенціал у формуванні толерантності закладено у національних культурах,
фольклорних творах, дитячій художній літературі, які активно використовуються у роботі з дітьми
дошкільного віку і розширюють можливості залучення дітей до загальнолюдських цінностей, роблять їх
більш доступними та емоційно забарвленими [6].
Важливу роль у формуванні моральних суджень і оцінок у дітей відіграє художня література. Діти 3-4
років не усвідомлюють мотивів свого ставлення до героя, просто оцінюючи його як поганого чи
хорошого.
У 3-4 роки дитина вже може дати правильну моральну оцінку, не осмислюючи ситуацію, а
переносячи своє позитивне чи негативне ставлення на конкретні вчинки героїв.
У віці близько 4 років може спостерігатися розбіжність емоційного і морального ставлення до героя.
У 4-5 років формуються поняття "погано", "добре". Тоді і виникає оцінка героя на основі змісту його
вчинків. Дитина проникає у взаємодію персонажів і враховує не тільки те, хто виконав дію, але і на кого
вона спрямована. Після 4 років з розвитком співпереживання і сприяння герою виникає етична
аргументація, тепер діти вказують на суспільну значимість вчинків. Таким чином, дії в уявному плані
допомагають дитині підійти до осмислення мотивів поведінки, а емоційне ставлення до героя починає
відділятися від моральної оцінки його вчинків. Старші дошкільники розуміють моральну сторону
народних казок. Негативна моральна сторона вчинків героїв викликає різкий протест і обурення. Діти
свідомо стають на бік добра.
У віці 3-7 років у дітей складаються етичні еталони-зразки, які містять більш або менш узагальнене
уявлення про позитивне чи негативне у поведінці та в життєвих ситуаціях. Засвоївши норму, дитина,
перш за все, починає контролювати однолітка. Їй легше побачити і оцінити наявність моральних якостей
та виконання норм однолітком, ніж собою. Дуже часто вона правильно оцінює виконання моральних
норм товаришами і помиляється щодо себе. Прагнення утвердитися в знанні моральної норми
призводить до появи особливих висловлювань на адресу дорослих – ''скарг-заяв'', які містять
повідомлення про порушення правил кимось з дітей. Дитина, звертаючись до дорослого, хоче
утвердитися в тому, чи правильно вона розуміє норму або правило. Поступово, оцінюючи однолітка,
порівнюючи себе з ним, прислухаючись до оцінки своїх вчинків дорослими і товаришами, малюк
підходить до реальної самооцінки [6].
Виховання художнім словом призводить до великих змін емоційної сфери дитини, що сприяє появі у
неї живого відгуку на різні події життя, перебудовує її суб'єктивний світ.
В той же час сучасні діти підпадають під вплив засобів масової інформації, мультфільмів,
комп’ютерних ігор, які, на жаль, не завжди несуть взірці толерантної поведінки, суджень і толерантних
оцінок. Отож, контроль і фільтрацію інформації, яку сприймає дитина, повинні здійснювати дорослі, які
мають за мету виховання у дітей толерантності.
Висновок. Таким чином, нами розглянуто погляди науковців на базисну роль соціальних оцінок у
формуванні толерантності у дітей дошкільного віку на початковому етапі. З’ясовано, що у старшому
дошкільному віці відбувається засвоєння інформації про об’єкт, необхідної для формування
толерантності та формування оцінки цього об’єкта. Особливо значущу роль відіграють батьки та
педагоги у формуванні оціночних суджень дітей, а також культурні традиції, художня література,
мультфільми, тощо. Не можна недооцінювати значення ЗМІ та комп’ютерних ігор як взірців толерантних
– інтолерантних суджень та оцінок для формування толерантної поведінки дитини та слід фільтрувати
інформацію, яку вони несуть, вберігаючи дитину від негативного впливу.
Перспектива подальших досліджень пов’язується нами з дослідженням структурування змісту
професійної підготовки майбутніх вихователів до формування толерантності у дітей дошкільного віку.
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Потребують подальшого вивчення питання взаємодії вихователів з батьками з метою формування
толерантності дітей.
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Ляпунова В. А. Роль оценки в формировании толерантности ребенка дошкольного возраста.
В статье представлен теоретический анализ взглядов ученых относительно базисной роли оценки на
начальном этапе формирования толерантности у детей дошкольного возраста. Установлено, что в
старшем дошкольном возрасте происходит усвоение информации об объекте, необходимой для
формирования толерантности, развитие мышления и формирование оценки объекта. Обоснована роль
родителей и педагогов в формировании оценочных суждений детей. Анализируется влияние
художественной литературы, СМИ, мультфильмов и компьютерных игр как образцов толерантных –
uнтолерантных суждений и оценок на формирование толерантного поведения ребенка.
Ключевые слова: формирование толерантности, оценка, оценочные суждения, морально-оценочные
суждения, педагогическая оценка.
Lyapunova V. A. The Role of Assessment in Tolerance Formation of Preschool Children.
Senior preschool age is the beginning of the formation of principles of tolerance. Primary social assessment of
the child will win from adults' gains special significance because the preschool children’s experience of
perception of the world is still small; there are no stereotypes of consciousness and behaviour. With age and
development, learning and gaining social experience certain opinions concerning certain phenomena and facts
of everyday life are gradually formed in child’s consciousness and behaviour. The article presents a theoretical
analysis of the scientific views on the basic role of assessment at the initial stage of preschool children’s
tolerance formation. It was found that the preschool children assimilate the information about the object
necessary for tolerance formation, develop thinking and form the assessment of this object. At the age of 3-7
years children develop ethical standard samples that contain a generalized idea of positive or negative features
in behaviour and life situations. Adults’ behaviour, manners and gestures are of great importance in children’s
tolerance and assessment formation, as they are characterized by high inheritance. The role of parents and
teachers in children’s forming judgments is justified. The influence of literature, media, cartoons and computer
games as models of tolerant/ intolerant judgments and assessment on the child’s formation of tolerant behaviour
is analyzed. The author comes to the conclusion about the necessity of filtering the information they carry in
order to protect the child from negative influence.
Key words: tolerance formation, assessment, judgments, moral judgments, pedagogical assessment.
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РОЛЬ ІНСТИТУТІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПІДГОТОВЦІ
ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО РОБОТИ В ПРОФІЛЬНИХ КЛАСАХ
У статті проаналізовано структуру профільного навчання природничо-математичного напряму
Житомирської області. Проведено діагностику готовності вчителів біології до профільного навчання
старшокласників; окреслено найважливіші проблеми в реалізації цього напрямку освіти. Проаналізовано
досвід роботи установ післядипломної педагогічної освіти в підготовці вчителів біології до профільного
навчання.
Ключові слова: профільна школа, диференціація навчання, готовність вчителя біології до роботи в
профільній школі, післядипломна педагогічна освіта.
Постановка проблеми. Пріоритетними і нерозривно пов’язаними між собою завданнями розвитку
освіти в нашій країні є підвищення якості освіти учнів та професіоналізму вчителів; оновлення форм,
методів, технологій організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах; інтеграція України в
освітній європейський простір. Відповідно законодавчим та нормативно-правовим актам вищих органів
влади, старша школа в Україні є профільною. Система профільної організації навчання покликана
орієнтувати учнів на майбутню професію відповідно до їхніх інтересів, здібностей та вимог суспільства.
При цьому відбувається диференціація та індивідуалізація навчання, створення закладів освіти нового
типу та введення у ЗНЗ окремих класів з різними профілями і напрямками навчання відповідно до
навчально-методичного, матеріально-технічного і кадрового забезпечення, освітніх потреб регіону.
Сучасна профільна старша школа може реалізуватися тільки за наявності компетентних професійних
педагогічних кадрів. Це усвідомлюється не лише науковцями і державними діячами, а й основною
частиною вчителів, що сьогодні працюють на освітянській ниві. Окрім самоосвіти, роботи в
методоб’єднаннях, участі в тренінгах, конференціях і семінарах, підготовку вчителів до профільного
навчання старшокласників здійснюють інститути післядипломної (безперервної) педагогічної освіти.
Тобто, готовність до роботи в профільній школі формується шляхом формальної, неформальної,
інформальної освіти і практичної діяльності. В окремих регіонах України накопичено чималий досвід
практичної діяльності цих навчальних закладів, проте він потребує систематизації, узагальнення,
оновлення. Саме тому в проекті Міністерства освіти і науки України "Концепція розвитку освіти України
на період 2015 – 2025 років" наголошено на необхідності розробки принципово нових моделей
підвищення професійної кваліфікації викладачів, які ґрунтуються на поліваріантності схем організації та
змісту навчання, фокусі на здійсненні у включених формах та просування кращих освітніх практик.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема диференційованого підходу і профільного
навчання як його різновиду вже кілька десятиріч є предметом різнобічних психологічних і педагогічних
досліджень науковців. Загальні теоретичні питання диференціації навчання висвітлено в працях багатьох
вітчизняних дидактів (О. І. Бугайова, І. Бурди, М. Гузика, А. Самодрина, П. Сікорського та ін.), вчених
ближнього зарубіжжя (Г. Бунтовської, Б. Комісарова, Н. Костюкович, Л. Кузнєцової, К. Мєшалкіної,
Н. Огурцова) та європейських дослідників (P. Gordon, R. Aldrich, D. Dean, G. Walford та ін.). Розробці
теоретичних і методичних засад профільного навчання в Україні присвячені дослідження В. Гузєєва,
В. Кизенко, І. Лікарчука, Л. Липової, А. Пінського, А. Хуторського, Н. Шиян та ін.
Слід зауважити, що значну роль в практичній реалізації профільного навчання в Україні відіграє
підготовка вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти. Загалом освіта дорослих, особливо
педагогів, перебуває в центрі уваги науковців. Загальні теоретичні і методичні засади післядипломної
педагогічної освіти, її зміст, структуру і тенденції розвитку розкрито в працях А. Кузьмінського [1],
Н. Протасової [2], В. Шарко [3] та ін. Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі
післядипломної освіти стала предметом дисертаційних досліджень Н. Клокар [4] та О. Козлової [5].
Л. Липова [6] наголошує на провідній ролі інститутів післядипломної освіти, працівників та методистів із
різних предметів для підвищення компетентності педагогів. Авторка вважає, що профільне навчання
може лише тоді здійснюватися успішно, якщо в період курсової перепідготовки (яка дає теоретичне
підґрунтя) і в міжкурсовий період (де важлива самоосвіта, обмін досвідом) учителі профільних предметів
та шкільні психологи працюватимуть разом, активізуючи допрофільну підготовку і профорієнтацію,
сприяючи професійному самовизначенню учнів. Досить детально проблема підготовки вчителів
природничих дисциплін висвітлена в дисертаційному дослідженні І. Сотніченко [7]. Автором визначено
сутність і структуру готовності вчителів природничих дисциплін до профільного навчання
старшокласників, розроблено програмно-методичне забезпечення курсового навчання, організаційний і
© Мельниченко Р. К., 2016
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науково-методичний супровід вчителів у міжкурсовий період.
Проте, незважаючи на впровадження профільного навчання у роботу багатьох навчальних закладів
України, загальнодержавну підтримку цієї реформи освіти, інтерес науковців і педагогів-практиків,
теоретичні і методичні засади підготовки вчителів біології до профільного навчання в системі
післядипломної освіти залишаються недостатньо розробленими, а досвід роботи цих освітніх установ
залишається маловивченим, відомим переважно на регіональному рівні.
Мета статті – здійснити діагностику готовності вчителів біології до профільного навчання
старшокласників; окреслити найважливіші проблеми у практичній реалізації цього напрямку освіти та
можливі шляхи їх вирішення в системі післядипломної педагогічної освіти.
Виклад основного матеріалу. Важливим напрямком профільного навчання є природничоматематичний, що може реалізовуватися в класах, де біологія вивчається на профільному рівні. В останні
роки спостерігається тенденція до зростання частки таких класів в Україні. Дедалі більше випускників
шкіл серед предметів природничого спрямування обирають біологію при складанні ЗНО. Так, згідно
офіційного звіту Українського центру оцінювання якості освіти у 2014 році таких учнів було 95072 (в той
час як географію обрали 68517, фізику – 59880, хімію – 44355 абітурієнтів). Саме тому готовність
вчителя біології до впровадження профільного навчання стає нагальною потребою сьогодення.
На основі відомостей, наданих державним управлінням освіти Житомирської області, можна зробити
висновок про чітку тенденцію до зростання профілізації освіти на Житомирщині. У системі освіти
області функціонує 387 закладів з профільним навчанням, причому природничо-математичний напрямок
займає вагоме місце, складаючи понад 28 %. Серед них 40 % становлять класи природничого спрямування
(біологічні, біолого-хімічні, біолого-географічні, біолого-екологічні, біолого-фізичні, біотехнологічні,
екологічні, еколого-географічні, хіміко-біологічні, хіміко-технологічні). Вивчення біології на профільному
рівні відбувається в 52-х навчальних закладах Житомирщини і охоплює учнів 55-ти класів районів
області і 18-ти – по Житомиру. Поглиблене вивчення біології впроваджено у навчальний процес у 18-ти
класах 12-ти освітніх установ [8].
Практична реалізація профільного навчання здійснюється, насамперед, завдяки професіоналізму
педагогічних кадрів і матеріально-технічному забезпеченню навчального процесу. Приєднуємося до
думки науковців, що викладати у старшій профільній школі повинні високопрофесійні, зацікавлені,
творчі вчителі, що мають високий науковий рівень володіння предметом і методикою його викладання,
розвивають творче, критичне мислення старшокласників, допомагають їм з майбутнім професійним
самовизначенням. Аналіз кадрового складу, що забезпечують профільне і поглиблене вивчення біології в
Житомирській області свідчить про їх високу кваліфікацію: 8,1 % вчителів мають другу, 24,2 – першу, а
66,2 – вищу категорію (серед них 18,3 % вчителі-методисти і 15,8 % старші вчителі) і лише 1,6 % –
спеціалісти.
З метою діагностики готовності вчителів біології до профільного навчання старшокласників,
окреслення найважливіших проблем у практичній реалізації цього напрямку освіти, автором було
здійснено анкетування вчителів Житомирської області (всього 97 осіб). Респондентами стали слухачі
курсів підвищення кваліфікації Житомирського інституту післядипломної педагогічної освіти. Крім того
здійснено адресне письмове анкетування вчителів біології, що працюють у профільних біологічних
класах області. Аналіз результатів дослідження проводився на основі методики відносних частот
О. Смірнова [9].
Слід зазначити, що переважна більшість вчителів-практиків (85,4 %) підтримують ідею профільного
навчання, хоча 53,4 % з них зазначає доцільність більш ранньої диференціації навчання в основній школі
(7-9 класи). Висловлюють бажання працювати в профільних класах 67,4 % вчителів, мотивацією яких є
самореалізація в професії, можливість працювати творчо, не стандартно, бачити результат своєї роботи в
успіхах учнів (проте лише 33,9 % з них погодилися на співпрацю з університетом у межах науковометодичної допомоги з питань профільного навчання і залишили контактні електронні адреси і
телефони). Значна частина опитаних не бажає навчати біології на профільному рівні, серед причин
вказуючи недосконалі підручники (17,2 %), значні витрати часу на самопідготовку і відсутність
належного стимулювання (8,7 %). 4,5 % вчителів не відчувають себе професійно готовими, 3,1 % не
бачать для себе різниці порівняно зі звичайним класом, стільки ж вказують на тиск з боку керівництва
щодо результатів роботи.
Серед інших питань вчителям було запропоновано вказати, з чим пов’язані труднощі впровадження
профільного навчання біології, оцінивши ступінь значимості за п’ятибальною шкалою. Результати
представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Основні труднощі впровадження профільного навчання біології, середня значущість
( за результатами анкетування вчителів-практиків):
1 – відсутність або недосконалість підручників і програм для профільних класів;
2 – недостатня матеріально-технічна база для виконання лабораторних і практичних робіт;
відсутність доступу до мережі Internet, обладнання для застосування сучасних ІКТ;
3 – погано налагоджена робота по обміну досвідом колег, що працюють у профільних класах;
4 – недосконалість відбору учнів у профільні класи, їх низька мотивація;
5 – відсутність матеріального і морального заохочення вчителя;
6 – відсутність або недоступність для вчителя сучасної наукової літератури;
7 – недостатній рівень власної підготовки у ВНЗ;
8 – недосконалість роботи керівників ЗНЗ при створенні профілів.
Як бачимо, домінують матеріально-технічні та методичні проблеми – відсутність або недосконалість
підручників і програм для профільних класів (відносна частота 0,85); нестача мікроскопів, таблиць,
мікропрепаратів, доступу до мережі Інтернет, сучасної техніки для впровадження інформаційних
технологій навчання (0,77). Досить значними проблемами є погано налагоджена робота по обміну
досвідом з колегами, що працюють у профільних класах (0,63); недосконалість відбору учнів у профільні
класи, коли не враховуються побажання дітей і батьків, схильності учнів (0,62), а також відсутність
морального і матеріального стимулів для вчителя (0,62); недоступність сучасної наукової літератури
(відносні частоти 0,60).
Звичайно, для вирішення багатьох проблем необхідні зміни на загальнодержавному рівні, і певні
зрушення відбуваються вже сьогодні, при обговоренні та впровадженні нового Проекту Концепції
профільної освіти в Україні. Проте вчителі-практики вказують на ті шляхи і напрямки реальної
допомоги, котрі можна і необхідно вирішувати на рівні міста, області, освітнього округу; навчального
закладу. Насамперед, найбільш важливими є видання і розповсюдження навчально-методичної
літератури – посібників з окремих розділів біології, практикумів, олімпіадних завдань, збірників тестів,
робочих зошитів тощо, котрі можуть готувати викладачі вищих навчальних закладів, методисти
інститутів післядипломної освіти, досвідчені вчителі профільних навчальних закладів (відносна частота
0,89). Причому найбільші труднощі у навчанні (як з боку вчителів, так і учнів за даними анонімного
анкетування) викликають такі розділи і теми біології, котрі весь час оновлюють свій зміст, знаходяться
на "передовій" біологічної науки: молекулярна біологія, біохімія, молекулярна і популяційна генетика,
фізіологія клітини, біотехнологія, генна інженерія.
Значимою є інформальна освіта – індивідуальна пізнавальна діяльність, що реалізується за рахунок
власної активності, читання, самоосвіти, спілкування з колегами (0,84). Досить ефективними і практично
рівноцінними способами підвищення власної готовності до роботи у профільній старшій школі вчителіпрактики вважають співпрацю з вищими навчальними закладами і науковими установами та інститутами
післядипломної педагогічної освіти (відносні частоти відповідно 0,74 і 0,73). Неформальна освіта –
участь в тренінгах, семінарах, методичних об’єднаннях поки що не займає належного місця в системі
підготовки вчителя (її ефективність оцінюють в середньому у 3,45 бали, відносна частота 0,68). Вчителі
також поки недовірливо ставляться до ідеї створення заочних, дистанційних консультативних центрів з
профільного навчання (відповідно 3,23 і 0,64).
Загалом, інститути післядипломної педагогічної освіти, курси підвищення кваліфікації можуть стати
важливим осередком формальної та неформальної освіти вчителів, формувати їх готовність до
профільного навчання старшокласників. Нами проаналізована наукова література, навчально-тематичні
плани і звіти роботи різноманітних установ безперервної чи післядипломної педагогічної освіти України.
В них традиційною є праця над розвитком професіоналізму педагогів у двох напрямах: курсова
перепідготовка та науково-методична робота у міжкурсовий період.
І. Сотниченко в своєму дисертаційному дослідженні [7] зазначає, що "…в організації підготовки
вчителів до профільного навчання старшокласників необхідно врахувати такі дидактичні принципи:
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раціонального поєднання колективної, групової та індивідуальної роботи; пріоритету самостійності й
активності в навчанні; діалогізації та суб'єкт-суб'єктної організації навчання; взаємозв'язку і взаємодії;
проблемно-ситуативної організації навчання, а у змістовому наповненні – принципи варіативності,
модульності, гнучкості і динамічності, використання досвіду і взаємного збагачення, розвитку творчого
потенціалу, випереджального професійного навчання, подолання стереотипів діяльності і мислення".
Авторкою розроблено і впроваджено в роботу Київського обласного інституту післядипломної освіти
педагогічних кадрів програмно-методичне забезпечення процесу підготовки вчителів природничих дисциплін
до профільного навчання старшокласників. На етапі курсового навчання тут діють проблемно-тематичні курси
"Особливості викладання природничих дисциплін в умовах профільної школи", що включають три
модулі: соціально-гуманітарний; професійний та діагностико-аналітичний модулі. Для роботи зі
слухачами курсів залучають педагогічних і наукових працівників вищих навчальних закладів,
досвідчених педагогів-практиків. Дослідження підтвердило необхідність науково-методичного і
організаційно-педагогічного супроводу вчителя профільної школи в міжкурсовий період, що дає змогу
забезпечити неперервність післядипломної освіти педагогічних кадрів профільної школи, дозволяє залучити до
вирішення педагогічних проблем профілізації навчання широке коло фахівців-практиків, організувати обмін
думками, досвідом, інформацією [7]. Тому у міжкурсовий період в Київському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти організовуються консультації, семінари, конференції, майстер-класи
з відвіданням занять кращих учителів, що працюють в профільних класах. Вдалою формою роботи є
створення особистого портфоліо та захист випускної кваліфікаційної роботи у вигляді колективних чи
індивідуальних творчих проектів.
У Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти діє науково-дослідна
лабораторія "Профільне навчання", що забезпечує науково-методичний супровід інноваційної діяльності
освітніх округів як однієї з нових форм організації допрофільної підготовки та профільного навчання в
регіоні [10]. Рівненський ОІППО запроваджує нові педагогічні технології та методики, інтерактивні
форми навчання, диспути у практику підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Працівники
лабораторії систематично проводять науково-практичні конференції і семінари-практикуми для
керівників опорних шкіл, координаторів профільного навчання відділів управління освіти, працівників
методичних служб із питань функціонування освітніх округів та профілізації старшої школи. Саме
завдяки роботі обласних освітніх округів на Рівненщині відбувається поетапний перехід старшої школи
на профільне навчання, особливо сільських малокомплектних шкіл. Функціонування округів як системи
закладів дошкільної, середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, установ культури сприяє
консолідації матеріально-технічного, кадрового і соціально-економічного потенціалу освіти регіону.
Цікавий досвід підвищення кваліфікації вчителів біології має Харківський обласний науковометодичний інститут безперервної освіти [11]. Окрім традиційних курсів, розроблено програму для
вчителів, які викладають біологію у профільних класах (очне та дистанційне навчання). До них залучають
викладачів біологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, які
ведуть біологічні спецкурси, знайомлять вчителів з організацією науково-дослідної роботи. Значна увага
приділяється використанню інформаційних комп’ютерних технологій, вивченню вітчизняних електронних
програмних засобів. В ХОНМІБО розроблено науково-методичний комплекс для дистанційної форми
роботи з учителями, ведуться заняття в он-лайн режимі. Крім традиційних і профільних курсів, тут діють
тематичні спецкурси з актуальних проблем біологічної і педагогічної науки ("Розвиток біотехнології та
шкільна біологічна освіта", "Методика розв’язування генетичних задач підвищеної складності",
"Використання ІКТ у навчанні біології", "Екологізація шкільної біологічної освіти").
У Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, як і в переважній
більшості подібних установ України, поки що відсутня спрямована система підготовки вчителів до
профільного навчання: немає спеціальних курсів, семінарів і методичних об’єднань для педагогів, що
працюють у профільній старшій школі, відсутній науково-методичний супровід викладання шкільних
предметів на різних рівнях у міжкурсовий період. Підготовка вчителів біології до профільного навчання
здійснюється фрагментарно. Так, під час їх курсового навчання в ЖОІППО читаються лекції, присвячені
загальним проблемам організації освіти в Україні; слухачів знайомлять з Концепцією профільного
навчання та іншими законодавчо-нормативними освітянськими документами; психолого-педагогічними
особливостями обдарованих учнів та методиками роботи з ними тощо. В професійному модулі програми
підвищення кваліфікації вчителів біології, наприклад, розглядається зміст біологічної освіти; вивчаються
навчальні програми, підручники і посібники з біології різного освітнього рівня. Під час практичних,
семінарських занять, тренінгів вчителя опановують інноваційні форми, методи і технології навчання
біології у старшій профільній школі; практикуються майстер-класи, відкриті уроки учителів, що мають
досвід викладання біології на профільному рівні. Крім того, в роботу ЖОІППО впроваджені короткі
спецкурси, присвячені основам і новинкам сучасної біологічної науки, які читають як власні методисти,
так і викладачі закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації (наприклад, "Сучасна гістологія та ембріологія",
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"Фізіологія та біохімія клітини", "Мікроорганізми та вірусологія", "Розв’язування задач підвищеної
складності з генетики" та ін.).
Висновки.
1. За останнє десятиліття в Україні в цілому і на Житомирщині зокрема спостерігається тенденція до
зростання профілізації освіти, у тому числі природничо-математичного напряму.
2. Аналіз кадрового складу, що забезпечують профільне і поглиблене вивчення біології в
Житомирській області свідчить про їх високу кваліфікацію і значний досвід роботи. За результатами
анкетування виявлено, що 67,4 % вчителів-практиків, приймаючи ідею профілізації навчання як вимогу
часу, визначають свою готовність до профільного навчання старшокласників як часткову і підкреслюють
необхідність додаткової спеціальної підготовки, проте співробітничати з науковцями та працівниками
вищих закладів освіти з даної проблеми виявили бажання лише 33,9 % респондентів.
3. Вчителі зазначають, що успішному впровадженню профільного навчання на сучасному етапі
найбільше заважають матеріально-технічні та методичні труднощі (недосконалість чи відсутність
програм і підручників для профільного рівня, нестача обладнання для реалізації практичного компонента
програми, сучасної техніки для впровадження ІКТ). Потребує вдосконалення система обміну досвідом з
колегами, що працюють в профільних класах; механізми створення таких класів і відбору в них учнів;
розробка засобів стимулювання вчителів, що успішно працюють на високому професійному рівні у
профільній старшій школі.
4. Найбільш ефективним шляхом допомоги вчителю профільної школи, за результатами анкетування,
є видання і розповсюдження навчально-методичної і наукової літератури з проблемних розділів сучасної
біологічної науки та методики їх викладання. Підвищення рівня власної кваліфікації, зростання
готовності до роботи в профільній школі може відбуватися, на думку вчителів, через систему
післядипломної педагогічної освіти і/або співпрацю з вищими навчальними закладами і науковими
установами. Вчителі вважають перспективними (хоча недостатньо ефективними на даному етапі)
шляхами допомоги участь у тренінгах, семінарах, методичних об’єднаннях, створення дистанційних
консультативних центрів з профільного навчання на базі опорних шкіл, ВНЗ чи інститутів
післядипломної освіти.
5. Інститути післядипломної педагогічної освіти, курси підвищення кваліфікації можуть стати
важливим осередком формальної та неформальної освіти вчителів, формувати їх готовність до
профільного навчання старшокласників, проте система їх роботи потребує змін і модернізації. В
майбутньому альтернативою їм можуть стати кафедри і лабораторії ВНЗ, установи Академії
педагогічних наук, кращі загальноосвітні навчальні заклади з успішним досвідом впровадження
профільного навчання.
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Мельниченко Р. К. Роль институтов последипломного педагогического образования в подготовке
учителей биологии к работе в профильных классах.
В статье проанализирована структура профильного обучения естественно-математического
направления на примере Житомирской области. Проведена диагностика готовности учителей биологии
к профильному обучению старшеклассников; указаны важнейшие проблемы в реализации этого
направления образования. Проанализирован опыт работы институтов последипломного
педагогического образования в подготовке учителей биологии к профильному обучению.
Ключевые слова: профильная школа, дифференциация обучения, готовность учителя биологии к работе
в профильной школе, последипломное педагогическое образование.
Melnychenko R. K. The Role of Institutions of Postgraduate Education in Preparing Biology Teachers to
Work in Specialized Classes.
Profiling the senior school is the reform keynote of secondary education in Ukraine. Nevertheless, it can be
realized only if the qualified and professional pedagogic skilled workers are available. On the basis of biology
teachers' questionnaire the research analyzes their readiness to the specialized senior student's training. The
article reveals the major problems in the implementation of this process and the information analysis, provided
by Zhytomyr state administration as for relative penetration of profession-oriented training in the provinces. In
the local system of education natural sciences and mathematical course forms over 28 % of specialized classes;
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moreover 40 % of them study biology at a top professional level. The great majority of practical workers support
the idea of profession-oriented training and mark the usefulness of the early differentiation at primary school.
They point out that material, technical and methodic difficulties interrupt the successful implementation of
profession-oriented training; the system of exchange of experience with coworkers which work in specialized
classes needs perfection. The particular attention is paid to the implementation of promotional tools with the
teachers who work in specialized primary schools. Post-graduate pedagogic institutes have accumulated the
considerable experience as for the implementation of profession-oriented training in Ukraine and they will be
the important means of formal and informal teachers' education. The author arrives at the conclusion that the
organization of trainings, seminars and methodic associations, formation of distant advisory centers for
specialized training are prospective ways of teachers' help in primary school.
Key words: profession-oriented school, differentiation of education, biology teacher's readiness to work in
profession-oriented school, post-graduate pedagogical education.
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РОЛЬ І МІСЦЕ РЕЛІГІЙНОГО ЕКУМЕНІЗМУ В СУЧАСНІЙ АВСТРІЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ
Стаття присвячена аналізу процесу викладання релігійної освіти в школах Австрії. Уточнено цілі й
завдання релігійної освіти, узагальнено принципи та методи її реалізації. Визначено роль і місце
релігійного екуменізму в сучасній австрійській педагогіці. Описано конфесійно-кооперативне
оформлення уроку релігії, а саме поєднання євангельського та католицького вчення.
Передбачено подальше вивчення позитивного та негативного досвіду реалізації релігійної освіти у
школах Австрії в екуменічному напрямі.
Ключові слова: релігійна освіта, урок релігії, засоби навчання релігії, екуменічний урок релігії.
Постановка проблеми. В умовах активного євроінтеграційного процесу наша країна переживає низку
криз, розмежування поглядів щодо покращення як економічної так і духовної сфер суспільного життя. Ми
відчуваємо як ніколи гостро потребу добропорядних громадян, руками і серцями яких буде творитися новітня
історія нашої батьківщини. І споконвічний кодекс духовно-моральних основ повинен зайняти чільне місце у
вихованні нової генерації. На жаль, у вітчизняній теорії і особливо практиці не вистачає не лише досвіду для
належного духовно-морального виховання вітчизняної молоді, але й подекуди аргументів для переконання
окремих верств вітчизняної науково-педагогічної спільноти у тому, що успішний розвиток і процвітання
нашої держави багато в чому залежить саме від моральних цінностей. Яскравим прикладом успішного
використання релігійної освіти, передусім християнства, у процесі навчально-виховної діяльності учнів у
середніх загальноосвітніх закладах є Австрія, де упродовж багатьох століть в школах використовується
виховний потенціал релігії.
Отже, потреба у вдосконаленні вітчизняної концепції духовно-морального виховання учнівської молоді та
наявність значного досвіду релігійної освіти і виховання у школах Австрії, є важливим внеском до
вітчизняної теорії і практики виховання; він допоможе глибше усвідомити і певною мірою розв’язати
відповідні проблеми українського шкільництва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи релігійну освіту на сучасному етапі Австрії
ми спираємося на праці таких провідних австрійських вчених як Альберта Гьофера (A. Höfer) [1],
Роберта Шеландера (R. Schelander) [2], Мартіна Єггле (M. Jäggle) [3], Матіаса Шарера (M. Scharer) [4],
Томаса Кробата (T. Krobaht [5]), які розробили основні постулати сучасної релігійної педагогіки в
Австрії. Вагомий внесок у розвиток релігійної освіти цього періоду заклали німецькі релігійні педагоги
П. Біль (P. Biehl) [6] і Г. Гальбфас (H. Halbfas) [7], які вважали, що передумовою релігійної освіти є
розуміння учнями значення релігійних символів, образів та ритуалів і можливість їх свідомого
відтворення. Вони розвинули теорію дослідження релігійної символіки. М. Меєр-Бланк (M. MeyerBlanck), Б. Дресслер (B. Dressler) [8] та ін.; розглядали релігію, як знакову систему, яку потрібно
досліджувати у взаємозв’язку з іншими знаковими системами у людському суспільстві.
Метою статті є аналіз процесу викладання релігійної освіти в австрійських закладах загальноосвітньої
середньої освіти; визначення ролі і місця релігійного екуменізму в сучасній педагогіці.
Виклад основного матеріалу. Наприкінці ХХ ст. австрійська школа в питанні релігійної освіти
враховувала позиції плюралізму. Це виявилося у відсутності завершеної, цілісної концепції викладання
релігії в закладах загальної середньої освіти. Деякі дослідники вважають, що на даному етапі відбулася
не стільки зміна парадигми релігійної освіти, скільки асиміляція концепції викладання уроку "Релігії"
погромом секуляризованих ментальних досвідів та різноманітністю підходів до викладання цього
предмета в школі. Проте легко виокремлюється низка спільних для всіх програм дисципліни "Релігія"
рис у німецькомовному просторі. Цими рисами є: обґрунтування місця релігії в шкільній освіті та ролі
церкви в релігійному вихованні, розробка навчальної тематики й фокусація на учні як на суб'єкті
педагогічного процесу, екуменічна спрямованість релігійної освіти [5: 356–361].
Екуменічна концепція релігійної освіти в школі завершилася об’єднанням євангельської та
католицької церков у 1998 р. навколо уроку "Релігія". Відбувалося конфесійне кооперування.
Конфесійно-кооперативне оформлення уроку релігії, тобто поєднання євангельського та католицького
вчення називається екуменічно спрямованим уроком релігії. Сутністю якого є: проникнення в суть
навчального процесу католицького та євангельського уроку релігії; підготовка спільних методичних та
наукових конференцій, організація роботи з батьками, проведення шкільних богослужінь; вимога й
затребуваність конфесійної співпраці в процесі викладання, що проявляється в коректному поясненні
учням спільностей та відмінностей у конфесіях католиків та євангелістів. Отже, під екуменічною
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релігійною освітою ми розуміємо систему навчання та виховання підростаючого покоління за
допомогою морально-етичних норм на засадах спільних християнських цінностей.
Розробляли основні постулати сучасної релігійної педагогіки в Австрії такі провідні вчені як
Алберт Гефер (Albert Höfer), Роберт Шеландер (Robert Schelander), Мартін Єггле (Martin Jäggle),
Матіас Шарер (Mathias Scharer), Томас Кробат (Thomas Krobath)та ін. Вони вважали релігійне виховання
та освіту одним із важливих завдань середньої школи, що покликані формувати в учня вміння
орієнтуватися в релігійних питаннях і транслювати йому основні теологічні знання. Відбувалося
систематичне та структуроване засвоєння основ знань із власного віровчення людини та почерпнутих
нею знань із інших релігій, ознайомлення з практичними формами християнської віри (літургія, молитва,
соціальна взаємодія, громадська діяльність церкви), формування вмінь вести міжрелігійний діалог і її
здатності до самостійних релігійних суджень.
Основою євангельського та католицького конфесійного викладання релігії в закладах загальної
середньої освіти Австрії є конвергенція (пошук зв'язку між традицією та сучасною ситуацією), кореляція
(аналіз біблійного змісту щодо відповідей на питання, які ставить підростаюче покоління), символічна
дидактика (вивчення непідвладних часові символів, які, за Г. Гальбфасом, закріплені в психіці
людини) [7: 175–178], опора на досвід дитини, елементаризація (акцент на головному, вагомому,
центральному, значущому для учня в змісті освіти, за В. Клафкі), проблемно-тематичне викладання
релігії з акцентом на досвіді, біографії, вікових та індивідуальних особливостях учня та герменевтичних
методах вивчення Біблії [9: 145–208; 9: 151].
Основним здобутком сучасного етапу релігійної освіти в Австрії стало у 1999 р. створення, а у 2000 р.
– доопрацювання нової, єдиної для всіх дев'яти федеральних земель Австрії навчальної програми з
релігії. Ці навчальні програми за сферою застосування визначалися не типом навчального закладу
(головна чи реальна школа, гімназія, професійне училище тощо), а освітнім рівнем (початкова, базова
загальна середня або ж повна загальна середня освіта).
Метою середньої школи в Австрії є навчання та виховання школярів. Вихованцям надається простір,
у якому шляхом навчання та досвіду молодь набуває навичок самоідентифікації. Метою навчання та
виховання учнів є прищеплення їм умінь самостійності та толерантного співіснування в демократичному
суспільстві. Під толерантністю розуміють уміння зважено поводитися з людьми різного походження,
рівня освіти та інтересів. Виховний процес повинен будуватися так, щоб учень отримав практичний
досвід спільності та рівноправ'я, а також відчув відмінності між людьми. Це повинно сприяти
формуванню його оцінних суджень таким чином, щоб мотивувати учня до спілкування з людьми інших
поглядів на життя, в т.ч. й на релігію [10: 72–76]. Релігійна освіта як невід'ємна складова шкільної
спрямована на досягнення загальної мети навчання:
‐
передає учням національний характер і культурні традиції народу;
‐
допомагає налагодженню спільного життя всіх учасників педагогічного процесу у вимірах
рівних прав людей незалежно від статі, соціального статусу, культурної та релігійної приналежності,
сприяє розбудові демократичного суспільства;
‐
сприяє вихованню спільної відповідальності за збереження миру та справедливості в житті
людей по всьому світі.
Релігійна освіта спонукає людину до пошуку відповіді на питання самоідентифікації, пошуку сенсу в
житті, акцентує її увагу на таких началах як Бог, сенс та цінність життя, світу, моральні основи людської
діяльності. Урок релігії проводить зв'язок між життєвим досвідом учня й біблійною оповіддю, історією
церкви та життям сучасного суспільства; вчить вихованців замислюватися над питаннями власної
відповідальності, розуміти універсальне послання Бога до творіння, елементи християнської віри та
юдейсько-християнської етики, наприклад, заповідь любити ворогів дозволяє учням познайомитися з
впливом християнства на політичний та суспільний устрій минулого й сучасності, наприклад, на
формулювання загальних прав людини чи конституцію власної держави. Завдяки ознайомленню з
положеннями християнської віри, її впливом на розвиток історії людства та живими проявами в
сучасному суспільстві релігійна освіта сприяє формуванню обґрунтованої та відповідальної світоглядної
позиції учня, мотивує його до керування християнськими моральними цінностями в житті, до
застосування здобутих знань, умінь та навичок у суспільстві та церкві. Розуміння питань віри та
світогляду має велике значення для самоідентифікації підростаючого покоління. Воно є невід'ємною
складовою процесу соціалізації людини. До особистості вчителя релігії висуваються високі не лише
фахові вимоги, а й моральнісні критерії – в основному під час фахової підготовки, підвищення
кваліфікації, церковного супроводу викладацької діяльності педагога. Важливу роль у релігійному
вихованні дітей відіграє співпраця школи з батьками. Їхні очікування від цього предмету та їхній
позитивний або негативний релігійний досвід, вплив на релігійну соціалізацію дитини має велике
значення у процесі релігійного виховання. Батьки беруть безпосередню участь у релігійному вихованні
дитини під час підготовки свят, шкільних богослужінь, шкільних проектів, а також можуть бути
запрошеними на уроки релігії як гості [3: 14–18].
96

Педагогічні науки. Випуск 1 (83).

Навчальну програму з релігії побудовано на принципі тісного взаємозв'язку досвіду дитини, віри та
практичного життя.
На сучасному етапі австрійські дослідники зауважують, що шкільні програми з євангельської та
католицької релігії мали низку відмінностей. У програмах із євангельської релігії укладачі акцентували
увагу на Євангелії Ісуса Христа, досліджували особистість окремого учня, великої ролі надавали не лише
знанням, а й поведінці вірянина, піднімали актуальні питання й теми, вчителю надавали більшої свободи
у виборі методів релігійного виховання та навчання. У програмах із католицької релігії акцентувалося на
віровченні церкви, на забезпеченні зв'язку учня з церковною громадою, на знанні основних положень
віри, на літургійному та сакральному вимірах релігії, на змістовне наповнення тем, відбувалося міцне
закріплення матеріалу в пам’яті учнів.
Релігійна освіта в австрійській школі базується на загально дидактичних принципах активної
розумової, практичної та емоційної діяльності учня, індивідуального підходу, зв'язку теорії з практикою
та зв’язку навчання з життям. Учитель релігії повинен заохочувати учнів зустрічатися та спілкуватися з
різними людьми, обмінюватися думками, вивчати й порівнювати релігійні традиції, свята, ритуали,
форми благочестя різних релігій, знати зміст біблійних уривків, легенд, оповідей, життєписів отців
церкви, пісень, молитов, користуватися Біблією та коментарями до неї, підтримувати контакт із
місцевою релігійною громадою, вчити вести діалог на релігійну тематику, проявляючи при цьому
толерантність і культуру спілкування, аналізувати власну та чужу віру, уявлення, переконання,
осмислювати конфліктні ситуації (структурувати й оцінювати позиції сторін, аналізувати тексти,
ситуації, приклади, які можуть спричинити міжконфесійний конфлікт, розрізняти особисті мотиви й
богословське підґрунтя в конфліктних ситуаціях, аргументувати власну точку зору, вчитися уникати
дій, які можуть образити релігійні почуття інших людей), практичному застосуванню отриманих
знань (рольові ігри, акції милосердя, проекти, листи та плакати, екскурсії до церков та благодійних
організацій, дотримання правил спілкування в учнівському колективі, зустрічі з цікавими людьми,
ведення щоденника) [5: 423–436 ].
Оскільки релігійна педагогіка є галуззю практичної теології, розрізняють і такі сфери застосування
релігійно-педагогічних знань і навичок:
- індивідуальні релігійно-екзистенціальні життєві ситуації (питання про мету і сенс людського буття,
існування Бога, етичну організацію гуманного способу життя, релігійний плюралізм, виконання
церковних таїнств);
- суспільні потреби (насадження культури людяності, справедливості, етики ненасилля; захист
основних людських свобод (свобода совісті, свобода думки, свобода віросповідання), соціально-етична
аргументація в суспільному дискурсі;
- професійні вимоги в церкві та суспільстві (рефлексія й подальше поширення знань про церкву та
теологію з власної практики віри у процесі викладання релігії у вищих школах, в інститутах підвищення
післядипломної кваліфікації вчителів, церковній катехізації, а також завдяки активній діяльності у
соціально-дидактичній сфері, в суспільних та політичних організаціях, ЗМІ, в організації та проведенні
церковних свят) [11: 142–145].
Серед австрійської молоді зростає інтерес до значущості релігії й релігійності в щоденному житті.
Протягом останніх десятиліть досить чітко це фіксується австрійською студією ''Молодь і життєві
цінності''. Дана організація є коопераційним проектом Австрійського інституту дослідження молоді та
теологічного факультету Віденського національного університету. За результатами опитування, в якому
взяли участь 1200 респондентів, влітку 2006 р. для 11 % австрійської молоді віку 14 – 24 р. сфера
"релігії" є дуже важливою. Порівняно з даними 2000 р. на 50 % відсотків зріс інтерес до релігії. Уклавши
ієрархію життєвих цінностей людини, вчені помітили, що "релігія'' випередила "політику", але в цілому й
релігія, й політика перебувають у кінці шкали. Найважливішим для молоді є її конкретне життя – сім'я,
стосунки, школа та робота. Дана австрійська студія ''Молодь і життєві цінності'' відстежує життя молоді в
Австрії з 1990 р., проводячи наукові дослідження та формулюючи висновки про доцільність
трансформації уроку релігії в шкільній системі [12: 56–78].
Висновки. Отже, урок релігії в австрійській школі на початку ХХІ ст. відзначався низкою
особливостей. На цьому етапі розпочалося дослідження основ екуменізму, правових засад проведення
католицьких та протестантських уроків релігії в австрійській школі. Основою екуменічного уроку релігії
в закладах загальної середньої освіти Австрії стала конвергенція, кореляція, символічна дидактика, опора
на досвід дитини, елементаризація, проблемно-тематичне викладання релігії з акцентом на досвіді,
біографії, вікових та індивідуальних особливостях учня та герменевтичних методах вивчення Біблії. Ці
концепції зародилися в попередні періоди, але на початку ХХІ ст. синтезувалися в цілісну систему.
Перспективи подальших досліджень передбачають подальше вивчення позитивного та негативного
досвіду реалізації релігійної освіти у школах Австрії в екуменічному напрямі.
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Мишак В. М. Роль и место религиозного экуменизма в современной австрийской педагогике.
Статья посвящена анализу процесса преподавания религиозного образования в школах в Австрии.
Указаны цели и задачи религиозного образования, обобщенные принципы и методы ее осуществления.
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Определены роль и место религиозного экуменизма в современной австрийской педагогике, описано
конфессионально-кооперативное оформление урока религии, а именно евангельского и католического
учения. Предусмотрено последующее изучение позитивного и негативного опыта реализации
религиозного образования в школах Австрии в экуменическом направлении.
Ключевые слова: религиозное образование, урок религии, средства обучения религии, экуменический урок
религии.
Mishak V. The Role and the Place of Religious Ecumenism in Contemporary Austrian Pedagogy.
The article is devoted to the analysis of teaching religious education at schools in Austria. The author identifies
the goals and objectives of religious education. The general principles and methods of its implementation are
emphasized in this article. The special attention is paid to the role and the place of religious ecumenism in
contemporary pedagogy. Ecumenism is any effort aimed at the unity of Christians throughout the world. The
goal of ecumenism is Christian unity. The adjective ecumenical can also be applied to any interdenominational
initiative that encourages greater cooperation among Christians and their churches, whether or not the specific
aim of that effort is full, visible unity. This information is revealed in the article. The confessional-cooperative
registration of the lesson of religion, namely combination of evangelic and catholic studies is analyzed in the
paper. A general conclusion is made concerning the religious ecumenism in Austrian pedagogy. The author
arrives at the conclusion that the role of ecumenism in Austrian pedagogy is great .Some aspects of such
education are outlined for further research.
Key words: religious education, religion, religious, ecumenical learning a lesson in religion.
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ЗМІСТ І ПРОГРАМА ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ РОЛІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У
ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
У статті визначено методику проведення експертного оцінювання ролі та факторів неформальної освіти
у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів; охарактеризовано теоретичні передумови
застосування методу експертного оцінювання; описано його функції та технологізовані компоненти
структури. Розкрито зміст і методи формування вибіркової сукупності експертів; наведено результати
проектування анкети експертного оцінювання ролі неформальної освіти у професійному зростанні
майбутніх фахівців соціальної сфери.
Ключові слова: експертне оцінювання, неформальна освіта, фахова підготовка, майбутні соціальні
педагоги.
Постановка проблеми дослідження. Ефективність системи формальної та неформальної фахової
підготовки майбутніх соціальних педагогів визначається значною кількістю зовнішніх умов та
внутрішніх факторів сучасного освітнього середовища. Їх визначення та наступне врахування дозволить
оптимізувати використання ресурсів у процесі професійної підготовки фахівців соціальної сфери та
змоделювати ефективні форми та методи означеного процесу. Інструментом, що дозволяє з достатнім
рівнем релевантності та надійності оцінити вплив значної кількості соціальних, психологічних,
педагогічних умов і, відповідно, виділити найбільш значущі фактори в проблемі дослідження, є
експертне оцінювання. Саме експертне оцінювання ролі неформальної освіти у фаховій підготовці
майбутніх соціальних педагогів дозволить забезпечити точність емпіричних результатів внаслідок
обґрунтованості наукового та математичного базисів його застосування.
Актуальність дослідження визначається потребами інтеграції досвіду фахівців у сфері професійної
підготовки майбутніх соціальних педагогів та практиків організації суспільно-значущої неформальної
освіти різних категорій молоді; статистичного доведення значущості ролі неформальної освіти в
освітньому середовищі ВНЗ; оцінки факторів і умов впливу на ефективність професійної підготовки
майбутніх соціальних педагогів.
Зв'язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями полягає у
необхідності розробки теоретично обґрунтованого методичного інструментарію дослідження
ефективності процесу неформальної освіти у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наразі у вітчизняній науковій думці представлено роботи
з методології і методики організації та проведення експертних оцінювань (І. Артим, О. Боднар,
В. Новосад, Р. Селівестров та ін.), а також дослідження статистичної надійності застосування
експертного оцінювання для формулювання релевантних наукових висновків (О. Орлов, Х. Таха,
В. Циганок та ін.). Опрацювання означених робіт свідчить про розробленість загальної методики
організації експертного оцінювання. Водночас, можна виділити невирішені раніше частини загальної
проблеми організації експертного оцінювання: відсутність розробки та апробації конкретного
методичного інструментарію у сфері вищої освіти загалом та підготовки майбутніх соціальних педагогів
зокрема; недостатність емпіричної дослідженості й обґрунтованості умов і факторів застосування
неформальної освіти у соціальній сфері.
Новизна представлених у дослідженні результатів наукової роботи полягає в обґрунтуванні, розробці
та апробації методичного інструментарію експертного оцінювання ролі неформальної освіти у фаховій
підготовці майбутніх соціальних педагогів. Методологічне або загальнонаукове значення. Результати
представленого у статті дослідження дозволяють реалізувати діяльнісний підхід до вирішення проблеми
фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів із урахуванням експертного досвіду організації
неформальної освіти. Використання експертного оцінювання є важливою умовою розвитку соціальної
педагогіки як емпіричної сфери наукового пізнання.
Викладення основного матеріалу. У науковій думці для позначення емпіричних досліджень,
побудованих на результатах опитувань експертів, послуговуються різними термінами, які не є
взаємовиключними та не мають чітко окреслених необхідних і достатніх умов для їх відмежування, тому
використовуються як синонімічні. До них належать: експертне оцінювання, експертне опитування,
експертна оцінка, експертиза, експертний метод, експертне прогнозування.
За загальним визначенням, експертне оцінювання виступає особливим методом опитування, де
джерелом інформації виступають оцінки предмету дослідження експертами (компетентними особами),
що мають глибокі знання та досвід у площині відповідних наукових інтересів. Тобто, методи експертних
© Павлик Н. П., 2016
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оцінок – методи організації діяльності з фахівцями (експертами) та відповідної якісної/кількісної
обробки їх суджень [1].
Методологічні передумови використання експертного опитування полягають у його використанні при
проведенні пілотажних досліджень, що лежать в основі уточнення гіпотез і завдань наукових розробок,
обґрунтуванні факторів і умов впливу на предмет пізнання, а також виробленні прогнозів його
подальшого розвитку. Відповідно, основними функціями експертного опитування є: діагностична,
прогностична, планувальна, проектувальна, соціологічна, інформаційна, мотиваційна, оптимізаційна. До
умов виконання перерахованих функцій відносимо: використання науково обґрунтованих методів
експертного оцінювання; порівняння споріднених характеристик об’єкту дослідження; кваліфікованість
експертної групи.
За конкретизованим визначенням, експертиза – це якісне та/або кількісне оцінювання характеристик
об’єкту пізнання групою компетентних фахівців (експертів) з метою прийняття обґрунтованих рішень
щодо проблеми дослідження [2]. Технологізовані компоненти структури експертного оцінювання,
запропоновані О. Боднар [3] та описані В. П. Новосад і Р. Г. Селіверстовим з позицій системного та
діяльнісного підходів [2: 8–9], передбачають реалізацію наступних етапів: 1) змістовного, що зумовлює
вибір методики оцінювання з урахуванням концепції дослідження та її науково-методичного підґрунтя;
2) структурного, який спрямований на вибір об’єкту, предмету, суб’єктів та цілей експертного
оцінювання; 3) діагностичного, що відображає процес формування вибірки експертного оцінювання;
4) інструментального, спрямованого на розробку інструментарію та процедур оцінювання;
5) діяльнісного, який відображає власне процес експертної оцінки; 6) результативного, що резюмує
отримані результати застосування методу експертних оцінок. Відповідно, нами було сформовано
програму експертного оцінювання пріоритетів розвитку неформальної освіти у площині професійної
підготовки фахівців соціальної сфери.
Процес формування вибіркової сукупності експертного оцінювання здійснюється за методом снігової
кулі, коли фахівці, що реалізують неформальну освіту майбутніх соціальних педагогів і, відповідно,
мають значний досвід у досліджуваній проблемі, називають 5-10 найкомпетентніших у цій сфері
фахівців [1]. При цьому до експертів висуваються вимоги, розроблені Всеукраїнською експертною
мережею, найбільш об’єктивні з яких, на нашу думку, були визначені як критерії рівня компетентності:
досвід роботи; визнання колег; наукова діяльність. Методика оцінки рівня компетентності експерта (Рк),
, де – сума балів за виділеними критеріями
відповідно, передбачає розрахунок за формулою:
на основі самооцінки експерта;

– максимально можлива сума балів за критеріями (див. табл. 1.).
Таблиця 1.
Оцінювання компетентності експертів у проблемі організації неформальної освіти майбутніх
фахівців соціальної сфери
Самооцінка
Критерій
Шкала оцінювання
експертів
1
2
… n
Досвід роботи у сфері До 5 років – 1
неформальної освіти
5-10 років – 2
10-15 років – 3
Більше 15 років – 4
Досвід роботи у сфері До 5 років – 1
професійної підготовки 5-10 років – 2
майбутніх фахівців
10-15 років – 3
Більше 15 років – 4
Характер взаємодії з Самостійна діяльність – 1
колегами
Участь у громадських рухах та об’єднаннях – 2
Створення та управління громадськими рухами – 3
Приналежність
до
професійного
колективу
неформальної освіти – 4
Наукова діяльність
Періодичні фахові публікації – 1
Систематичні фахові публікації – 2
Наявність наукового ступеня кандидата наук – 3
Наявність наукового ступеня доктора наук – 4
Розрахункова частина
= 16
(i – порядковий номер експерта від 1 до n)
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Діапазон допустимих значень
визначається нами у межах від 0,5 до 1. Прогнозована кількість
експертів – від 10 (нижня межа, обумовлюється результатами аналізу досвіду організації експертиз [4])
до 100 (верхня межа, зумовлюється складністю обробки й узагальнення результатів оцінювання).
Форма експертного оцінювання – індивідуальне анкетування, метод – попарних порівнянь.
Обґрунтуємо вибір форми і методу дослідження. Індивідуальне анкетування дозволяє відносно просто за
обмеженості ресурсів одержати думку кожного експерта – тобто розширити географічні та людські
ресурси дослідно-експериментальної роботи; експертне визначення суттєвих критеріїв подальшої
експериментальної роботи з урахуванням предмету експертизи. Серед ризиків його застосування
дослідники відзначають неправильне тлумачення змісту запитань і невмотивованість експертів до якісної
обробки матеріалу [2; 5].
Для зменшення впливу зазначених ризиків розроблена автором Анкета експертного оцінювання ролі
неформальної освіти у професійному зростанні майбутніх фахівців соціальної сфери містить 5 блоків з
різними типами запитань і, відповідно, різними методами експертної оцінки. Крім того, до участі в
експертному опитуванні залучатимуться лише експерти, які зацікавлені у наданні вірогідної інформації
внаслідок активної громадянської та наукової позиції. Проаналізуємо спроектовані нами блоки анкети.
Блок І – ''Об’єктивні дані про експерта'', містить закриті багатовибірні питання, необхідні для оцінки
рівня кваліфікації експерта відповідно до представленої вище по тексту таблиці. Блок ІІ – ''Значення
неформальної освіти у професійному становленні експертів'' складається із запитань закрито-відкритого
типу і спрямований на визначення ролі та місця неформальної освіти в житті експерта, тобто виявлення
ступеню розуміння ним змісту неформальної освіти як особливої форми фахового навчання та
соціального виховання. Блок ІІІ – ''Оцінювання ефективності форм неформальної освіти'' і блок ІV –
''Оцінювання факторів ефективності неформальної освіти'' являють собою матриці попарних порівнянь, у
яких представлено перелік виділених автором форм/факторів неформальної освіти. Їх мета – збір даних
про чинники й умови використання неформальної освіти для ефективного формування майбутніх
фахівців соціальної сфери. Методика використання методу попарних порівнянь передбачає заповнення
експертами таблиці (матриці парних порівнянь за В. Циганком [5]), що у стовпчиках і рядках містить
однакові характеристики об’єкту дослідження. Попарно порівнюючи задані в анкеті характеристики, що
визначають зміст та фактори ефективності неформальної освіти фахівців соціальної сфери, експерти
виставляють у відповідну комірку таблиці цифри ''1'' (якщо фактор, зазначений у рядку є більш вагомим,
аніж фактор, зазначений у стовпчику) або ''0'' (якщо навпаки – фактор, зазначений у рядку є менш
вагомим у порівнянні з фактором, зазначеним у стовпчику) [6].
Пріоритетом застосування визначеного методу фахівці вважають вищий рівень достовірності
одержаних результатів порівняно з застосуванням бальних еталонів або рейтингових шкал [2: 23; 1].
Зокрема, дослідник В. Циганок на основі проведеної експериментальної роботи, стверджує, що
застосування методу попарних порівнянь дозволяє одержати достатній коефіцієнт узгодженості
результатів експертного оцінювання, що дозволяє уникнути суб’єктивізму в оцінках із відносною
похибкою 2,6 % – 4,7 % (тобто, зі статистичною достовірністю 95 %) [5].
Для попарного порівняння форм організації неформальної освіти майбутніх фахівців соціальної
сфери нами було виділено такі компоненти: участь у тренінгах, майстер-класах, семінарах; читання
літератури за фахом; участь у об’єднаннях за інтересами; відвідування музеїв, бібліотек, галерей, тощо;
відвідування довготривалих курсів, шкіл; досвід практичної діяльності у якості волонтера; ведення
просвітницької роботи серед населення; спілкування з фахівцями; ініціювання та втілення соціальних
проектів; участь у культурно-мистецьких акціях; організація / участь у громадських рухах; обмін
досвідом; фахові змагання та конкурси; тематичні табори; відкриті університети; форум-театри,
інтерактивні театри, плей-бек театри.
для і-го критерію за оцінками k-го експерта здійснюється за
Обчислення вагових коефіцієнтів
формулами Уея:

;

;

, де m – кількість критеріїв оцінювання, k –

відповідає порядковому номеру експерта, i та j – порядкові номери критеріїв, що порівнюються попарно
[4: 28].
Блок V – ''Функціональна модель випускників спеціальності ''Соціальна педагогіка'''' спрямований на
перевірку узгодженості думок експертів щодо функціонального навантаження фахівців соціальнопедагогічної діяльності, а також ролі формальної й неформальної освіти у формуванні компетенцій
випускників щодо виконання визначених функцій.
Результати оцінювання експертами цього блоку дозволять, по-перше, спроектувати актуальну
функціональну модель майбутніх соціальних педагогів; по-друге, обрахувати коефіцієнт конкордації
(узгодженості поглядів експертів) на проблему організації неформальної освіти майбутніх фахівців
соціальної сфери.
Метод оцінювання – ранжування експертами функцій соціально-педагогічної діяльності, методика
обробки оцінок – обчислення коефіцієнту конкордації відповідно до одержаних квадратів відхилень
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рангів (див. табл. 2.).
Таблиця 2.
Розрахунок квадратів відхилень рангів функціональних обов’язків майбутніх соціальних
педагогів*
Експерти
1
2
…
n
S’
dj
dj2
Функції соціально-педагогічної діяльності
Адвокативна
Анімаційна
Діагностична
Консультаційна
Патронажна
Терапевтична
Управлінська
*Примітка: S’ – сумарний ранг професійної ролі; dj – відхилення суми рангів для j-ї професійної ролі
від середньої суми рангів
, n – кількість експертів, m – кількість функцій; dj2 – квадрати
відхилень.
Сума квадратів відхилень підраховується за формулою

; коефіцієнт конкордації становить

[3: 19].
Головні висновки. Таким чином, нами охарактеризовано процедуру й методи експертного
оцінювання ролі неформальної освіти у фаховій підготовці майбутніх соціальних педагогів. Системність
запропонованих методів, на нашу думку, виступає як методичний базис пілотажного дослідження,
спрямованого на вирішення експериментальних завдань вивчення складного багатофакторного процесу
неформальної освіти.
Перспективи використання результатів дослідження полягають у апробації представленої
методики експертного оцінювання, визначенні ролі неформальної освіти у професійному зростанні
майбутніх фахівців соціальної сфери та проектуванні подальшої експериментальної роботи з
урахуванням одержаних кількісних і якісних результатів.
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Павлик Н. П. Содержание и программа экспертной оценки роли неформального образования в
профессиональной подготовке будущих социальных педагогов.
В статье определена методика проведения экспертной оценки роли и факторов неформального
образования в профессиональной подготовке будущих социальных педагогов; охарактеризованы
теоретические предпосылки применения метода экспертного оценивания; описаны его функции и
технологизированные компоненты структуры. Раскрыты содержание и методы формирования
выборочной совокупности экспертов; приведены результаты проектирования анкеты экспертного
оценивания роли неформального образования в профессиональном становлении будущих специалистов
социальной сферы.
Ключевые слова: экспертное оценивание, неформальное образование, профессиональная подготовка,
будущие социальные педагоги.
Pavlyk N. P. The Content and Experts' Evaluation Program Role of Informal Education in Prospective Social
Teachers' Training.
System effectiveness of formal and informal prospective social teachers' career education depends on the
appreciable quantity of external and internal factors of modern education environment. Their definition and
further consideration will allow optimizing resource exploitation in the process of social sphere experts'
occupational training and modelling the effective forms and methods of the process. Experts' evaluation of the
informal education role in the social teachers' occupational training will allow achieving the empirical results
accuracy due to its scientific and mathematical basis foundation. The materials and methods of the research
depend on the specialists' expertise integration needs in the sphere of social teachers' and patricians'
occupational training of the informal education; statistical bringing the relevance of the informal education role
in the university educational environment; factors evaluation and influence conditions on the prospective social
teachers' occupational training effectiveness .The article deals with the procedure and methods of informal
education during the prospective social teachers' vocational training. The material of the research presents the
experts' evaluation procedure which deals with the role and factors of the informal education within the
professional development. The content and methods formation of experts' sample are defined. The novelty of the
findings of investigation lies in the development and approbation of the experts' evaluation methodical tools in
prospective social teachers' training.
Key words: experts' evaluation, informal education, vocational training, prospective social teachers.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ У ВНЗ
У статті розкрито проблему визначення педагогічної компетентності викладача фізичного виховання.
Поняття "компетентність" розглядається як спроможність кваліфіковано виконувати завдання або
певного виду роботу. Надається аналіз позиції науковців з проблеми формування предметної та
педагогічної компетентності викладача вищої школи. Ефективність професійної діяльності значною
мірою визначає педагогічна компетентність фахівця, яка формується на етапі навчання, остаточно
сформовується і розвивається у процесі практичної діяльності.
Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, педагогічна компетентність, викладач
фізичного виховання, педагогічна компетентність викладача фізичного виховання.
Вступ. У сучасних умовах розвитку суспільства якість підготовки майбутніх фахівців у вищих
навчальних закладах значною мірою визначається рівнем педагогічної компетентності професорськовикладацького складу, його здатністю до підвищення ефективності педагогічної діяльності. Таким
чином, актуальною проблемою сьогодення є не тільки удосконалення предметної компетентності
викладача вищої школи, а й формування його педагогічної компетентності.
Мета статті: розкрити основні аспекти наукового пошуку фахівців у галузі освіти щодо проблеми
визначення педагогічної компетентності викладача фізичного виховання.
Визначення педагогічної компетентності викладача фізичного виховання. Ключовими
поняттями нашого дослідження є поняття: "компетентність", "компетенція", "професійна
компетентність", "педагогічна компетентність", "викладач фізичного виховання", "педагогічна
компетентність викладача фізичного виховання", "методична робота".
Одним із ключових понять дослідження є термін "педагогічна компетентність викладача фізичного
виховання". Оскільки поняття "компетентність" визначається неоднозначно, вважаємо за доцільне
розглянути його зміст та розкрити зв’язок з іншим близькоспорідненим поняттям – "компетенція".
Поняття "компетентність" трактується як:
- властивість за значенням компетентний, тобто який [1]: 1) має достатні знання в якій-небудь галузі;
2) з чим-небудь добре обізнаний; 3) ґрунтується на знанні; кваліфікований; 4) має певні повноваження;
- досвідченість суб’єкта у певній сфері [2];
- здатність успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й виконувати поставлені
завдання [3];
- 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;
- результат навчання на певному рівні вищої освіти.
Поняття "компетентність" розглядається як спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність,
виконувати завдання або певного виду роботу, при цьому містить набір знань, навичок та відносин, що
дають змогу особистості ефективно здійснювати діяльність або виконувати певні функції, спрямовані на
набуття визначених стандартів у галузі професії або виду діяльності.
Л. Канішевська зазначає, що компетентність ґрунтується на знаннях і вміннях, але ними не
обмежується, охоплюючи особистісне ставлення людини до них, а також її досвід, який дає змогу ці
знання "вплести" в те, що вона вже знала, та спроможність збагнути життєву ситуацію, у якій вона зможе
їх застосувати [4]. Тому кожна компетентність побудована на поєднанні пізнавальних ставлень і
практичних навичок, знань і вмінь, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, тобто усього того, що
можна мобілізувати для активної дії.
На думку Н. М. Бібік, компетентність – стосовно структури змісту освіти, який побудовано в
сучасних стандартах за галузевим принципом і в програмах – за предметним, – виводить метарівень,
універсальний, що в інтегрованому вигляді представляє освітні результати, які досягаються не лише
засобами змісту освіти, але й соціальної взаємодії; як у міжособистісному, так і в інституційному
культурному контексті [5].
Досліджуючи сучасний стан розробленості поняття "компетентність" у психологічній і педагогічній
літературі, А. М. Гуржій робить висновки, що дане поняття частіше розглядається як оцінна категорія,
що характеризує людину як суб’єкта певного виду діяльності й забезпечує досягнення успіхів у ній [6]. У
процесі цього оцінюються такі компоненти, як структура знань і вмінь, ціннісні орієнтації, ставлення до
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діяльності, її результативність і здатність до її удосконалення. Іншими словами, компетентність – це
усталена готовність і спроможність особистості до функціонування зі "знанням справи". Останнє
залежить від таких основних елементів: ґрунтовне розуміння змісту завдань і проблем, що
розв’язуються; присутність школи життя у цій галузі; майстерність відбирати засоби та способи
функціонування, еквівалентні реальним обстановкам місця й часу; відчуття відповідальності за досягнуті
наслідки; спроможність навчатися на помилках і вносити коригування у процес досягнення мети тощо.
У державному стандарті професійної освіти відмічено, що поняття "компетентність" охоплює [7]:
задані навички (вимога виконувати індивідуальні завдання); використання знань і вмінь на робочому
місці на рівні встановлених вимог до даної роботи; здатність відповідально виконувати обов’язки і
досягати очікувані результати; здатність знаходити рішення у нестандартних ситуаціях; здатність
застосовувати знання і вміння у нових умовах виробничої діяльності.
У документі "Стратегії модернізації змісту загальної освіти" під компетентностями розуміється
здатність учнів (їх потенціал) здійснювати складні культуродоцільні види дій. Основними ідеями цього
підходу є наступні [8]: 1) компетентність є ключовим, своєрідним "вузловим" поняттям, оскільки воно,
по-перше, поєднує в собі інтелектуальний і навичковий складники освіти; по-друге, в понятті
компетентності закладено ідеологію інтерпретації змісту освіти, сформованого "від результату"
("стандарт на виході"); по-третє, ключова компетентність є інтегративною за природою, тому що вона
містить низку однорідних чи близьких умінь і знань, що належать до широких сфер культури та
діяльності (інформаційної, правової тощо); 2) не слід протиставляти компетентності знанням чи вмінням
і навичкам. Поняття компетентності ширше за поняття знання, уміння, навички; воно містить їх у собі
(хоча, зрозуміло, не йдеться про компетентність як про просту адитивну суму "знання – уміння –
навички", це поняття трохи іншого значеннєвого ряду; 3) поняття компетентності охоплює не тільки
когнітивний і операціонально-технологічний складники, а й мотиваційний, етичний, соціальний та
поведінковий. Воно містить результати навчання (знання й уміння), систему ціннісних орієнтацій,
звички тощо; компетентності формуються в процесі навчання, і не лише в школі, але і під впливом
родини, друзів, роботи, політики, релігії, культури тощо. У зв’язку з цим реалізація компетентнісного
підходу залежить від загальної освітньо-культурної ситуації.
У програмі "DeSeCo" ("Визначення та відбір компетентностей: теоретичні й концептуальні засади")
представлено наступне тлумачення поняття "компетентність" [9]: 1) компетентність виявляється лише в
реальній дії (на яку впливають мотиви, цілі та наміри діючого), що здійснюється в певній ситуації.
Зовнішні вимоги – соціальний контекст ситуації входить до компетентності поряд з індивідуальними
здібностями і схильностями; 2) компетентність, крім когнітивних компонентів, включає рухові й
розумові навички, знання, мотивацію, ціннісні й етичні орієнтації, установки та інші соціальні та
поведінкові компоненти, тобто все те, що може бути мобілізованим для ефективної дії; 3) компетентності
набуваються і розвиваються довічно через дії і взаємодії в найрізноманітніших формальних і
неформальних освітніх ситуаціях; 4) ключові компетентності суттєві для успіху в різних сферах життя
будь-якої людини і суспільства. Тому вони потрібні кожній людині й усьому соціуму. Відокремлення
ключових компетенцій залежить від цінностей певного соціуму, від того, що робить людину успішною
соціально, економічно й особистісно в конкретному соціумі.
Проблема узгодження змісту понять "компетентність" і "компетенція" виступає сьогодні в
українському науковому просторі як проблема часто суб’єктивної інтерпретації. Розглянемо існуючі
визначення поняття "компетенція" та з’ясуємо загальне та відмінне між поняттями "компетентність" і
"компетенція".
Поняття "компетенція" трактується як:
добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь організації, установи або особи;
відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма (вимога) до освітньої підготовки учня,
необхідна для його якісної продуктивної діяльності в певній сфері, тобто соціально закріплений
результат;
єдина (узгоджена) мова для опису академічного і професійного профілів і рівнів вищої освіти;
певні внутрішні потенційні, приховані психологічні новоутворення (знання, уявлення, програми
дій, системи цінностей і відносин), які потім виявляються у компетентностях людини як актуальних,
діяльнісних проявах; знання і досвід у тій чи іншій сфері діяльності;
комбінація характеристик (щодо знань та їхнього застосування, навичок, обов'язків і позицій й
використовуються для опису рівня або ступеня, у яких людина може продемонструвати їх). У цьому
контексті компетенція або набір компетенцій означають, що людина може виявити певні здібності або
навички й виконати завдання так, що це дозволить оцінити рівні досягнень. Компетенції можуть
демонструватися й, отже, оцінюватися.
Ерпенбек розглядає компетенцію як диспозицію самоорганізації. З огляду на ту обставину, що
проблемні рішення й дії приймаються й реалізуються в комплексних, динамічних системах, таких, як
більшість сьогоднішніх підприємств й організацій, компетенції можна зрозуміти в контексті сучасної
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теорії самоорганізації, синергетики, радикального конструктивізму, теорій катастроф, хаосу й
складностей. Тобто, сьогодні компетенції виступають важливим персональним ресурсом (Б. Бергман).
Н. М. Бібік зазначає, що результатом набуття компетенції є компетентність, яка на відміну від
компетенції передбачає особистісну характеристику, ставлення до предмета діяльності. Компетенції
можуть бути виведені як реальні вимоги до засвоєння учнями сукупності знань, способів діяльності,
досвіду ставлень з певної галузі знань, якостей особистості, яка діє в соціумі. Ознакою компетенції є
специфічний предметний або загально предметний характер, що дає змогу визначити пріоритетні сфери
формування (освітні галузі, навчальні предмети, змістові лінії). У комплексі компетенції закладено
додаткову можливість подати освітні результати системно, що створює передумови для побудови чітких
вимірників навчальних досягнень учнів.
Аналізуючи зміст понять "компетентність" і "компетенція" у вітчизняному науковому просторі,
С. О. Сисоєва виділяє, що компетенція у нашому розумінні – це визначена норма стосовно неперервної
освіти, яка задається освітніми стандартами і використовується для формування вимог до результатів
навчання, а компетентність – це інтегрована особистісна якість людини (її капітал), що формується на
етапі навчання, остаточно оформлюється і розвивається у процесі практичної діяльності та забезпечує
компетентний підхід до вирішення професійних завдань. Компетентність є оцінною характеристикою
особи. Компетентності особи є її особистісним капіталом і результатом навчання у різних формах
формальної, неформальної та інформальної освіти.
Л. Л. Хоружа досліджуючи проблеми впровадження компетентнісного підходу у професійну
підготовку фахівців, акцентує увагу на тому, що потрібно чітко розмежовувати поняття "компетентність"
і "компетенція". Звертаючись до праць А. Вербицького, який для визначення якості професійної
діяльності вибрав категорії об’єктивності та суб’єктивності умов, дослідниця дійшла висновку, що
об’єктивні умови (обов’язки, права та сфера відповідальності людини) будуть мати статус компетенцій, а
суб’єктивні (психофізіологічні, соціальні, особистісні, духовні та професійні якості) – компетентностей.
Тому для виокремлення набору компетентностей майбутніх фахівців слід провести кваліфікаційну
диференціацію у визначенні змісту компетенцій відповідно до ступенів освіти і професійного поля
діяльності, узгодити це з потребами ринку праці.
В. В. Краєвський та А. В. Хуторський розрізняють терміни ''компетентність'' і ''компетенція'',
пояснюючи, що компетенція в перекладі з латинської "cotpetentia" означає коло питань, щодо яких
людина добре обізнана, пізнала їх і має досвід. Компетентність у визначеній галузі – це поєднання
відповідних знань і здібностей, що дозволяють обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти в
ній. На цій основі науковці вважають за потрібне ввести в обіг поняття "освітні компетенції" як складні
узагальнені способи діяльності, що їх опановує учень під час навчання, і компетентність є результатом
набуття компетенцій.
Дослідники зазначають, що загальноосвітні компетенції потрібні не для всіх видів діяльності, у яких
бере участь людина, а тільки для тих, що охоплюють основні освітні сфери й навчальні предмети. Такі
компетенції відбивають предметно-діяльнісний складник загальної освіти і мають забезпечувати
комплексне досягнення його цілей. На думку дослідників, уведення поняття освітніх компетенції в
нормативний і практичний складники освіти дозволяє розв’язувати проблему, коли учні можуть добре
опанувати необхідними теоретичними знаннями, але наражаються на значні труднощі в діяльності, що
вимагає застосування цих знань для розв’язання конкретних завдань чи проблемних ситуацій. Освітня
компетенція припускає засвоєння учнем не відокремлених один від одного знань і вмінь, а оволодіння
комплексною процедурою, у якій для кожного виділеного напряму наявна відповідна сукупність освітніх
компонентів, що мають особистісно діяльнісний характер.
У посібнику Prime (Research and Development) розрізняють поняття "компетентний, компетенція,
компетентність". Компетентнісний (прикметник) у значенні високоякісна діяльність ("компетентнісна
людина"). Компетентність (іменник): бути компетентним ("компетентність менеджменту",
"компетентність менеджера"). Компетенція (іменник) має подвійне значення: завдання, що виконуються
якоюсь особою і персональні якості якоїсь особи. Крім того, виділяються широкий і вузький погляди на
компетенції: вузький погляд означає дотримання правил і процедур, використання
технічних/професійних навичок для виконання типових завдань; широкий погляд припускає вимоги
більші, ніж необхідні для окремої роботи, що відповідають кращій існуючій практиці й майбутнім
ринкам праці.
Йдеться також про два підходи до компетенцій: рефлексійний (відбиття існуючої практики й того, що
люди можуть робити у теперішній час) і стратегічний (компетенції визначаються передбаченням
майбутніх потреб економіки і є стимулюючими, спрямованими не тільки на те, що відбувається "тут" i
"тепер").
Таким чином, спираючись на дослідження С. О. Сисоєвої та І. В. Соколової, під компетентністю
майбутнього викладача будемо розуміти цілісне, інтегративне, багаторівневе, особистісне
новоутворення, що є результатом професійної підготовки особи у вищому навчальному закладі та в
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процесі неперервної педагогічної освіти, успішність якої зумовлена сукупністю сформованих у фахівця
компетенцій, які сприяють соціалізації особистості, формуванню у неї світоглядних та науковопрофесійних поглядів, педагогічної творчості та майстерності, визначають успішність діяльності (у т.ч.
професійної педагогічної), здатність до самореалізації, саморозвитку та самовдосконалення впродовж
життя.
Висновки. Таким чином, актуальною проблемою сьогодення є не тільки удосконалення предметної
компетентності викладача вищої школи, а й формування його педагогічної компетентності, готовність
майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту до застосування інноваційної, майбутньої професійної
діяльності та самовдосконалення. Теоретичний аналіз показав, що відокремлення ключових компетенцій
залежить від цінностей певного соціуму, від того, що робить людину успішною соціально, економічно й
особистісно не лише в школі, але і під впливом родини, друзів, роботи, політики, релігії, культури тощо.
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Петренко Н. В. Проблема определения педагогической компетентности преподавателя
физического воспитания в вузах.
В статье рассмотрены проблемы определения педагогической компетентности учителя физического
воспитания. Понятие "компетентность" рассматривается как способность квалифицированно
выполнять задания или работу. Предоставляется анализ позиций ученых по вопросу формирования
предметной и педагогической компетентности учителя высшей школы. Эффективность
профессиональной деятельности в значительной степени определяет образовательные
компетентности специалиста, который образуется на стадии подготовки, окончательно
формируется и развивается в ходе практической деятельности.
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, педагогической
компетентности, учитель физической культуры, педагогической компетентности учителя
физического воспитания.
Petrenko N. V. The Problem of Pedagogical Competence Definition of the Teacher of Physical Education in
Institutes of Higher Education.
The article deals with the problem of defining the meaning of pedagogical competence in physical education.
The term "competence" is defined as ability to complete tasks and to do work. The article displays also the
scientific analysis of the problem of formation and development in case of pedagogical competence. The
effectiveness of the professional activity defines the professional competence that is based on the stage of
preparation and finally is formed and developed in process of the practice.
The main aim of the article is to show the basic aspects of the scientific research in the sphere of pedagogical
competence of the teacher of physical education. The author arrives at the conclusion that the problem of
pedagogical competence definition of the teacher of physical education in institutes of higher education is very
popular nowadays.
Keywords: competence, professional competence, pedagogical competence, teacher of physical education,
pedagogical competence of the teacher of physical education.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ В НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ РОБОТІ
У статті змістовно схарактеризовано усталені та інноваційні форми науково-дослідної роботи
майбутніх магістрів педагогічної освіти, а також її методи: когнітивні, креативні, організаційнодіяльнісні, що застосовуються задля формування професійної креативності в процесі професійної
підготовки. Виділено етапи впровадження розроблених форм і методів НДР у практику
університетської підготовки майбутніх магістрів педагогічної освіти: адаптаційний, мобільнодослідницький, науково-дослідницький.
Ключові слова: форми, методи, науково-дослідна робота, майбутній магістр, педагогічна освіта,
креативність.
Постановка проблеми. Дослідження проблеми формування професійної креативності майбутніх
магістрів педагогічної освіти в науково-дослідній роботі (далі НДР) обумовлено з одного боку специфікою
навчання в магістратурі, що характеризується високим рівнем творчої спрямованості навчальної та наукової
роботи, а з іншого – зростаючими вимогами, про які наголошено в законі України ''Про вищу освіту''
відповідно до магістерської підготовки фахівців. Сучасний магістр повинен бути не тільки
висококваліфікованим фахівцем, який творчо володіє психолого-педагогічними знаннями та вміє ефективно
використовувати їх на практиці, а ще й вдумливим дослідником, який спроможний генерувати креативні
наукові ідеї.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні засади формування креативності особистості
подано в низці наукових робіт вітчизняних і зарубіжних учених. Відокремлено наступні напрямки
вирішення проблеми: теорія та практика професійного становлення майбутніх фахівців в умовах вищих
навчальних закладів (В. Андрющенко, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, В. Лозова та ін.), розвиток і
формування креативності в професійній підготовці (В. Бондарьов, Н. Мілютіна, О. Морозов,
Т. Стародубцева, Л. Степанова та ін.), психолого-педагогічний аналіз креативності (А. Адлер, С. Берштейн,
Дж. Гілфорд, В. Загвязинський, А. Матюшкін, В. Моляко, Е. Торренс, К. Юнг та ін.).
Різні аспекти проблеми формування креативності особистості розглянуто в сучасних монографіях,
дисертаціях, наукових статтях. Зокрема, педагогічні умови розвитку креативності майбутніх учителів
гуманітарного профілю в процесі фахової підготовки (І. Гриненко), формування творчої індивідуальності
майбутнього вчителя в процесі професійно-педагогічної діяльності (Л. Митько), педагогічні умови
професійно-творчого саморозвитку майбутнього педагога (М. Костенко), індивідуально-типові особливості
комунікативної креативності (Р. Білоусова), креативність як чинник розвитку професійно-комунікативних
здібностей майбутніх психологів (Т. Розова), психологічні чинники розвитку креативного мислення
майбутніх практичних психологів (Н. Макаренко).
Ретельний аналіз наукової літератури дозволив нам виділити провідні наукові ідеї проблеми залучення
магістрантів до науково-дослідної роботи: історичні аспекти становлення та розвитку організації науководослідної роботи в університетах розглянуто в роботах О. Адаменко, О. Гнізділової, Г. Кловак,
О. Микитюка, Н. Пузирьової; проблемам формування дослідницьких компетентностей у майбутніх учителів
присвячені роботи М. Князян, В. Прошкіна, Л. Сущенко, Л. Султанової. Водночас питання організації
науково-дослідної роботи майбутніх магістрів поки що висвітлено недостатньо.
Метою статті є змістова характеристика форм і методів НДР майбутніх магістрів педагогічної освіти
задля формування їхньої професійної креативності.
Виклад основного матеріалу. Упровадження в освітній процес розроблених нами форм і методів
науково-дослідної роботи задля формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної
освіти було реалізовано поетапно в контексті ''Стратегії реалізації дослідницького навчання магістрантів
педагогічної освіти'' [1: 271–275]. Цей комплекс дій визначає стратегічний напрямок розвитку науки
молодих дослідників, розкриває технологію вирішення поставлених науково-педагогічних завдань і постає
своєрідним орієнтиром перспективного планування наукової роботи для структурних підрозділів.
За своїм змістом подані заходи Стратегії, що розкривають конкретні форми і методи НДР магістрантів,
охоплюють різні сфери їх життєдіяльності в університеті, ґрунтуються на принципах наукової творчості,
відкритості, рівності прав, добровільності та можуть бути умовно розподілені на три рівні: організаційний,
змістово-методичний та інформаційний. Усі вони подані нами у межах трьох етапів: адаптаційному
(переважно в І-му семестрі навчання в магістратурі), мобільно-дослідницькому (для магістрантів І року
© Райхман Є. І., 2016
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навчання) та науково-дослідницькому (для магістрантів ІІ року навчання). Розглянемо кожний етап
докладно.
Перший етап – адаптаційний, він полягає передусім у вивченні та аналізі наявного рівня розвитку
дослідницьких умінь, формування знань про інновації в системі НДР, стійкої мотивації до науково-дослідної
діяльності та розв’язання креативних завдань, а також розширення знань з фаху за допомогою залучення
майбутніх магістрів до активної НДР, що дозволяє розкрити їхній творчий, дослідницький потенціал.
У межах першого етапу ми застосовуємо усталені форми НДР задля формування професійної
креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти: робота магістрантів у наукових осередках, заохочення
їх до участі в науковому житті університету; участь у заходах наукової конкуренції (конференціях,
семінарах, виставках, круглих столах, лекціях, дебатах, інтелектуальних іграх, зустрічах з відомими
науковцями, презентаціях наукових проектів, конкурсах, олімпіадах), а також інноваційну форму НДР –
участь у роботі школи магістранта-дослідника. Серед методів ми використовуємо наступні: сутнісного
бачення, порівняння, фактів, помилок, цілепокладання та планування, стимулювання.
Зрозуміло, що вибір зазначених форм і методів НДР є умовним і залежить від рівня сформованості
дослідницької компетентності магістрантів.
Реалізація зазначених форм і методів НДР здійснюються через конкретні заходи ''Стратегії реалізації
дослідницького навчання магістрантів педагогічної освіти'', а саме:
 проведення презентацій наукових досліджень кафедр і структурних підрозділів університету з метою
залучення магістрантів до наукової роботи;
 створення університетського банку міждисциплінарних дослідницьких проблем, що надає можливості у
рамках змістового наповнення освітніх програм передбачати міждисциплінарні теми, до виконання яких
залучені магістранти;
 оновлення тематики індивідуальних науково-дослідних завдань, магістерських робіт, яка відповідає
напряму науково-дослідної роботи кафедри, результатом чого є залучення переважної більшості
магістрантів до виконання практико зорієнтованих наскрізних досліджень у межах науково-дослідної
роботи кафедр;
 оновлення критеріїв оцінювання магістерських робіт, зокрема враховуючи питому вагу дослідницького
компоненту, створення елементів нових знань;
 активізацію роботи магістрантських наукових гуртків при кожній кафедрі через актуалізацію
дослідницьких питань відповідно до профілю кафедри;
 налагодження співпраці між викладачами кафедр, співробітниками науково-дослідних лабораторій,
центрів і відповідними магістрантськими науковими гуртками, створення наукових творчих колективів;
 проведення методологічних семінарів для науково-педагогічних працівників iз роз’яснення реальних
шляхів переходу до нової парадигми навчання на дослідницькій основі та ін.
Найважливіші організаційні заходи адаптаційного етапу спрямовані на популяризацію наукової
діяльності через презентації наукових досягнень і перспектив кафедр і наукових структурних підрозділів
університету. Особливо важливо забезпечення проведення заходів для магістрантів, які навчалися на ОКР
''бакалавр'' в інших ВНЗ.
У межах першого етапу відбувається своєрідне ''входження'' магістрантів до науки, подальше розкриття
їхнього дослідницького потенціалу. Поступове формування інтересу до наукової діяльності здійснюють
передусім через навчальні дисципліни ''Філософія (гносеологія та методологія наукового пізнання)'',
''Використання комп'ютерної техніки в науковій та педагогічній діяльності'', ''Технологія і процедура
науково-педагогічного дослідження'' та ін.
У процесі навчання магістранти поступово накопичують досвід пошуку та обробки наукової інформації,
формування здатності виявляти, формулювати, аналізувати проблеми педагогічної теорії і практики,
отримання відомостей про форми професійної креативності, виконання самостійних досліджень. Участь
магістрантів у практико зорієнтованій роботі науково-дослідних гуртків, постійно діючих науковометодологічних семінарів, науково-практичних конференцій сприяє їхньому залученню до
університетського наукового середовища. До найбільш значущих напрямів занурення магістрантів до
наукового середовища є залучення магістрантів до роботи в наукових структурних підрозділах університету,
зокрема з провідними науковими центрами НАН України, НАПН України.
Наступним кроком наших дослідницьких пошуків стало розроблення тематики роботи проблемних
наукових груп магістрантів на кафедрах університету: формування естетичної культури школярів; духовна
культура сучасної людини; патріотичний потенціал навчальних дисциплін та його роль у формуванні
особистості; формування культури спілкування наукової молоді; толерантність майбутнього вчителя
(кафедра педагогіки); технологія профілактики соціального сирітства в Україні; діяльність соціального
педагога загальноосвітніх шкіл: проблеми та перспективи; умови підвищення ефективності діяльності
центрів занятості молодіжного середовища; соціальна робота з формування усвідомленого батьківства;
актуальні проблеми діяльності соціального педагогa в сучасних умовах (кафедра соціальної педагогіки);
упровадження нових освітніх технологій в процесі викладання математики в початкових класах; художньо111
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естетичний розвиток дітей дошкільного і молодшого шкільного віку; формування творчого мислення
дошкільників (кафедра дошкільної та початкової освіти) та ін.
Роботу магістрантів у наукових осередках ми реалізуємо за відомим алгоритмом щодо здійснення
творчої діяльності: виникнення педагогічного задуму, спрямованого на вирішення педагогічної проблеми;
розробка задуму; утілення педагогічного задуму в діяльність, спілкування з людьми; аналіз і оцінка
результатів творчості [2: 24–28].
Для ефективної реалізації усіх форм і методів НДР задля формування професійної креативності
майбутніх магістрів педагогічної освіти вважаємо за необхідне також охарактеризувати організаційну
структуру наукової роботи магістрантів. Для цього нами розроблено ''Положення про наукове товариство
студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених університету''. Так, метою діяльності Наукового
товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу молодих дослідників
університету; розвиток у них наукового мислення та навичок дослідницької роботи; популяризація різних
галузей науки; розвиток інноваційної діяльності; організаційна допомога керівництву університету в
оптимізації освітньої діяльності та наукової роботи, які відповідають місії та корпоративним стандартам
наукової діяльності університету.
Виділимо найважливіші функції наукового товариства:
 методичне та організаційне керівництво НДР;
 підготовка, проведення, координація різних заходів, що здійснюються на всіх рівнях у межах системи
НДР, моніторинг і аналіз її результатів;
 вивчення, узагальнення та впровадження українського та зарубіжного провідного досвіду, його творчий
розвиток у діяльності університету.
Досвід організації наукової роботи дозволив нам розробити для координації діяльності наукового
товариства спеціальну структуру – Раду наукового товариства університету, яка є постійно діючим
колегіальним виконавчим органом, що здійснює координаційні функції та координує поточну роботу
наукового товариства.
Виділимо найбільш значущі складники діяльності викладачів і магістрантів на першому етапі
впровадження форм і методів науково-дослідної роботи в практику.
У контексті зазначеного вище вкажемо, що НДР вимагає значної уваги та терпіння з боку суб’єктів
педагогічного процесу, за допомогою яких магістранти розвивають навички дослідницької роботи, мають
можливість застосовувати теоретичні знання в дослідженнях і на практиці. Керівник є носієм певних норм
науково-дослідної діяльності та пізнавальних систем, соціальних, громадських, соціокультурних цінностей і
цілей. Оволодіння магістрантами стилем науково-педагогічного мислення наставника сприяє засвоєнню
таких аспектів методології науки, як розуміння природи самого знання, основних типів законів і їхніх
характерних співвідношень, способів опису та теоретичного вираження законів [3: 47].
Описавши найбільш значущі складники адаптаційного етапу впровадження форм і методів НДР у
практику університетської освіти, висунемо найважливішу вимогу до його реалізації. Зміст університетської
підготовки майбутніх магістрів педагогічної освіти забезпечується через таку організацією системи наукової
роботи, за якої кожного магістранта залучають до наскрізного дослідження, що сприяє вибору єдиного
напряму дослідження на всіх курсах навчання в межах виконання дослідницьких завдань, рефератів,
курсової, дипломної, магістерської роботи з перспективою для подальших наукових пошуків у процесі
здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії.
Важливим результатом першого етапу впровадження розроблених нами форм і методів у практику є
вибір та затвердження теми магістерського дослідження на засадах наявного наукового світогляду, рівня
досвіду професійної педагогічної діяльності тощо.
Варто пам’ятати, що в межах адаптаційного етапу ми прагнемо не лише до подальшого формування
вмінь і навичок дослідницької роботи. Найважливіше завдання дослідження полягає у формуванні стійкої
мотивації до дослідницької діяльності, довіри до науки, а також розкритті її позитивного іміджу в роботі
сучасного педагога.
Другий етап – мобільно-дослідницький, його завдання полягає у подальшому формуванні в магістрантів
умінь, навичок і досвіду дослідницької діяльності, основ методології педагогічного дослідження через
організацію їхньої взаємодії з викладачами в процесі університетської підготовки, зокрема в процесі
вирішення дослідницьких педагогічних завдань.
До усталених форм НДР, які ми використовували в межах попереднього етапу, додаємо наступні:
апробація результатів досліджень у наукових виданнях, а також здійснення досліджень під час науковопедагогічної та науково-дослідної практик, до інноваційних форм НДР – участь у розробці та реалізації
практико зорієнтованих проектів на замовлення закладів освіти, організацій та установ.
Крім зазначених у межах попереднього етапу методів ми використовуємо наступні: евристичні питання і
спостереження, конструювання правил, гіпотез та теорій, вигадування або образної картини, ''Мозковий
штурму'', гіперболізація та аглютинація, самоорганізація навчання, взаємонавчання.
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Визначимо основні заходи ''Стратегії реалізації дослідницького навчання магістрантів педагогічної
освіти'', які розкривають перелічені форми і методи НДР:
 започаткування електронного видання ''Наукові розвідки магістрантів: пошуки та ініціативи'' Наукового
товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених для апробації наукових здобутків, що
передбачає наявність різних серій (секцій) відповідно до напрямів підготовки магістрантів;
 розширення мережі баз практик за рахунок включення ЗНЗ, ДНЗ, які здійснюють експериментальну
діяльність, науково-дослідних інститутів, наукових бібліотек, інших наукових установ;
 розвиток серед магістрантів міжкультурного діалогу та обміну знаннями в межах програми ''Erasmus
Mundus'' та інших міжнародних програм; участь магістрантів у міжнародних заходах наукової
конкуренції (конкурсах, семінарах, грантах та ін.);
 запровадження в межах навчальних дисциплін нових форм організації науково-дослідної діяльності
(виступ на міні-конференції; виконання групових дослідницьких проектів; підготовка наукових есе,
аналітичної записки; доповідь удвох; конкурс рефератів; ділова, рольова гра тощо), спрямованих на
розвиток наукового та критичного мислення;
 оновлення змісту навчальних програм (семінарські та практичні заняття), програм виробничих практик
завданнями дослідницько-пошукового характеру;
 проведення інформаційних занять і семінарів задля формування у магістрантів навичок роботи з
наукометричними базами даних, використання ресурсів, що входять до наукометричних баз даних, при
підготовці кваліфікаційних і наукових робіт;
 орієнтація магістрантів на використання внутрішніх електронних інформаційних ресурсів університету
(електронних каталогів, репозиторіїв, електронних навчальних курсів тощо) при написанні
кваліфікаційних та наукових робіт та ін.
Засобами досягнення названих вище закладів є передусім розвиток дослідницьких компетентностей у
рамках навчальних дисциплін, уведення елементів науково-дослідної роботи в їхній зміст, розробка та
проведення спецкурсів із питань НДР, наприклад, спецкурсу ''Новітні інформаційні технології в наукових
дослідженнях'', ''Досягнення сучасної науки'', ''Інтеграційні процеси в гуманітарних науках'', ''Наукові студії''
та ін.
У межах другого етапу ми прагнемо до розробки та функціонування дієвих форм реалізації навчання на
дослідницьких засадах. Так, учені університету активно застосовують свої наукові розробки в навчальному
процесі, здійснюють перегляд наявних робочих навчальних програм, які корегують з урахуванням останніх
наукових досліджень. У навчальні програми більшості кафедр уведено завдання дослідницького характеру
до практичних занять і контролю за самостійною роботою з урахуванням загального рівня підготовки
майбутніх магістрів, ці завдання диференційовано за першим і другим роками навчання.
Магістрантів залучають до виконання комплексних кафедральних тем, дисертаційних і госпдоговірних
робіт. Молоді науковці здійснюють за вибором дослідження з актуальної проблематики в межах навчальних
дисциплін і здійснюють апробацію результатів досліджень у формі доповідей, науково-дослідних проектів,
статей, тез та ін. У межах семінарських і практичних занять упроваджують активні методи навчання: ділові
ігри (''Стартап-проекти – інновації молодих дослідників'', ''Наука – інвестиція в майбутнє''), навчальні
дискусії (''Дослідницький потенціал – рушій до сталого розвитку'', ''Освіта та наука в університеті: разом чи
окремо?''), конкурсні розробки проектів у межах запитів на отримання грантів, круглі столи, педагогічні
ситуації, мозковий штурм (''Педагог і креативність: точки перетину'') та ін. Отже, умова реалізації ідей
навчання, заснованого на дослідженнях, полягає в розробці процедури оптимального вбудовування такого
навчання в усі елементи процесу підготовки сучасного магістра педагогічної освіти, а насамперед – у зміст
навчального матеріалу.
Специфіка кафедр, які здійснюють підготовку педагогічних кадрів, потребує розгляду на деяких
прикладах основних ідей реалізації на практиці мобільно-дослідницького етапу впровадження розроблених
форм і методів. Наприклад, на кафедрі дефектології та психологічної корекції здійснюємо реалізацію етапу
через виконання магістрантами комплексу дослідницьких завдань при вивченні навчальних дисциплін,
проведення емпіричних досліджень, пошукової роботи зі створення корекційних програм, надання
рекомендацій для педагогів і батьків, які працюють з дітьми-інвалідами.
Провідна ідея реалізації зазначеного етапу полягає у визначенні талановитих і творчих магістрантів,
здатних до виконання науково-дослідних проектів. Для цього дослідників об’єднуємо у творчі групи
навколо основних кафедральних наукових проблем, визначаємо тему розробки, виконання якої здійснюють
за індивідуальним планом.
Результати науково-дослідної роботи магістранти висвітлюють у магістерській роботі, для якості
виконання якої необхідно під час реалізації дослідницької діяльності забезпечити динамічність,
автономність, гнучкість прийняття професійно важливих рішень у результаті вичерпного аналізу
педагогічної проблеми на емпіричному та теоретичному рівнях. Ця діяльність сприяє синтезованості
компетентностей майбутнього магістра педагогічної освіти в широкому парадигмально-методологічному
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полі, озброює особистість певним духовно-ціннісним, методико-технологічним, процедурно-процесуальним
персональним ресурсом щодо перспективної самоактуалізації в педагогічній професії [4: 30–33].
Успішне залучення магістрантів до самостійної науково-дослідної роботи залежить передусім від
правильної постановки науково-дослідних завдань, інтерес до яких зростає з набуттям нових знань, навичок
дослідницької діяльності та ін. Перед виконанням самостійної наукової роботи магістранту необхідно
вивчити методологічну літературу, яка дає можливість з’ясувати основні етапи наукового дослідження. Для
більшої мотивації до наукової роботи важливо, щоб магістрант самостійно вибрав тему дослідження, а потім
уточнив її з викладачем.
Пропонують використовувати форми роботи, що сприяють розвитку в майбутніх магістрів педагогічної
совіти дослідницьких умінь і навичок:
 тематичні студентські доповіді, що інформують про наукові статті. Така форма роботи спрямована
на розширення знань про результати педагогічної діяльності сучасних учених, розвиток рівнів
інформованості й інтересу магістрантів до науки;
 підготовка доповідей, виступів і їх аналіз з погляду змісту й форми презентації; ця робота є
важливою для розвитку навичок публічного виступу, критичності, зіставлення;
 доповідь удвох, коли магістранти готують окремі його частини з однієї теми, доповнюючи та
розширюючи виступи один одного. Магістранти вчаться розвивати широту та гнучкість мислення,
навички абстрагування та класифікації;
 виступ магістрантів на наукових конференціях, що допомагає здійснювати синтез, узагальнення,
порівняння;
 конкурс проектів, спрямований на розвиток навичок здійснення інформаційно-пошукової роботи;
 ділова гра, мета якої полягає в навчанні магістрантів виділяти інноваційний складник у майбутній
професійній діяльності;
 рольова гра, спрямована на засвоєння навичок групової дискусії, публічного виступу, що переконує
дії, конструктивної критики, групового ухвалення рішення.
Важливу роль відводиться завданням дослідницького характеру, що спрямовані на вирішення реальних
проблем: планування роботи з учнями; аналіз ситуації навчання або виховання та виділення в ній проблем;
оцінка ступеня корисності й ефективності технологій, методів і прийомів, обраних для вирішення конкретної
педагогічної проблеми або дослідницького завдання; збір інформації про учнів, батьків, освітній і соціальний
простір; пошук засобів активізації пізнавальної та самостійної діяльності учнів; розробка та впровадження в
професійну діяльність нововведень та ін.
Останній етап упровадження розроблених нами форм і методів НДР задля формування професійної
креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти в практику – науково-дослідницький. Його основним
завданням є набуття досвіду впровадження власних наукових, науково-методичних розробок, а також
провідного педагогічного досвіду в практику.
У межах етапу ми використовуємо всі перелічені вище усталені форми НДР, до яких додаємо наступну –
апробація результатів дослідження в наукових виданнях, що є актуальним саме на останньому етапі
навчання в магістратурі, коли вже отримано певні наукові результати. До наявних інноваційних форм НДР у
межах науково-дослідницького етапу ми додаємо наступну – участь у грантових програмах та в інших
заохочувальних заходах, спрямованих на стимулювання наукових пошуків. Серед нових методів, які не
застосовували на попередніх етапах, ми виділяємо метод рецензування та рефлексії.
Написання магістерської роботи – основний етап підготовки висококваліфікованого педагога, ефективна
форма перевірки його знань, рівня науково-педагогічного мислення, творчої і практичної підготовленості до
вирішення професійних педагогічних завдань. Основне завдання майбутнього магістра – продемонструвати
рівень своєї наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові
педагогічні проблеми.
Перелічені форми та методи НДР ми пропонуємо реалізовувати за допомогою комплексу заходів:
 створення наукових груп магістрантів для підготовки та захисту магістерських робіт у формі спільних
наукових проектів, спрямованих на вирішення проблем освіти;
 презентація проектів, спрямованих на вирішення проблем (зокрема, освіти), внесення пропозицій на
Вчену раду університету;
 проведення конкурсу магістрантських інноваційних ідей;
 інформування магістрантів про необхідність перевірки магістерських досліджень через систему
''Антиплагіат'' та внесення до банку магістерських робіт університету;
 залучення магістрантів до участі в існуючих і нових Вікі-проектах;
 доповнення структури навчального портфоліо магістранта запитаннями, які відображають його наукові
здобутки та ін.
У процесі впровадження форм і методів НДР у практику магістрантів відбувається систематизація та
поглиблення знань теоретичного та практичного характеру, формування компетентностей застосування
зазначених знань для вирішення наукових, педагогічних, професійних проблем, розвиток навичок мобільної
114

Педагогічні науки. Випуск 1 (83).

дослідницької діяльності та оволодіння методикою теоретичних, експериментальних і науково-практичних
досліджень, набуття досвіду рефлексії результатів досліджень, формулювання загальних висновків і
перспектив подальших досліджень, набуття навичок оформлення наукової роботи відповідно до існуючих
вимог, досвіду її оприлюдненого захисту.
Важлива вимога, яку висуваємо до магістерських робіт, така: тематику магістерських робіт мають
розробляти профільні кафедри відповідно до окреслених освітньо-кваліфікаційною характеристикою
спеціальності вимог з урахуванням актуальних проблем галузі та ринку праці. Нами також наголошено на
необхідності дотримання принципу наступності наукового напряму дослідження курсової, дипломної робіт
у процесі виконання магістерської роботи. При цьому основними аспектами становлення майбутнього
магістра педагогічної освіти як дослідника постають його особистісні цінності, внутрішні мотиви, потреби,
ідеали тощо.
У процесі реалізації розроблених нами форм і методів НДР задля формування професійної креативності
нами виділено основні напрямами підготовки магістрантів до науково-дослідної та педагогічної діяльності є:
 опанування методів, прийомів і процедур виконання наукової роботи та проведення навчальних занять;
 удосконалення навичок організації наукової та педагогічної праці;
 вивчення й освоєння методів і процедур роботи з науковою інформацією;
 оволодіння комп’ютерними та іншими технічними засобами, які застосовують у науково-дослідній
діяльності;
 накопичення досвіду планування й організації дослідницької діяльності у процесі здійснення науководослідної практики;
 накопичення досвіду планування та проведення викладацької роботи у процесі здійснення науковопедагогічної практики;
 набуття досвіду підготовки до публікації наукових робіт, підручників, навчальних і методичних
посібників;
 виконання науково-дослідних робіт у межах освітнього процесу;
 участь у заходах наукової конкуренції;
 участь у виконанні науково-дослідних робіт у наукових колективах паралельно з навчальним процесом
та ін.
Досвід наукового керівництва магістерськими дослідженнями свідчить, що в результаті виконання
дослідницького етапу магістерської роботи молоді дослідники повинні вміти проводити бібліографічнопошукову роботу із залученням новітніх інформаційних технологій, формулювати науковий апарат
дослідження, план, методику та обґрунтування реалізації дослідження, обирати необхідні методи
дослідження, оформлювати висновки здійсненої роботи у формі звітів, заявок на об’єкти інтелектуальної
власності, рефератів, статей, тез, доповідей тощо.
З метою підготовки викладачів кафедр до наукового керівництва магістрантами на кафедрах ми
проводимо науково-методологічні семінари, на яких обговорюємо актуальні проблеми науки, реформування
національної системи освіти України, її інтеграції у світовий освітній простір. Крім того, організовуємо
роботу наукової комісії, співпрацюємо з органами студентського самоврядування, викладачами структурних
підрозділів.
Зазначимо, що найважливіше завдання під час навчання в магістратурі – підвищення іміджу науки, який
досягають через формування готовності магістрантів до дослідницької діяльності, підвищення їхньої
дослідницької компетентності, рівня науково-педагогічного мислення, внутрішньої дослідницької мотивації
та посилення довіри до науки та її привабливості. Підвищення іміджу науки досягається також через міцний
зв’язок НДР із майбутньою педагогічною діяльністю, а також упровадження отриманих науково-методичних
результатів у практику роботи навчальних закладів. При цьому ми робимо наголос на цільовій підтримці
молодих дослідників у межах заходів наукової конкуренції, а також стимулювання конкретних
дослідницьких результатів.
Таким чином, третій етап забезпечує професійне усвідомлення магістранта як педагога-дослідника на
основі оволодіння необхідним досвідом науково-педагогічної діяльності, тут формується самооцінка її
результативності, зміцнюється потреба в подальшому науково-професійному самовдосконаленні.
Висновки. Отже, упровадження в освітній процес розроблених нами форм і методів науково-дослідної
роботи задля формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти було
реалізовано нами поетапно в контексті ''Стратегії реалізації дослідницького навчання магістрантів
педагогічної освіти''. Нами виділено три етапи впровадження розроблених форм і методів НДР у практику
університетської підготовки майбутніх магістрів педагогічної освіти: адаптаційний, мобільнодослідницький, науково-дослідницький. Статистичне оброблення, узагальнення та аналіз результатів
дослідження стане перспективним кроком нашої дослідницької роботи.
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Райхман Е. И. Формирование профессиональной креативности будущих магистров педагогического
образования в научно-исследовательской работе.
В статье содержательно охарактеризовано устоявшиеся и инновационные формы научноисследовательской работы будущих магистров педагогического образования, а также ее методы:
когнитивные, креативные, организационно-деятельностные, что применяются для формирования
профессиональной креативности в процессе профессиональной подготовки. Выделены этапы внедрения
разработанных форм и методов НИР в практику университетской подготовки будущих магистров
педагогического образования: адаптационный, мобильно исследовательский, научно исследовательский.
Ключевые слова: формы, методы, научно-исследовательская работа, будущий магистр, педагогическое
образование, креативность.
Reichman E. I. Forms and Methods of Research Work of Future Masters of Pedagogical Education.
The article is characterized by meaningful well-established and innovative forms and methods of research work of
future masters of pedagogical education such as cognitive, creative and organizational ones. Areas of using
information technologies in students’ professional training have been singled out, they are an electronic
publication creation; information lessons conducting on developing skills connected with scientometric databases;
orientation on the use of electronic information resources while writing qualified and scientific works; the need for
master’s research work verification with the help of the ''Antiplagiat'' system and include them in a university
storage of masters’ work; get students involved into the participation in Wiki projects. Future masters’ motivation
to research work writing and ways of its reinforcement have been defined. They make the actualization of
emotional feelings during writing a research work, obligatoriness of students’ corresponding, showing an interest
to a research work and cognition, significance explanation of a research work for promotion, informational
awareness of pedagogical science innovation and events of scientific life. The mechanism of realization scientificpedagogical practice of masters’ pedagogical education has been worked out. This is a preconditioning phase, the
stage of mastering methodology of scientific and pedagogical research principles; project execution stage; the
stage of the research results processing; theses, articles and presentations preparation; the stage of presentation
implementation and project defence in the group of undergraduates; the after effect phase (the reports presentation
at scientific conferences, theses and articles publication).
Key words: forms, methods, research work, future master, pedagogical education, creativity.
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ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ: ІННОВАЦІЙНІ
ТЕНДЕНЦІЇ
У статті представлено аналіз впливу тенденцій на розвиток системи підготовки соціальних
працівників в Україні. Запропоновано теоретичне розуміння створення освітніх моделей підготовки
соціальних працівників та їх періодизацію. Розроблено завдання розвитку підготовки відповідно до
тенденцій соціальної роботи та фахової підготовки соціальних працівників. Визначено організаційні
напрями оновлення підготовки соціальних працівників та запропоновано можливі умови, сукупність яких
створює належне функціонування освітнього інноваційного середовища.
Ключові слова: підготовка соціальних працівників, провідні тенденції, інноваційні аспекти.
Постановка проблеми. Україна обрала шлях розвитку і реформування соціальної сфери, що
базується на відповідності напрямів та технологій соціальної роботи сучасним змінам, які реалізуються
завдяки діяльності соціальних працівників. Зміни, які відбуваються в соціально-політичній, соціальноекономічній, інформаційно-технологічній, соціально-педагогічній та інших сферах, і пов’язаний з ними
динамізм підвищують значення підготовки соціальних працівників щодо відповідності її організації та
науково-методичного забезпечення. Підготовка соціальних працівників й досі переживає складний етап
свого розвитку, потребує оновлення і корегування стратегічних і тактичних завдань з урахуванням
сучасних та перспективних вимог суспільства.
Потреба такого оновлення фахової підготовки соціальних працівників зумовлена, з одного боку,
перспективами розвитку, які означено в ''Концепції гуманітарного розвитку України на період до
2020 року'' в системі освіти та забезпечення розвитку освітнього і наукового простору. А з іншого боку,
сучасний стан актуальних проблем розвитку суспільства, що представлено у ''Стратегії інноваційного
розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів'', повинні знайти своє конкретне
вирішення за умов нормативно-законодавчого відображення соціальних проблем різних категорій
населення та сфер життєдіяльності суспільства, підготовленості фахівців соціальної сфери до пошуку
альтернативних можливостей їх вирішення, розробки та впровадження інновацій соціальної роботи,
залучення засобів вирішення конкретної проблематики. Так, постає проблема створення умов для
повноцінного прояву інноваційного потенціалу майбутніх фахівців соціальної сфери з розв'язання
соціальних проблем, що цілком залежить від системи фахової підготовки, оновлення змісту й механізмів
реалізації процесу навчання відповідно до сучасних вимог та провідних тенденцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних наукових дослідженнях щодо тенденцій і
перспектив розвитку різних сфер життєдіяльності суспільства, зокрема, державного управління,
тенденції визначаються як стійкий напрям розвитку якогось явища або процесу (С. О. Кравченко), з
позицій державної освітньої політики, як об'єктивно-суб’єктивні, внутрішньо-зовнішні фактори, що
впливають на систему освіти і надають змогу розробляти та формувати освітню політику
(Я. В. Мельнік). Стосовно підготовки фахівців соціальної сфери, тенденції у дослідженнях представлені
як пріоритетні напрями розвитку професійної освіти, що обумовлені вимогами соціального суспільства і
професійної спільноти до професійного становлення особистості фахівця (І. А. Ларіонова), ключові
напрями професійної освіти, які забезпечать успішне виконання завдань з формування фахівця з високим
рівнем готовності до неперервної освіти (С. П. Архіпова), тенденції розвитку університетської системи
освіти, що визначають якісну роботу ВНЗ у напрямі виробництва нових знань та технологій, збереження
і відтворення культурної традиції, підготовки професійних кадрів, адаптованих до швидких змін у
суспільстві (О. А. Дубасенюк), позитивні тенденції підготовки майбутніх соціальних педагогів та
соціальних працівників, що забезпечать оновлення методичної системи практичного навчання на основі
пошуку й упровадження найбільш ефективних інновацій у процес формування майбутнього фахівця
(Л. І. Романовська). Але недостатньо розробленою залишається проблема узагальнення тенденцій
підготовки соціальних працівників через виокремлення принципів та характеру їх впливу, в межах якого
виявляється різноманітність і типізація шляхів розвитку підготовки в сучасних умовах.
Формулювання цілей статті. Стрімкий розвиток фахової підготовки соціальних працівників,
зростання значення соціальної роботи щодо подолання суспільних проблем та соціально небезпечних
явищ, зумовлює потребу узагальнення тенденцій розвитку як соціальної роботи, так і фахової підготовки
соціальних працівників щодо їх впливу на організаційні шляхи реалізації основних напрямів, умов та
результатів оновлення змісту, форм та методів навчання. Відповідно, основною метою статті є
© Савельчук І. Б., 2016
117

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

узагальнення основних тенденцій, що впливають на організаційно-методичні засади реалізації оновлення
підготовки соціальних працівників.
Основний зміст. Підготовка соціальних працівників в Україні (з 1990-х років ХХ ст.) набуває
інтенсивного розвитку в умовах університетської освіти [1: 225], яка змогла швидко реагувати на
необхідність її здійснення, оскільки заснована на системах цінностей та культурі, сконцентрована на
поєднанні традицій навчально-методичної та науково-дослідної діяльності. Однак, становлення
підготовки соціальних працівників відбувається майже одночасно зі становленням теорії та практики
соціальної роботи в умовах трансформації суспільства, проведення реформаційних заходів в системі
соціального забезпечення, що була створена ще за радянських часів. Взаємозалежність процесу
формування громадянського суспільства та процесу розбудови системи соціальної роботи як соціального
явища [2], пов’язана з характером та динамікою впливу передумов, тенденцій і особливостей
оформлення соціальної роботи як професійної діяльності, окремого напряму наукових досліджень та
підготовки соціальних працівників.
У сучасних умовах для створення освітньої моделі підготовки соціальних працівників необхідно
одночасно враховувати як світові тенденції розвитку освіти, що взаємопов’язані з процесами
глобалізації, інтеграції у єдиний освітній простір, так і стрімкого розвитку технологій та інновацій в
освіті та соціальній роботі, що зумовлюють постійне оновлення знань, навичок та умінь. Виявлення
соціально-педагогічних ідей розвитку освіти, світових освітніх тенденцій та тенденцій університетської
освіти надають нам змогу обґрунтувати наслідки їх впливу, можливість творчого застосування при
організації підготовки соціальних працівників та оновлення її змісту. Для сучасного розгляду
проблематики підготовки соціальних працівників властиве звернення до соціально-педагогічних ідей, які
відбивають своєрідність конкретних соціально-педагогічних завдань, що забезпечують процес
організованого процесу підготовки, становлення теоретичних засад для побудови адекватної моделі
підготовки до професійної діяльності.
Зазначимо, що об’єктивними передумовами моделювання системи фахової підготовки соціальних
працівників в України на етапі її становлення прийнято вважати такі як:
''легалізація'' соціальної роботи завдяки введенню професії ''соціальний працівник'' до
кваліфікаційного довідника посад керівників, спеціалістів і службовців [3];
розбудова мережі соціальних закладів, установ соціального обслуговування, центрів соціальних
служб сім'ї, дітей та молоді, відродження благодійності та волонтерства, створення недержавних
соціальних служб, громадських організацій, що потребували підтримки кваліфікованих соціальних
працівників [4];
підпорядкованість різним суб’єктам державної політики (станом на 2003 р.), а саме Міністерство
праці та соціальної політики України, Державний комітет України у справах сім’ї та молоді, Державний
центр соціальних служб для молоді, Служба у справах неповнолітніх [5: 68];
кадрове забезпечення недипломованими фахівцями, які пройшли курсову підготовку,
дистанційне або прискорене навчання [1: 225], що ініційовано й підтримано Міжнародними фондами та
урядами інших країн;
формування нормативно-законодавчої бази соціальної роботи (Закон України ''Про соціальну
роботу з дітьми та молоддю'' (2001 р.), Закон України ''Про соціальні послуги'' (2003 р.) та організаційноекономічних заходів її реалізації, що стосується форм соціального забезпечення [6: 12]: пенсійне
забезпечення, система грошової допомоги, адресна соціальна допомога, підвищення оплати праці
відповідно до підвищення рівня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати;
розповсюдження закордонного досвіду соціальної роботи через створення Школи соціальної
роботи НаУКМА та відкриття нової спеціальності 8.040202 ''Соціальна робота'' за освітньокваліфікаційним рівнем ''магістр'' (1999 р.) [7];
розробка моделей підготовки соціальних працівників на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях
''допрофесійний – молодший спеціаліст – бакалавр – спеціаліст – магістр'' на основі вивчення
закордонного досвіду, який адаптовано до вітчизняних умов.
Об’єктивні передумови (на початку 90-х років ХХ століття і на початку ХХІ століття) мають значний
вплив на всі подальші процеси, що характеризують періоди становлення та розвитку соціальної роботи і,
періоди здійснення підготовки соціальних працівників. Підготовка соціальних працівників в контексті її
становлення характеризується певними етапами, що якісно відрізняються, по-перше, через визначення
емпіричних основ підготовки соціальних працівників та викладання дисциплін соціально-практичного
спрямування, по-друге, через визначення теоретичних засад підготовки соціальних працівників і
теоретичних засад викладання дисциплін соціально-практичного спрямування; по-третє, через
визначення актуальних проблем підготовки соціальних працівників і розв’язання протиріч, що
відображають об’єктивні передумови та інноваційні освітні тенденції та їх характер впливу на підготовку
соціальних працівників. Тому, на підставі аналізу практичного досвіду, здійснення комплексного
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наукового аналізу, можемо визначити періоди підготовки, що були визначальними для її становлення та
розвитку:
І період (1991р. – 2000 р.) – відкриття нової для України спеціальності ''Соціальна робота'' за
напрямом ''Соціологія'' та створення організаційних умов для забезпечення підготовки соціальних
працівників; формується пропедевтична (за визначенням А. В. Фурмана) модель підготовки соціальних
працівників;
ІІ період (2001р. – 2010 р.) – становлення спеціальності ''Соціальна робота'' за напрямом
''Соціальне забезпечення'' та створення організаційно-методичних умов для відповідності підготовки
соціальних працівників рівням європейської освітньої системи зі збереженням структури вітчизняної
системи професійної освіти ''молодший спеціаліст – бакалавр – спеціаліст – магістр''; формується
інтегративна (за визначенням І. А. Ларіонової) модель підготовки соціальних працівників;
ІІІ період (2011р. – по теперішній час) – остаточне становлення спеціальності ''Соціальна
робота'' за напрямом ''Соціальна робота'' та створення організаційно-методичних умов для оновлення
підготовки соціальних працівників відповідно до проблематики соціальної роботи, методологічних
досліджень соціальної роботи як науки, інноваційної педагогіки та соціальної інноватики; формується
інноваційна підготовка соціальних працівників.
Реалізація ''нових'' механізмів і засобів організації і здійснення підготовки фахівців соціальної сфери
характеризується низкою суперечностей, які зумовлено чинниками та тенденціями, що й визначають
спрямування розвитку підготовки соціальних працівників. Можливість такої реалізації в межах взаємодії
тенденцій передбачає розуміння методології соціальної педагогіки стосовно комплексного вивчення та
системного розгляду будь-якого процесу або явища. На думку Сейко Н. А., складність побудови
методології соціально-педагогічних досліджень полягає в тому, що не можливо в ''чистому'' вигляді
використати методологічний апарат жодної з галузей знання, оскільки йдеться про міждисциплінарність
наукових проблем [8: 63]. Врахування того, що ''методологія соціальної педагогіки внаслідок
нетривалого часу її розробки знаходиться в стані становлення й видозмінюється в ході розвитку
соціально-педагогічної науки'' [9: 15] здійснювати системний розгляд наукової проблеми, Сейко Н. А.
пропонує, дотримуючи наступних положень [9]:
- вивчення еволюції явища, феномена, наукової проблеми (ґенеза розвитку ідей та принципів,
структурних компонентів, структурної специфіки, системних характеристик);
- вивчення впливу від поєднання традицій і інновацій, оскільки ''…традиції складають теоретичні
засади, а інновації – постійно нарощувану основу цього феномена'' [9: 10];
- визначення тенденцій розвитку явища, феномену, наукової проблеми (зростання наукового інтересу
до проблеми; вивчення зарубіжного досвіду; розвиток теоретичних засад; накопичення ознак
системності; зміна напрямів діяльності відповідно до змін парадигм; зростання розуміння необхідності
інформаційного забезпечення);
- визначення суперечностей розвитку явища, феномену, наукової проблеми (між потребами і
характеристиками; між необхідністю розвитку і об’єктивними потребами реалізації, між реальним
темпом розвитку та нормативно-правовою підтримкою);
- визначення передумов (соціокультурні, соціально-політичні, соціально-економічні та інші), що
визначають сутність та особливості розвитку явища, феномену, наукової проблеми.
Вивчення процесу розвитку підготовки соціальних працівників як наукової проблеми в контексті
методології соціально-педагогічних досліджень у такій логічній послідовності (передумови –
суперечності – тенденції) надає нам можливість визначити перспективні напрями та специфічні
закономірності розвитку цього процесу. Так, передумовами розвитку підготовки соціальних працівників
виступає сукупність взаємопов’язаних зовнішніх та внутрішніх факторів, що характеризують проблему, і
наявність яких сприяє виникненню та розвитку певного періоду становлення процесу підготовки
соціальних працівників. Суперечності характеризують взаємодію різних аспектів підготовки, що мають
невідповідність або непослідовність під впливом соціальних проблем, соціально небезпечних явищ,
вимог соціальної роботи та вимог суспільства до соціального працівника. Тенденції підготовки
соціальних працівників вказують на спрямованість основних шляхів щодо її становлення, розвитку та
оновлення за сучасних умов. Тому нами було здійснено спробу охарактеризувати вплив тенденцій на
характер розвитку підготовки соціальних працівників на певних періодах її становлення (див. табл. 1).
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Таблиця 1.
Вплив тенденцій на характер розвитку підготовки соціальних працівників
Періоди
Тенденції
Характеристики
Характеристика
становлення
системи підготовки
результату підготовки
1990–2000
Створення різних освітніх
Глобалізація соціальних
Соціальна робота як
Пропедевтична
моделей підготовки
проблем
суспільне явище;
модель
Велика кількість
Реформування системи
Розбудова мережі та
підготовки
державних закладів,
соціального забезпечення, суб’єктів
соціальних
недержавних організацій
що залишилася від
Потреба в підготовці
працівників
України у складі СРСР
соціальних працівників; Активізація благодійності,
Інституалізація
Неузгодженість дій між волонтерського руху.
Професіоналізація
суб’єктами соціальної
роботи
Відродження
благодійності та
волонтерства
Наявність світового
професійного досвіду
соціальної роботи;
Пріоритетність
соціокультурних
цінностей
2000–2010
Глобалізація
Стандартизація
Зміна діяльнісної
Інтегративна
гуманітарного простору
соціальних послуг
парадигми на компетентні
модель
Євроінтеграція в освітній
Стандарти професійної
сну парадигму підготовки
Прояв освітньо-фахового
підготовки
простір
підготовки
соціальних
Впровадження ринку
Удосконалення форм та потенціалу
Розробка стандартів
працівників
соціальних послуг
методів соціальної
соціальної роботи з
Впровадження
роботи
певними категоріями
європейських стандартів у Активізації форм та
клієнтів
законодавство та практику методів підготовки
Масовість підготовки
соціальної роботи
соціальних працівників
соціальних працівників
2010–до
Взаємозв'язок теорії та
Актуалізація потенціалу Створення інноваційного
теперішнього
практики щодо
середовища
середовища;
часу
усвідомлення актуальних
Інноваційні методики
Якість надання
Інноваційна
проблем соціальної
соціальної роботи
соціальних послуг;
модель
роботи
Супервізорство
Управління
підготовки
Розширення професійних
Інтерактивні практики
соціальними послугами
соціальних
функцій та груп клієнтів
викладання соціальної
(кейс-менеджмент)
Співпраця між
працівників
соціальної роботи
роботи
суб’єктами соціальної
Вдосконалення
Партнерство між
роботи та суб’єктами
стандартизації надання
державними соціальними
навчання
соціальних послуг
установами, навчальними
Впровадження інновацій в Посилення
закладами, благодійними
сферу надання соціальних волонтерського руху та
організаціями та
корпоративного
послуг
волонтерським рухом
волонтерства
Як бачимо, наявність взаємозв'язку та впливу тенденцій визначає подальше спрямування завдань
розвитку підготовки, характер оновлення її змісту, форм та методів навчання майбутніх соціальних
працівників. Тому, перехід існуючої системи підготовки соціальних працівників у якісно новий стан
потребує реалізації певних завдань відповідно до світових, європейських і національних тенденцій
соціальної роботи та фахової підготовки соціальних працівників таких як:
переоцінка традиційних чинників розвитку підготовки майбутніх соціальних працівників;
переосмислення теорії та практики соціальної роботи як механізму позитивних змін у
суспільстві;
спрямованість програм підготовки на відповідність соціально-економічним, соціальнополітичним і соціокультурним тенденціям та перспективам розвитку соціальної роботи;
стрімке оновлення системи знань через перегляд змісту, форм та методів навчання соціальній
роботі;
створення умов для належного функціонування освітнього інноваційного середовища;
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сприяння вибору форм та методів підвищення кваліфікації викладачів дисциплін соціального
спрямування.
Визначено організаційні напрями реалізації оновлення підготовки соціальних працівників за такими
критеріями: підвищення якості навчання (моделювання, прогнозування та стратегія розвитку освітнього
інноваційного середовища, науково-методичний та управлінський супровід навчального процесу за
новітніми досягненнями педагогічної науки); інноваційність змісту, форм та методів навчання
(впровадження навчальних програм, орієнтованих на інноваційні методи в системі освіти та соціальної
роботи; впровадження нових організаційних форм навчальної та позанавчальної діяльності студентів),
інтеграція та партнерство (залучення державних та недержавних закладів до співпраці; заохочення
творчих ініціатив, науково-дослідної діяльності; просування проектів та ініціатив); відповідність
викладачів сучасним вимогам (створення умов для підвищення кваліфікації, надання можливості вибору
змісту та форм проходження кваліфікації).
Висновки. Звідси вважаємо, що суттєвим висновком стає можливість пошуку сукупних умов для
реалізації оновлення підготовки соціальних працівників (нормативно-правові, навчально-методичні,
соціально-педагогічні, психолого-педагогічні, організаційно-управлінські), які повинні створити належне
функціонування освітнього інноваційного середовища.
Перспективою подальших досліджень вбачаємо в обґрунтуванні та розробці моделі організаційної
структури освітнього інноваційного середовища підготовки соціальних працівників в умовах
університетської освіти.
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Савельчук И. Б. Подготовка социальных работников в современных условиях: инновационные
тенденции.
В статье представлен анализ влияния тенденций на развитие системы подготовки социальных
работников в Украине. Предложено теоретическое понимание создания образовательных моделей
подготовки социальных работников и их периодизацию. Разработаны задачи развития подготовки в
соответствии с тенденциями социальной работы и профессиональной подготовки социальных
работников. Определены организационные направления обновления подготовки социальных работников
и предложены возможные условия, совокупность которых создает надлежащее функционирование
образовательной инновационной среды.
Ключевые слова: подготовка социальных работников, ведущие тенденции, инновационные аспекты.
Savelchuk I. B. Training of the Social Workers Nowadays: Innovative Trends.
The article analyzes the impact of trends in the development of training social workers in Ukraine. A theoretical
understanding of creating educational models for social workers, their relationship with the prerequisites for the
development of social work, trends and nature of their influence are proposed in this topic. Periods of training of
social workers in Ukraine are represented, according to which, reasonably Esperanto training model of social
work (1991-2000.), integrative model for social workers (2001-2010) and innovative model of training of social
workers (2011-to date). Task of training in accordance with international, European and national trends in
social work and professional training of social workers (revaluation traditional factors of training future social
workers; rethinking the theory and practice of social work as a vehicle for positive change in society;
orientation training programs to meet the socio-economic socio-political and socio-cultural trends and
prospects of social work; rapid updates of knowledge by reviewing the content, methods of teaching, social
work, creating conditions for the proper functioning of the educational innovation environments, promoting the
choice of form and methods for teachers disciplines of social character) are developed. Determined
implementation of organizational directions upgrade training of social workers on the following criteria:
enhance learning, innovation content, forms and methods of training, integration and partnership, matching
teachers with modern requirements. The possible conditions for the implementation of training social workers
are updated (legal, teaching, social, educational, psychological, pedagogical, organizational and managerial),
the totality of which creates the proper functioning of the educational innovation environment. Prospects for
further study are the substantiation and development models organizational structure of educational innovation
environment training of social workers in terms of university education.
Key words: training social workers, leading trends, innovative aspects.
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ
У статті обґрунтовано місце та роль комунікативної компетентності у структурі професійної
компетентності майбутнього фахівця. Визначено провідні категоріальні характеристики
компетентності в педагогічній науці. З’ясовано специфіку поняття компетентності; представлено
зв'язок між ключовими компетенціями особистості, вміщеними в європейських документах про освіту,
та комунікаціями особистості. Обґрунтовано особливості основних груп компетенцій – усного і
письмового мовлення, інформаційних, самоосвітніх, політичних, соціальних, компетенцій
функціонування в багатокультурному співтоваристві. Встановлено, що категорія компетентності має
міждисциплінарний характер і складає підґрунтя наукового аналізу процесу формування комунікативної
компетентності майбутніх медичних працівників.
Ключові слова: компетентність, компетенції, ключові компетенції, майбутні фахівці, комунікативна
компетентність.
Актуальність проблеми. Становлення сучасного демократичного суспільства передбачає активну
діяльність майбутніх фахівців у різних галузях практичної діяльності, в тому числі й у сфері охорони
здоров’я, що потребує сформованості у них достатнього рівня соціально-комунікативної компетентності,
оскільки медичні працівники по закінченню навчального закладу працюватимуть у сфері "людина –
людина", в тому числі в колективах медичних закладів (лікарень, госпіталів, профілакторіїв, поліклінік
тощо). Водночас практика професійної підготовки майбутніх медичних працівників свідчить, що у
значної частини студентів домінують прагматично-меркантильні прагнення до професійної діяльності,
ознаки бездуховності та відсутності потреби в особистісному соціальному зростанні, невміння виявляти
й застосовувати належний рівень соціально-комунікативної компетентності у взаємодії з пацієнтами та
колегами, нездатність конструктивно вирішувати професійні ситуації. У зв’язку з цим актуальною постає
проблема формування у медичних працівників комунікативної компетентності, яка, як свідчать наукові
дослідження, передбачає: здатність до колективних дій, до організації взаємодії; сформовані навички
міжособистісного спілкування, уміння вирішувати конфлікти; орієнтацію в соціальних ситуаціях, вміння
вибрати ефективну стратегію поведінки та адекватні способи спілкування; навички роботи в команді;
наявність етичних цінностей.
Будь-яке наукове дослідження має свою методологічну, теоретичну та інструментальну
(діагностичну) основи, відповідно до чого на особливу увагу заслуговує аналіз його категорій і понять.
Для дослідження проблем розвитку професійної компетентності майбутніх медичних працівників
особливе значення має категоріальний аналіз самої компетентності як поняття, що має всезагальний,
всеохоплюючий характер і визначається кількома основними показниками, як-от: міждисциплінарністю
компетентності як об’єкту дослідження (компетентність присутня у наукових розробках з філософії,
психології, соціології, педагогіки та інших наук); застосуванням цього поняття до різних вікових і
професійних груп населення; використанням компетентності як показника якості професійної
підготовки, перепідготовки, до кваліфікації, перекваліфікації фахівців різноманітних галузей знань.
Мета статті полягає у науковому аналізі змісту та особливостей понять "компетентність" та
"компетенція" у контексті формування комунікативної компетентності майбутніх медичних працівників.
Дослідження виконується із застосуванням методів науково-теоретичного аналізу понять
"компетентність" та "компетенція", методу контент-аналізу наукової літератури, систематизації та
абстрагування – для виділення категоріальних ознак поняття компетентності.
Виклад основного матеріалу. Враховуючи окреслення категорії і поняття, подане вище, можемо
констатувати, що у понятті "комунікативна компетентність" присутня базова педагогічна категорія –
"компетентність". Її всезагальний, всеохоплюючий характер визначається кількома основними
показниками, як-от:
1) міждисциплінарністю компетентності як об’єкту дослідження; так, компетентність присутня у
наукових розробках з філософії, психології, соціології, педагогіки та інших наук;
2) застосуванням цього поняття до різних вікових і професійних груп населення;
3) використання компетентності як показника якості професійної підготовки, перепідготовки, до
кваліфікації, перекваліфікації фахівців різноманітних галузей знань.
Компетентність як одна з найбільш уживаних і активно досліджуваних загальних педагогічних
категорій (поряд з категоріями розвитку, діяльності, педагогічного процесу тощо) стала нині об’єктом
© Самборська Н. М., 2016
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вивчення великої групи науковців-педагогів, що досліджують її з різних сторін і в різних аспектах,
наприклад:
1) компетентність як особистісна якість людини, наділеної різнобічними знаннями в обраній чи
інших галузях знань та практичної діяльності (А. Бермус, В. Панарін, С. Вершловський, Ю. Кулюткін,
Е. Шорт та ін.);
2) компетентність як здатність і готовність до вирішення різноманітних завдань професійного
характеру (Дж. Равен, Й. Спектор, М. Чошанов та ін.);
3) компетентність як кваліфікаційна характеристика особистості (І. Зимня, О. Харитонова та ін.);
4) компетентність як сукупність умінь і навичок особистості, які дають можливість здійснювати
професійну діяльність (Г. Коджаспірова, В. Сластьонін та ін.);
5) компетентність як реалізація певних професійних функцій (О. Гура, І. Гушлевська,
В. Кричевський та ін.);
6) компетентність як володіння сукупністю компетенцій (Н. Бібік, А. Радченко, Є. Санченко та ін.)
Виходячи з різноманіття визначень категорії компетентності, маємо констатувати, що вона
відображається в різноманітних категоріальних характеристиках, обґрунтованих нами на підставі аналізу
наукової літератури і представлених у таблиці 1.
Таблиця 1.
Категоріальні характеристики компетентності в педагогічній науці
Категоріальна характеристика
Зміст категоріальної характеристики
Дуалістичність
Компетентність об’єднує в собі інтелектуальну (когнітивну) і
практичну складові освітнього процесу
Інтерпретаційність
Компетентність інтерпретує зміст освіти, виходячи з передбачуваного
результату, стандарту у вигляді сформованої компетентності
Інтегративність
Компетентність акумулює в собі різноманітні знання з суміжних до
обраної галузей, вимагає залучення широкого культурного
інтелектуального фону до професійного формування особистості
Поняття компетентності тісно пов’язане з поняттям компетенції; в сучасній педагогічній науці ці
поняття фактично не розділяються. Термін ''компетенція'' використовується для позначення інтегрованої
характеристики фахівця (М. Головань), а саме: 1) досвіду пізнавальної діяльності (знання); 2) досвіду
здійснення відомих способів діяльності у формі вмінь діяти за відомим зразком (вміння); 3) досвіду
ефективного прийняття рішень у проблемних ситуаціях (вміння, навички); 4) досвіду емоційноціннісного ставлення до оточуючої дійсності та особистісних ціннісних орієнтацій (особистісні
характеристики майбутнього фахівця) [1]. Виходячи з визначень компетенції і компетентності,
погоджуємося з думкою В. Шадрікова, що "відмінності спостерігаються у розумінні компетентності як
актуальної якості особистості або ж прихованих психологічних новоутворень; предметної
наповнюваності компетенцій як системних новоутворень, якостей особистості" [2: 30].
Поняття компетенції введене в більшість європейських документів про освіту як характеристика
певної кваліфікації працівника (чи майбутнього працівника) в кожній окремій галузі професійної
діяльності. Так, Рада Європи (2001) визначила п’ять груп ключових компетенцій особистості, кожна з
яких, на нашу думку, має чітко виражений комунікативний компонент, тому може бути корисна для
дослідження обраної нами проблеми [3]. Крім того, європейські документи про освіту оперують
поняттями ключових і базових умінь, ключових кваліфікацій, крос навчальних умінь тощо. Експерти
Ради Європи окреслюють компетентності як спроможність сприймати та відповідно реагувати на
індивідуальні та соціальні потреби, а також як індивідуальний комплекс відношень, цінностей, знань і
навичок особистості [4: 88, 89]. До ключових компетентностей у навчанні європейські експерти
віднесли: навички рахунку та письма (фундаментальні навички); базові компетентності у галузі
природничо-математичних наук та технологій; ІТ-навички; самоосвітні навички (вміння навчатися);
соціальні навички (здатність до міжособистісної взаємодії в соціумі); підприємницькі навички; навички
загальної культури [5: 7].
Зв'язок між ключовими компетенціями особистості, виділеними Радою Європи, та комунікаціями
особистості ми представили в таблиці 2.
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Таблиця 2.
Зв'язок між ключовими компетенціями, виділеними Радою Європи, та комунікаціями
особистості
Ключові компетенції
Сутність ключових компетенцій
Зв'язок з комунікаціями особистості
Компетенції усного і Відображають
достатній
рівень Залежать
від
сформованості
письмового мовлення
говоріння та здатності до письмового комунікативної
компетентності
викладу своєї думки; за умови їх не особистості, яка в даному випадку
сформованості
може
виникнути виражається
у
здатності
часткова чи повна ізоляція людини аргументовано висловлювати свої
від соціуму
думки, вміти коректно описувати
події, будувати діалог тощо
Інформаційні
Пов’язані з володінням сучасними Передбачають здатність комунікувати
компетенції
інформаційними
технологіями, у сучасному віртуальному просторі,
розумінням
їх
застосування
і будувати
доцільну
діалогічну
використання
у
щоденному
і взаємодію без особистої присутності
професійному житті особистості; з партнера-комунікатора,
адекватно
вмінням сприймати й адекватно оцінювати й інтерпретувати зовнішню
оцінювати зовнішню (включно зі інформацію тощо
ЗМІ) інформацію та робити належні
висновки
Самоосвітні
Передбачають здатність і прагнення Тісно пов’язані з належним рівнем
компетенції
до самостійного пошуку знань, до комунікативної компетентності, яка
навчання протягом усього життя; стає
основою
подальшого
вони складають основу неперервної вдосконалення своїх знань, умінь і
професійної освіти
навичок у професійній діяльності та
поза нею
Політичні і соціальні Пов’язані зі здатністю брати на себе Потребують
добре
розвинених
компетенції
відповідальність, приймати спільні комунікативних умінь, які дають
узгоджені
рішення,
регулювати можливість налагоджувати доцільну
конфлікти різного рівня і типу, брати взаємодію на рівні індивідів, спільнот,
участь
у
функціонуванні цілого суспільства
демократичних інститутів суспільства
Компетенції
Їх сутність полягає у здатності Передбачають формування здатності
функціонування
в розуміти
культурні
відмінності, до міжкультурного спілкування у
багатокультурному
співіснувати
з
людьми
інших вербальній і невербальній формах, а
співтоваристві
культур, мов і релігій
також здатність і прагнення до
(міжкультурні
вивчення іноземних мов
компетенції)
Таким чином, можемо констатувати, що категорія компетентності має міждисциплінарний характер і
складає підґрунтя комунікативної компетентності як базової характеристики кваліфікації фахівця у
системі "людина-людина". Виходячи з цього, важливе значення для нашого дослідження має аналіз
поняття "комунікативна компетентність". Це поняття має інтегративний характер, оскільки представляє
різновид компетентності особистості, пов'язаний з її комунікаціями. У свою чергу, комунікації – це одне
з найбільш загальних наукових понять, що використовується як у природничих, так і в гуманітарних
науках. У педагогічній науці феномен комунікативної компетентності широко представлений у
науковому доробку Г. Андреєвої, О. Божович, Ю. Жукова, В. Кан-Каліка, Л. Петровської, Дж. Равена та
ін.
Комунікативна компетентність, як і компетентність загалом, оцінюється науковцями по-різному:
– як вияв здатності до використання мови (слів, жестів, рухів тощо) у різних сферах життєдіяльності
(М. Ватютнєв, Д. Ізаренков, С. Савіньон, О. Скворцова);
– як результат засвоєння певної суми знань та сформованості комунікативних умінь і навичок
(О. Казарцева, Г. Рурік).
Для остаточного визначення базового поняття нашого дослідження важливо, на нашу думку,
відділити поняття "комунікативна компетентність" від "компетентність у спілкуванні". Основа різниці
між цими поняттями лежить у відмінностях між спілкуванням та комунікаціями. Як стверджує
С. Борісньов, комунікації передбачають процес передачі та сприйняття інформації в умовах спілкування
за допомогою різноманітних комунікативних засобів [8: 14]. Таким чином, спілкування виступає лише
однією з умов здійснення комунікації; комунікації, у свою чергу, є більш широким поняттям, аніж
спілкування. При цьому соціальна комунікація трактується вченими як обмін соціальною інформацією,
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різновидом якої є професійна інформація (фахові знання, необхідні шаблони ділового спілкування тощо)
[9: 222]. Комунікаціями як категорією гуманітарного знання займається теорія комунікацій (Ч. Морріс,
М. Назаров, Г. Почепцов та ін.). Як зазначає С. Александрова, у спілкуванні виділяють комунікативну,
інтерактивну і перцептивну сторони [10: 4]. Таким чином, автор стверджує, що спілкування фактично є
більш широким поняттям, ніж комунікування; не можемо погодитися з дослідницею, оскільки, на нашу
думку, комунікації передбачають використання спілкування як інструменту, засобу здійснення. Такої
точки зору притримуються О. Гойхман та Т. Надєїна [11], котрі стверджують, що комунікація – це
соціально обумовлений процес передачі інформації та обміну інтеракціями між людьми у різноманітних
сферах пізнавальної і професійної діяльності. В результаті комунікування виникають певні професійні й
особистісні відносини між його учасниками, які залежать від протікання комунікативного процесу,
постановки комунікативного наміру, реалізації комунікативних завдань.
Відмінності у тлумаченні комунікативної компетентності з боку різних дослідників пояснюються, на
нашу думку, їх належністю до різних галузей знань (філософії, психології, лінгвістики, педагогіки) і не
мають принципового значення для проблеми формування комунікативної компетентності майбутніх
медичних працівників. Представники філологічної науки (С. Савіньйон, Ю. Федоренко) вбачають у
комунікативній компетентності сукупність компетенцій – граматичної, соціолінгвістичної, дискурсивної
та ін. [6; 12]. Натомість дослідники-педагоги (А. Скворцова, В. Шадріков) переважно сходяться на думці
про те, що комунікативна компетентність передбачає відповідно сформовану мотивацію, знання
комунікацій, навички комунікування, та відповідні відчуття й зобов’язання [7; 2].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, можемо констатувати, що
категорія компетентності має міждисциплінарний характер і складає підґрунтя наукового аналізу
процесу формування комунікативної компетентності майбутніх медичних працівників. Компетенція і
компетентність тісно пов’язані між собою на категоріальному рівні, однак не можуть уживатися як
тотожні поняття, що визначають специфіку професійної підготовленості (здатності, готовності)
майбутнього фахівця до професійної діяльності по завершенню підготовки у ВНЗ. Під комунікативною
компетентністю майбутнього фахівця розуміємо сукупність його професійних знань, умінь, навичок, а
також відповідних особистісних якостей, які дають можливість здійснювати професійну діяльність.
Перспектива подальших досліджень полягає у встановленні провідних категоріальних характеристик
поняття ''соціально-комунікативна компетентність'' з метою встановлення специфіки цього процесу
стосовно професійної підготовки майбутніх медичних працівників.
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Самборская Н. Н. Коммуникативная компетентность в структуре профессиональной
компетентности будущего специалиста.
В статье обосновано место и роль коммуникативной компетентности в структуре профессиональной
компетентности будущего специалиста. Определены ведущие категориальные характеристики
компетентности в педагогической науке. Выяснена специфика понятия компетентности;
представлена связь между ключевыми компетенциями личности, представленными в европейских
документах об образовании и коммуникациями личности. Обоснованы особенности основных групп
компетенций – компетенций устной и письменной речи, информационных, самообразовательных,
политических, социальных, функционирования в поликультурном сообществе. Установлено, что
категория компетентности имеет междисциплинарный характер и составляет основу научного
анализа процесса формирования коммуникативной компетентности будущих медицинских работников.
Ключевые слова: компетентность, компетенции, ключевые компетенции, будущие специалисты,
коммуникативная компетентность.
Samborska N. M. Communicative Competence in the Structure of Professional Competence of the Future
Specialist.
The article deals with scientific analysis of the content and features of the concepts of "competence" and
"competency" in the context of health care workers' communicative competence. It reviews the place and the role
of communicative competence in the structure of professional competence of the future health care workers.
Research is carried out using the method of scientific and theoretical analysis of the concepts of "competence"
and "competency" and the method of content analysis of scientific literature, systematization and abstraction –
to highlight the concept categorical attributes of competence. In the article special attention is paid to
professional communication as the basis for creating social and communicative competence of future specialists.
Leading categorical characteristics of competence in pedagogical science are defined. The specificity of the
concept of competence is clarified. It is presented the connection between the individual core competencies
which are published in European educational documents and communications of the personality. Special aspects
of the major competencies groups, such as: competencies of oral and written speech, informational, selfeducation, political, social, functioning in a multicultural community are grounded. It is found that the category
of competence has an interdisciplinary character and is the basis of scientific analysis of the process of
formation of the future health care workers' communicative competence. The diversity between "communicative
competence" and "competency in communication" is defined.
Keywords: competence, competency, core competencies, future specialists, communicative competence.
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ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У статті розглянуто інтерактивні методи навчання української мови та літератури. Досліджено, що
вони є важливою складовою вдосконалення комунікативних умінь і навичок учнів. На основі аналізу
наукової літератури та методичного забезпечення навчання української мови та літератури
досліджено, що підручники, методичні посібники спрямовують роботу вчителя-словесника на
систематичність, послідовність, наступність і перспективність в навчанні мови та літератури.
З’ясовано, що для ефективного застосування інтерактивних методів навчання в старших класах
важливе місце має врахування лінгводидактичних засад, зокрема, закономірностей, принципів навчання
української мови й літератури та комунікативно-діяльнісного, когнітивного функціональностилістичного, соціокультурного підходів до навчання.
Ключові слова: методи навчання, інтерактивні методи навчання, процес навчання, методи навчання
української мови та літератури.
Постановка проблеми. Сучасна освітня парадигма вимагає перегляду організації навчальновиховного процесу на уроках української мови та літератури, головною метою якого є розвиток
особистості учня. Набуває особливої актуальності стимулювання рецептивної й продуктивної
мовленнєвої діяльності учнів, спонукання їх до виконання комунікативних завдань, що є важливою
умовою та необхідним компонентом процесу праці, пізнання й орієнтації людини у світі.
У зв’язку з цим на сучасному етапі змінюються завдання мовної освіти, що не може зводитися лише
до передачі й засвоєння знань, набуття нових умінь та навичок. Перед школою постало завдання –
виховати грамотну, продуктивно мислячу людину, яка володіє системою знань і розвиненими
комунікативними здібностями, що дозволяють їй репрезентувати себе через мовлення.
Процес навчання української мови та літератури у навчальних закладах має узагальнювальносистематизуючий характер, у зв’язку з чим необхідно знаходити й реалізувати потенційні можливості
оптимізації мовної освіти: інтеграції навчальних дисциплін, урахування міжпредметних і
внутрішньопредметних зв’язків, застосування сучасних інтерактивних методів навчання, здатних
активізувати пізнавальну діяльність учнів, розвивати їхні інтелектуальні здібності, комунікативні вміння
й навички, соціокультурну компетенцію.
Аналіз останніх досліджень. Останнім часом вітчизняна лінгводидактика збагатилася знаннями про
інтерактивні методи навчання (Р. Балан, Л. Варзацька, М. Вашуленко, О. Вербило, О. Горошкіна,
О. Караман, М. Красовицький, Т. Окуневич, М. Олійник, М. Пентилюк, Л. Пироженко, О. Пометун,
Т. Симоненко та ін.), однак на сьогодні відсутня теоретична модель функціонування інтерактивних
методів навчання української мови в старших класах. Отже, виникла потреба розробити методику
використання інтерактивних методів навчання української мови та літератури на основі аналізу
досліджень сучасної лінгводидактики. Важливість проблеми полягає в необхідності розробки комплексу
питань, що стосуються вивчення української мови та літератури засобами інтеракції, адже вікові
особливості старшокласників зумовлюють упровадження прагматично, комунікативно, когнітивно
орієнтованих методик.
Метою статті є визначення засад функціонування інтерактивних методів навчання на уроках
української мови та літератури.
Виклад основного матеріалу. Провідне місце в процесі вивчення української мови та літератури
посідають методи навчання, що зумовлює особливу увагу педагогів і лінгводидактів до цієї категорії.
''Зміст шкільних занять з мови, їх ефективність значною мірою забезпечується оптимальним
застосуванням навчальних методів'', так пише О. Біляєв [1: 74]. Науковець А. Хуторський, зазначає, що
ефективність навчання в сучасній школі залежить від уміння вчителя обрати метод чи прийом в
конкретних умовах для кожного уроку [2: 167].
Поняття методу зараховують до основних категорій у дидактиці й лінгводидактиці, тому воно
постійно знаходиться в полі зору дослідників. Багатоаспектність цього поняття спричинила появу
багатьох напрямів дослідження, різних тлумачень і класифікацій. Даючи визначення методу, ученідидакти акцентують увагу на різних властивостях цього поняття. Так, ще на початку ХХ століття
Г. Ващенко писав, що поняття методів навчання не має загальноприйнятого визначення. Метод він
тлумачить як засіб або система засобів, свідомо вживаних для досягнення тих спеціальних завдань, що
© Сербин С. Ф., 2016
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має в собі навчальний процес [3].
На думку деяких педагогів, і діяльність учителя з організації й забезпечення навчальної діяльності
учнів, і сама спільна діяльність учителя й учнів є лише засобом у навчанні. Головна ж мета вчителя
полягає в тому, щоб залучити учня до навчального процесу й допомогти йому організувати навчальну
діяльність. Деякі педагогіки (Т. Ільїна [4]), розглядають метод навчання як спосіб організації
пізнавальної діяльності учнів.
Представники української лінгводидактичної школи (О. Біляєв, М. Пентилюк, Л. Рожило та ін.) у
своїх наукових студіях відстоюють думку про домінування взаємозв’язку в діяльності вчителя й учнів з
метою досягнення цілей мовної освіти. Найбільш обґрунтованою й широко вживаною є класифікація
методів навчання за способом взаємодії вчителя й учнів на уроці, до якої належать зв’язний виклад
матеріалу вчителем (розповідь), бесіда, спостереження над мовою, робота з підручником, метод вправ
(роботи О. Біляєва, Л. Рожило, В. Мельничайка, М. Пентилюк та ін.).
Доцільною є класифікація методів навчання української мови, запропонована К. Плиско [5], яка
включає такі методи:
- пояснювально-ілюстративний – учитель інформує учнів, використовуючи ілюстративний матеріал.
Учні сприймають повідомлення та відтворюють його;
- проблемно-пошуковий – спонукає учнів до пошуків, самостійно робити висновки, висловлювати
припущення, обґрунтовувати відповіді та ін. [5].
Як бачимо, у педагогів та лінгводидактів немає єдиного погляду щодо класифікації методів навчання.
Це свідчить про складність поняття, наявність різних підходів серед дослідників до проблеми визначення
й функціонування методів навчання. Будемо розглядати методи навчання мови – як об’єднана в одне ціле
діяльність учителя й учнів, спрямована на досягнення власне предметних цілей мовної освіти. На вибір
методу впливає насамперед своєрідність предмета, який опановується учнями. Так, уроки мови
відрізняються від інших уроків тим, що, знання, засвоєні на них, стають не самоціллю, а засобом
засвоєння інформації з інших дисциплін, засобом пізнання, спілкування, соціалізації, самореалізації,
тому методи, що використовуються вчителями-словесниками, обов’язково передбачають залучення учнів
до спілкування. Це стимулює до організації спільної діяльності педагога й учнів.
Останнім часом активізувалися порівняно нові, а отже, малодосліджені інтерактивні методи
навчання. Саме поняття інтеракції, як свідчать наукові дослідження, прийшло із соціології (роботи
Дж. Г. Міда, Р. Сирса та ін.) [6].
Термін ''інтерактивний'' походить з англійської мови від слова ''interact'' (''inter'' – взаємо-, ''act'' –
діяти) і означає здатний до взаємодії, діалогу [7: 130]. Його ввів до наукового обігу в 1975 р. німецький
дослідник Ганс Фріц. У дослідженнях цього вченого визначено мету інтерактивного процесу – це зміна й
поліпшення моделей поведінки його учасників. Аналізуючи власні реакції та реакції партнера, учасник
змінює свою модель поведінки і свідомо засвоює її [7].
Традиційно інтерактивний розуміється як ініціативна відповідна позиція суб’єкта, якому адресовані
певні дії чи процедури. Поняття інтерактивність нині широко опановується педагогікою, методиками, до
того ж, не лише в галузі комп’ютерного навчання, а й у процесі організації навчання. Узагальнюючи
наукові студії з цієї проблеми, стверджуємо, що інтерактивні методи навчання на уроках української
мови та літератури – це способи міжособистісної взаємодії в режимі вчитель – учень, учень – учитель,
учень – учень, що забезпечують реалізацію мети й завдань уроку.
Таким чином, використання інтерактивних методів навчання сприяє розвиткові комунікативних умінь
і навичок учнів, їхньої пізнавальної діяльності, установленню емоційних контактів між учасниками
навчально-виховного процесу.
Оскільки вивчення української мови та літератури має узагальнювально-систематизуючий характер,
значне місце відводиться практичній роботі учнів, удосконаленню вмінь самостійної роботи.
Ефективними є інтерактивні методи навчання, тобто такі, що спонукають учнів думати, зіставляти,
усебічно аналізувати мовний і мовленнєвий матеріал, систематизувати його, конкретизувати власними
прикладами, практично використовувати, переносити вміння й навички на інші факти, забезпечувати
комунікативну спрямованість навчання.
Своєрідною рисою інтерактивних методів навчання є використання власного досвіду учнями під час
розв’язання проблемних питань. Школярам надається максимальна свобода розумової діяльності в
побудові логічних ланцюгів. Це зумовлено потребою самостійно розв’язувати складні проблеми,
звільняючи учня від традиційної ролі спостерігача в навчальному процесі. В інтерактивному навчанні
учні навчають один одного, отже, можна говорити про навчання діалогового характеру.
Аналіз літератури засвідчує, що автори, вивчаючи різні аспекти функціонування інтерактивних
методів навчання, дають їм однаково позитивні характеристики. На основі узагальнення
лінгводидактичних студій виділяємо основні ознаки інтерактивних методів навчання української мови та
літератури: інтерактивні методи – один із провідних засобів навчання української мови та літератури на
сучасному етапі; інтерактивні методи мають значні можливості для формування мовної, мовленнєвої,
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соціокультурної, комунікативної компетенцій учнів; ці методи стимулюють самостійність і креативність
учнів в опануванні, узагальненні й систематизації теоретичних знань учнів.
Вибір методу залежить від багатьох чинників. Обираючи метод навчання, вчитель-словесник повинен
чітко з’ясувати його основну мету, конкретні завдання, які розв’язуватимуться на уроці, визначити його
лінгводидактичний потенціал для досягнення. Критерієм ефективності методу є його результативність.
Інтерактивні методи навчання виступають важливою складовою уроку української мови або літератури.
Однак на сьогодні відсутня класифікація таких методів. Методи навчання можна класифікувати за
різними ознаками.
Оскільки метод є складовою ширшого поняття ''технологія навчання'' уважаємо доцільним
диференціювати інтерактивні методи навчання української мови відповідно до класифікацій
інтерактивних технологій. Поділяємо думку О. Пометун, Л. Пироженко, які виділяють чотири групи
технологій залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів:

інтерактивні технології колективно-групового навчання – технології, що передбачають
одночасну спільну (фронтальну) роботу всього класу;

інтерактивні технології кооперативного навчання (організація навчання у малих групах учнів,
об’єднаних спільною навчальною метою: робота в парах, карусель, робота в малих групах, акваріум
тощо);

технології ситуативного моделювання – побудова навчального процесу за допомогою залучення
учня до гри, передусім, ігрове моделювання явищ, що вивчаються;

технології опрацювання дискусійних питань – широке публічне обговорення якогось
суперечливого питання [6].
Визначені технології функціонують на всіх уроках, отже, можна вважати цю класифікацію загально
дидактичною. В основу диференціації інтерактивних методів навчання української мови, на нашу думку,
варто покласти такі принципи, як-от технологічний, що співвідносить метод з відповідною технологією
та типологічний, що залежить від типу уроку української мови – аспектний чи розвитку зв’язного
мовлення.
Інтерактивні методи колективно-групового навчання передбачають одночасну спільну роботу всього
класу (фронтальну), коли учні оволодівають однаковим навчальним матеріалом, або ж у межах певних
груп (групову). Фронтальна робота є ефективною за умови наявності в навчальному матеріалі проблеми,
що потребує колективного обговорення та прийняття спільного вирішення. Групова робота вимагає
чіткого розподілу завдань між усіма учнями в окремих групах.
Усі учні працюють разом чи індивідуально над одним завданням із подальшим контролем
результатів. Так, метод мікрофон надає змогу кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на
запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. Учні передаватимуть мікрофон один одному, по
черзі беручи слово. Обов’язково надавати слово тільки тому, хто отримує мікрофон. Головне
запропонувати учням говорити лаконічно й швидко. На думку фахівців, важливо не коментувати й не
оцінювати подані відповіді одразу після кожної репліки [6]. Важливою умовою функціонування методу
мікрофона є наявність аналітичних коментарів учителя або когось із учнів після всіх виступів.
Мозковий штурм, що широко використовується для розв’язання конкретної проблеми, М. Пентилюк,
Т. Окуневич називають розумовим штурмом і теж відносять до технологій колективно-групового
навчання [8]. Метод мозкового штурму спонукає учнів виявляти уяву та творчість, дає змогу їм вільно
висловлювати власні думки. Мета мозкового штурму чи мозкової атаки в тому, щоб зібрати якомога
більше ідей з проблеми від усіх учнів протягом обмеженого часу. Після презентації проблеми та чіткого
формулювання проблемного питання (його краще записати на дошці) учитель пропонує всім висловити
ідеї, коментарі, навести фрази чи слова, пов’язані з проблематикою. Усі пропозиції записуються на дошці
чи на великому аркуші паперу в порядку їх виголошення без зауважень, коментарів чи запитань. Усі учні
заохочуються до висування ідей. Учителеві варто особливо підтримувати й фіксувати креативні,
нестандартні ідеї.
До методів колективно-групового навчання ми відносимо лінгвістичну дуель. Лінгвістична дуель
проводиться учнями у вигляді експрес –узаємоопитування: за відведений час школярі ставлять один
одному запитання й зразу ж відповідають на них. Якщо хтось не знає відповіді, звертається за
допомогою однокласників. Практика доводить, що цей метод особливо зацікавлює учнів, привчає їх
чітко формулювати запитання, логічно, точно й стисло відповідати на них, вчителеві ж допомагає
заощадити час на уроці з метою активізації комунікативної діяльності учнів.
Особливої значущості набуває використання інтерактивних методів кооперативного навчання, якот: робота в малих групах, у парах, діалог, акваріум, карусель, пошук інформації, спільний проект тощо.
Це зумовлено потребою самостійно розв’язувати складні проблеми, звільняючи учня від традиційної
ролі спостерігача в навчальному процесі.
Як свідчать спостереження навчального процесу, уже в середніх класах діти активно залучаються до
роботи в парах і групах, до використання цього методу спонукають підручники з української мови
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нового покоління [9]. Робота в парах дає змогу учням висловлювати думки, обмінюватися ідеями
спочатку в групі, лише потім виступати перед класом. Під час роботи в парах можна виконувати такі
завдання: обговорити спільну діяльність, проаналізувати текст; узяти інтерв’ю, визначити ставлення
партнера до того чи іншого питання; зробити критичний аналіз роботи один одного тощо.
Важливе місце на уроках української мови посідають методи ситуативного моделювання, до яких
відносимо імітаційні ігри, спрямовані на відтворення відомих учням процесів, дій, видів суспільно
значущої діяльності, наприклад, ігри суд, коректор, екскурсовод тощо. Запропонувавши учням стати в
позицію вчителя (''Уявіть собі, що ви вчителі. Які б вправи ви запропонували своїм учням для перевірки
домашнього завдання?''), ми спонукаємо їх наслідувати вчителя, зокрема: відповідально готуватися до
роботи; виконати вдома заплановані для виконання учнями завдання; запропонувати власну цікаву
вправу та спосіб її виконання; домагатися високої культури власного мовлення, не допускаючи в ньому
порушень, жаргонізмів, суржикових слів тощо. Систематичне впровадження цього методу змушує учнів
знаходитися в стані мобілізаційної готовності до уроку.
Метод ситуативного моделювання потребує ретельної підготовки. Методично правильна організація
роботи передбачає таку послідовність: перший етап – мотиваційно-планувальний, під час якого
відбувається планування роботи й підготовка. Наступний етап – тренувальний, що передбачає виконання
певних дій, процедур, операцій. Третій етап – власне гра. Заключний етап – рефлексивний. Після
закінчення вправи проводиться ретельний аналіз учасниками та ''спостерігачами'' набутого досвіду, їхніх
думок та почуттів. Важливим є вихід дітей з ролей [6]. Для цього проводиться детальне обговорення
ситуації. Бажано, щоб кожен учасник відповів на запитання: ''Як ви себе почували в тій чи іншій ролі?'',
''Що подобалось під час гри, а що – ні?'', ''Чи бували ви самі в подібній ситуації?'', ''Чи була вирішена
проблема? Чому? Як вона була вирішена?'', ''Яким чином цей досвід може вплинути на ваше подальше
життя?'', ''Які труднощі спілкування виникли?'', ''Які шляхи подолання комунікативних невдач?'' тощо.
Метод ток-шоу розвиває в учнів уміння публічного виступу перед аудиторією та розгорнутого в часі
дискутування. Учитель-словесник виконує роль ведучого: оголошує тему дискусії, пропонує
висловитися ''запрошеним гостям'' з порушеної проблеми, надає слово ''глядачам'', які можуть висловити
власну думку протягом хвилини або поставити запитання ''запрошеним''. Останні мають відповідати
стисло й чітко. Ведучий має право поставити власне запитання, зупинити учнів, які висловлюються.
Перевага цих методів ситуативного моделювання полягає в тому, що учні вчаться толерантно
відстоювати власну думку, коректно, дотримуючись правил мовленнєвого етикету, ставити запитання,
опонувати, дискутувати.
У системі інтерактивних методів важливе місце посідає метод проектів – ''особистісно орієнтований метод
навчання, заснований на самостійній діяльності учнів у розробці проблеми й оформленні певним чином
практичного результату розробки'' [9: 299]. Своєрідність функціонування методу проектів вимагає від учителя
сформованості стратегічних організаторських умінь. Тактика комунікативної діяльності учнів набуває ознак
самостійності, планомірності, передбачає вироблення вмінь узгоджувати окремі дії та процедури
міжособистісної діяльності.
Завдання цього методу – показати учням їхню власну зацікавленість у набутих знаннях, що можуть і
повинні знадобитися в житті. Отже, під час застосування цього методу потрібно обрати актуальну,
значущу проблему, для розв’язання якої необхідно застосувати набуті знання, і як результат – збагатити
власні знання. Учитель може підказати джерело інформації або спрямувати думку учнів у потрібному
напрямку. Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів, закладає вміння
самостійно обирати різні рішення, шляхи отримання інформації, прогнозувати їх розв’язання.
За тривалістю виконання традиційно виділяють: міні-проекти, короткотермінові, тижневі, довготривалі.
Міні-проекти виконуються під час уроку, вони можуть стати складовою методу вправ в якості прийому,
короткотермінові тривають два-три дні, тижневі – тиждень. Довготривалі проекти можуть тривати від двох
тижнів до кількох місяців, виконуватися протягом навчального семестру.
За характером партнерських взаємодій між учасниками проектної діяльності виділяються:
кооперативні, змагальні, конкурсні [10: 147]. Своєрідною рисою кооперативних проектів є спільна
діяльність учнів, спрямована на загальний результат. Змагальні проекти ґрунтуються на психічних
властивостях старшокласників змагатися, виявляти особистісні риси в колективі однокласників. Під час
оцінювання враховується, який учень або яка група виконає завдання якісніше, швидше, оригінальніше
тощо. Конкурсні проекти виконуються за чітко прописаним регламентом, вони мають заздалегідь відомі
учням критерії оцінювання, за якими члени журі будуть оцінювати результати діяльності конкурсантів.
Отже, як свідчить аналіз фахових джерел і навчальної практики, інтерактивні методи навчання не
передбачають чіткого розподілу в гомо- та гетерогенних класифікаціях. Межі між інтерактивними
методами є певною мірою умовними, можливий перехід методу з однієї групи до іншої, зважаючи на
зміст матеріалу, який опрацьовується, шлях його опрацювання. Наприклад, мозковий штурм можна
віднести і до методів колективно-групового навчання, і до методів ситуативного моделювання. Оскільки
в дискусії бере участь увесь клас, то є всі підстави віднести цей метод до методів колективно-групового
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навчання (адже клас ділиться на дві групи, кожна з яких відстоює свою позицію), за характером
навчального матеріалу цей метод належить до методів опрацювання дискусійних питань. Інтерактивні
методи – надзвичайно гнучка, динамічна категорія в сучасній лінгводидактиці. Таким чином, остаточне
віднесення того чи іншого інтерактивного методу навчання української мови до певної класифікаційної
групи можливе лише за врахування умов їх функціонування в конкретних навчальних ситуаціях.
Класифікацію інтерактивних методів навчання покажемо за допомогою моделі, яка зображена на рис. 1.

Рис. 1. Інтерактивні методи навчання
Отже, інтерактивні методи навчання української мови та літератури є важливою складовою
вдосконалення комунікативних умінь і навичок учнів. Ці методи спираються на самостійну пізнавальну
активність учнів, орієнтовані на розвиток здатності вирішувати проблеми колективно, залучаючи учнів
до групових дискусій, проектної діяльності, забезпечують реалізацію комунікативно-діяльнісного
підходу на уроках української мови.
Висновки. Сучасна мовна освіта спрямована на виховання грамотної, продуктивно мислячої людини,
яка володіє системою знань, розвиненими комунікативними здібностями, що дозволяють їй
репрезентувати себе через мовлення. Спостереження й практика навчання свідчать про недостатність
часткових методик, спрямованих на систематичне залучення учнів до спілкування. Заповнити цю
прогалину може використання інтерактивних методів навчання, в основі яких лежить активне ситуативне
спілкування школярів на уроках української мови та літератури.
Аналіз наукової літератури та методичного забезпечення навчання української мови свідчить, що
підручники, методичні посібники спрямовують роботу вчителя-словесника на систематичність,
послідовність, наступність і перспективність в навчанні мови та мовлення. Крім того, підтверджують
необхідність систематичної роботи з використання інтерактивних методів навчання, а відтак і створення
необхідної методики функціонування інтерактивних методів на уроках української мови та літератури.
Для ефективного застосування інтерактивних методів навчання в старших класах важливе місце має
врахування лінгводидактичних засад, зокрема закономірностей, принципів навчання української мови та
комунікативно-діяльнісного, когнітивного функціонально-стилістичного, соціокультурного підходів до
навчання.
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Сербин С. Ф. Проблема использования интерактивных методов в процессе обучения украинскому
языку и литературе: теоретический аспект.
В статье рассмотрены интерактивные методы обучения украинскому языку и литературе. Доказано,
что они являются важной составляющей совершенствования коммуникативных умений и навыков
учащихся. На основе анализа научной литературы и методического обеспечения обучения украинскому
языку и литературе исследовано, что учебники, методические пособия направляют работу учителясловесника на систематичность, последовательность, преемственность и перспективность в обучении
языку и литературе. Установлено, что для эффективного применения интерактивных методов
обучения в старших классах имеет место учет лингводидактичних основ, в частности,
закономерностей, принципов обучения украинскому языку и литературе и коммуникативнодеятельностного, когнитивного функционально-стилистического, социокультурного подходов к
обучению.
Ключевые слова: методы обучения, интерактивные методы обучения, процесс обучения, методы
обучения украинскому языку и литературе.
Serbyn S. F. The Problem of Using the Interactive Training Methods in Teaching Ukrainian Language and
Literature: the Theoretical Aspect.
The article deals with the interactive training methods of teaching Ukrainian language and literature. It is
investigated, that they are an important part of improving students' communication skills. Based on the analysis
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of scientific literature and methodological support of teaching Ukrainian language and literature the author
states that textbooks and resource books direct teachers' work to systematicity, consistency, continuity and
perspective in teaching language and literature. It is proved that the use of interactive teaching methods
promotes the development of students' communication skills, their cognitive functions, establishing emotional
contact between the participants of the educational process.
Interactive teaching methods are very effective and encourage students to think, compare, analyze language and
speech material comprehensively, and organize it to specify their own examples, practical use, transfer skills
and expertise. It was found out that the effective use of interactive teaching methods in high school has an
important consideration for linguo-didactic principles, including regularities and principles of Ukrainian
language and literature teaching and communicative-activity, cognitive functional and stylistic, social and
cultural approaches to learning.
Key words: teaching methods, interactive methods of teaching, learning, methods of teaching Ukrainian
language and literature.
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ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ
СФЕРИ ФАХОВИМ ДИСЦИПЛІНАМ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У даній статті представлена технологія та методичні основи організації проведення занять у ВНЗ зі
спеціальних дисциплін на білінгвальній основі та обґрунтовані організаційно-педагогічні умови її
ефективного застосування в процесі формування соціокультурної та професійної компетенцій
студентів немовних спеціальностей. Доведено, що використання даної технології дасть можливість
підвищити результатів навчання, адже з її допомогою у студентів формуються як лінгвістичні
комунікативні, так і професійні компетенції, зростає особистісна мотивація до навчання, пізнавальна
діяльність, а також укріплюється зв’язок змісту професійного навчання у вищому навчальному закладі з
потребами сучасного ринку праці у білінгвальних фахівцях.
Ключові слова: білінгвальне навчання, технологія навчання, фахова підготовка.
Актуальність постановки проблеми дослідження. Модернізація системи освіти у ВНЗ нашої
держави зумовлена цілим рядом об’єктивних обставин і, перш за все, змінами економічної, політичної і
соціокультурної ситуацій та інтеграцією до Європейського простору. В умовах, коли людина-фахівець в
певній галузі повинна уміти співіснувати і навіть інколи повністю функціонально працювати в
полікультурному середовищі певної галузі, мова залишається, ймовірно, єдиним інструментом, за
допомогою якого стає можливим взаєморозуміння і взаємодія між представниками різних лінгвоспілок,
серед яких можуть бути об’єкти виконання функціональних обов’язків, роботодавці, співпрацівники.
Звідси очевидною є необхідність приділення особливої уваги проблемі формування у студентів
здібностей до ефективної самореалізації, участі в міжкультурній та міжпрофесіональній комунікації. А
отже, ВНЗ повинні це передбачати і в умовах поглиблення інтегративних процесів в соціальній,
політичній, технічній і науковій сферах життя сучасної спільноти одночасно з підвищенням рівня
фахової підготовки майбутніх спеціалістів запроваджувати особливі умови для вивчення ними іноземних
мов фахового спрямування та фахових предметів іноземними мовами, орієнтуючись при цьому на
оновлення змісту та способів організації навчального процесу.
У цих умовах перед науково-педагогічними працівниками (НПП) ВНЗ постає завдання розробки
нових сучасних засобів підвищення компетенцій студентів, в тому числі і в оволодінні ними іноземними
мовами спеціального спрямування (двома-трьома), оскільки цілком очевидно, що це може суттєво
вплинути як на особистісну, так і професійну самореалізацію і кар’єру майбутніх фахівців і тим самим
закласти основу становлення їх як успішних членів сучасного суспільства.
Варто зазначити, що на даний час щодо окресленої проблеми існують декілька теоретичних частково
реалізованих підходів: це підготовка фахівців з паралельним вивченням іноземної мови професійного
спрямування та білінгвальна підготовка студентів на рівні спеціальних дисциплін. Перший підхід
реалізований у ВНЗ давно, однак ефективним його навряд чи можна вважати, оскільки, реалізується він
за допомогою НПП мовних спеціальностей, рівень знань фахових дисциплін яких є достатньо
поверховий. Тому в даний час більш дієвим і популярним стає білінгвальний підхід – оволодіння
фаховою іноземною мовою в процесі вивчення спеціальних дисциплін білінгвальним методом, оскільки
реалізується фахівцями профільної підготовки (НПП спеціалізованих кафедр ВНЗ), які вільно володіють
іноземною мовою, що в умовах методично правильної реалізації вважається більш ефективним.
Щодо теоретичного підґрунтя зазначеного методу навчання, то можна констатувати, що розвиток
білінгвального навчання загалом асоціюється з роботами М. Певзнера, А. Ширіна. Не дивлячись на те,
що білінгвізм не є розповсюдженою категорією в системі сучасної освіти України, його теоретичні
основи знайшли відображення у працях таких науковців як Н. О. Микитенко, А. О. Ковальчук,
Ф. А. Моісеєва. Слід відзначити, що в Україні педагогічні дослідження білінгвальної освіти з’явилися
нещодавно. Їх поява спричинена загалом тим, що починаючи з 90-х років ХХ століття нові соціальноекономічні реалії, прагнення інтеграції у європейський простір викликали появу хвилі досліджень,
присвячених проблемам формування фахівця-білінгва, а також вивченню зарубіжного досвіду
білінгвального навчання та можливостей перенесення такого досвіду на вітчизняну систему освіти, його
адаптації з урахуванням наявних соціокультурних умов. Проблемою підготовки фахівців на
білінгвальній основі в інших державах займалися Є. М. Верещагін, М. М. Михайлов, В. Маккей,
М. М. Певзнер, І. Турман, А. Г. Ширін. Лінгвістичний аспект цієї категорії розкрито у працях
Л. Блумфілда, У. Вайнрайха. Соціолінгвістичний аспект досліджували В. Д. Бондалетов, У. Вайнрайх,
© Ситняківська С. М., 2016
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І. Х. Мусін, психологічний – М. В. Імедадзе, E. Піл, соціологічний – Б. Спольський, В. Стольтінг,
культурологічний аспект – В. В. Сафонова, Ю. А. Сорокін, Я. Шародо, методичний аспект –
Л. Г. Кошкуревич, Р. Байер, Д. Мон [1, 2, 3, 4].
Загалом відомо, що оволодіння декількома іноземними мовами (двома) супроводжується
білінгвістичним розвитком особистості, під яким більшість науковців розуміють процес перестроювання
механізмів людини для взаємодії, а пізніше і для паралельного використання двох або більше мовних
систем, що на перших етапах засвоєння мови потребує формування навички переключення з мови на
мову, а на більш пізніх – нейтралізації однієї системи для створення більш сприятливих умов
функціонування іншої системи. Це є критичними завданнями при виконанні функціональних обов’язків в
реальних умовах професійної діяльності і потребує попереднього навчання і тренування. Окрім того, за
сучасними вимогами до вивчення іноземної мови у студентів повинні розвиватися лінгвістичні,
прагматичні, соціокультурні і стратегічні компетенції, однак для фахівців немовних спеціальностей вони
повинні бути ще і професійно спрямованими.
Таким чином, можна впевнено стверджувати, що необхідність сучасного розвитку соціокультурної та
професійної компетенцій студентів в контексті реалізації діалогу культур і професійного виконання
трудових обов’язків, їх соціальна і практична значимість висувають проблему недостатньої розробки
засобів їх формування, які, на наш погляд, можливо реалізувати шляхом білінгвального навчання на рівні
вивчення спеціальних дисциплін і курсів. Це визначило актуальність і склало основу для теми нашого
дослідження: "Технологія організації білінгвального навчання фахівців соціальної сфери фаховим
дисциплінам у вищому навчальному закладі".
Метою даної статті є розробка технології та методичних основ організації проведення занять у ВНЗ зі
спеціальних дисциплін на білінгвальній основі та обґрунтування організаційно-педагогічних умов їх
ефективного застосування в процесі формування соціокультурної та професійної компетенцій студентів
шляхом:
розширення можливостей зі створення полікультурного іншомовного середовища як засобу реалізації
принципу діалогу культур та професійного виконання обов’язків певного фахівця на окремому
практичному занятті з фахової дисципліни;
розширення можливостей мовної практики професійного спрямування, де особливого значення
набуває не тільки рівень практичної підготовки до виконання тих чи інших завдань професійного
спрямування, а і перехід від однієї мови на іншу;
створення умов для максимального інтелектуального, культурного і професійного збагачення знань
студента шляхом формування професійних компетенцій та чотирьох основних складових знання
іноземної мови: читання, говоріння, сприйняття на слух та письма.
Щодо теоретичного підґрунтя окресленої проблеми, то варто зазначити, що загалом розвиток мовної
полікультурної освіти часто пов’язують із соціокультурним підходом до відбору змісту навчання
іноземним мовам, розробленого професором В. В. Сафоновою, які надають можливості формування
соціокультурних (мовних) компетенцій, під якими розуміють набуття знань суспільного і
соціокультурного контексту, у якому функціонує мова [5].
Однак фахівці немовних спеціальностей, зокрема соціальної сфери, повинні володіти, в першу чергу,
професійними компетенціями, основними з яких є: психолого-педагогічні, комунікативні, дослідницькі
та управлінські.
Психолого-педагогічна компетентність формується у студентів в процесі вивчення психологічних та
педагогічних дисциплін. Психолого-педагогічна компетентність фахівця соціальної сфери повинна мати
достатньо високий рівень, оскільки у процесі його майбутньої професійної діяльності йому доведеться
вирішувати загально психологічні, соціально-педагогічні та інші проблеми, у тому числі в іншомовному
середовищі або на іншомовній теоретичній базі.
Комунікативна компетентність фахівця соціальної сфери обумовлюється якістю особистості
спеціаліста, що забезпечить ефективне спілкування з клієнтом, яке формується у процесі засвоєння
комунікативних знань, формуванні комунікативних вмінь і навичок, а також визначає гуманістичну
позицію фахівця соціальної сфери.
Дослідницька компетентність передбачає формування дослідницьких вмінь, до яких входять
аналітичні, діагностичні, прогностичні уміння, що дозволить фахівцю соціальної сфери проводити
аналітичну роботу з документами, проводити діагностування, аналізувати отримані результати,
розробляти програми, методики, технології діяльності, у тому числі шляхом аналізу зарубіжних
теоретичних здобутків. Така компетентність фахівця соціальної сфери передбачає оволодіння ним
формами та методами наукового мислення, а також розвиває особистісні якості: самостійність,
ініціативність, допитливість, які у майбутньому дозволять фахівцю творчо, ініціативно і відповідально
відноситися до своєї професії, прагнути до саморозвитку і самовдосконалення у своїй професії.
Управлінська компетентність включає: теоретичні знання і практичні вміння (соціальний досвід)
фахівця соціальної сфери, які є необхідними як для роботи з конкретним клієнтом, так і для організації
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соціальної роботи, підтримки і допомоги в цілому. Базу цього виду компетентності складають знання як
фахових дисциплін ("Соціальна робота", "Соціальна молодіжна політика", "Соціальна педагогіка"), так і
загальнотеоретичних ("Соціологія", "Політологія", "Правознавство"), а також наукові знання
функціонування відповідних державних структур. Сюди також можна віднести знання проектування
системи соціального захисту та соціального виховання, основ теорії організації соціального управління
[6].
У зв’язку з цим виникає необхідність розглядати білінгвальну професійну підготовку фахівців
немовних спеціальностей і набуття ними професійних компетенцій в тандемі із соціолінгвістичними
компетенціями – "лінгвопрофесіональними компетенціями" (ЛПК). Більшість науковців (Кажанова З. Н.,
Циленко Л. П.) розглядають лінгвопрофесіональну компетентність як здатність до сприйняття і
відтворення текстів окремої сфери конкретної предметної діяльності, вміння оперувати
загальнонауковою та спеціальною лексикою, використовувати мовні кліше у спеціальних цілях,
аналізувати та здійснювати презентацію інформації професійно-орієнтованої проблематики. У нашому
дослідженні під "лінгвопрофесіональними компетенціями" пропонуємо розуміти комплекс
соціолінгвістичних та професіональних компетенцій, формування яких здійснюється у процесі вивчення
фахових дисциплін білінгвальним методом, що дасть можливість майбутнім фахівцям вирішувати
професійні завдання, використовуючи іноземну мову, в умовах мультикультурного середовища [5].
Доцільно зауважити, що вивчення фахових дисциплін білінгвальним методом стає ефективним
засобом розвитку ЛПК студента при наступних організаційно-педагогічних умовах:
1. Висока мотивація НПП фахової дисципліни, досконале володіння ним іноземною мовою та
фаховими предметами, що викладаються білінгвально та його готовність до організації полікультурного
середовища на практичному занятті.
2. Розробленість науково-методичного забезпечення процесу організації білінгвального проведення
занять на основі аналізу програми та робочої програми фахової навчальної дисципліни з опорою на
технічне забезпечення занять сучасними мультимедійними засобами і програмами, інтернет-ресурсами,
реалізацію методів моделювання, проблемних ситуацій, кейс-технологій, тандем-методів, проблемноорієнтованих і інших та розробленість методичного забезпечення білінгвальних практичних занять.
3. Наявність певного рівня мотивації та рівня загальних знань іноземної мови у студентів. Очевидно,
що це повинна бути фахова дисципліна за рівнем магістра.
4. Розробленість засобів діагностики ефективності білінгвального навчання в процесі формування та
розвитку соціолінгвістичної та професійної компетенцій студентів.
Головним напрямком у формуванні моделі білінгвальних занять із спеціальних дисциплін має бути
використання сучасних педагогічних технологій, що дозволять орієнтувати навчальний процес на
реалізацію ситуативного індивідуального підходу до розвитку студентів на підставі рівневого змісту
навчання з урахуванням особливостей напряму підготовки, фахових особливостей майбутньої діяльності
в тісній співпраці із опорю на діяльнісний підхід.
Білінгвальні заняття зі студентами (англійська мова / українська мова), на відміну від звичайних,
повинні реалізовувати подвійну мету (стосовно фаху та лінгвістичну) і мати подвійне спрямування
(лінгвістичне та фахове), базуючись на єдиній технології і концептуальній основі.
Такі заняття повинні забезпечувати: розширення інформаційного поля за напрямами фахової
дисципліни і лінгвістики (англійської мови за фахом підготовки); формування певного об’єму
категорійних фахових понять і їх лексико-граматичних інтерпретацій у різних умовах використання
двома мовами; розвиток фахових (залежно від дисципліни) і загальних умінь (уміння користуватися
літературою, спеціальними словниками, оволодіння уміннями формування думки і читання текстів
незалежно від мови викладення та ін.).
Необхідною умовою при проведенні білінгвальних занять є використання різноманітних підходів та
методів активізації навчання задля досягнення подвійної мети такого виду занять, зокрема: професійноорієнтований підхід, соціокультурний підхід, особистісно-діяльнісний підхід при дотриманні принципу
самостійної особистісно-орієнтованої роботи, інтегрований підхід на системне вивчення нового
матеріалу з двомовною інтерпретацією, підхід центрований на студента (залежно від рівня його мовної
підготовки) та підхід максимальної інформатизації. При цьому неабиякого значення набуває
застосування сучасних активних методів навчання, які, на наш погляд, доцільно використовувати при
білінгвальному навчанні, одним із таких методів можна вважати метод інтерактивного навчання, у якому
закладений розвиваючий потенціал: здатність розвивати у студентів критичне мислення, збагачувати
уяву та почуття, вдосконалювати загальну культуру спілкування та соціальну поведінку загалом. Саме
інтерактивні технології навчання іноземним мовам створюють необхідні передумови як для розвитку
мовленнєвої компетенції студентів, так і для формування умінь приймати колективні та індивідуальні
рішення з метою виховання активних громадян суспільства.
Базовим принципом інтерактивних методів є принцип колективної взаємодії, згідно з яким
досягнення студентами комунікативних цілей відбувається через соціально-інтерактивну діяльність:
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дискусії та обговорення, діалоги та рольові ігри, імітації, імпровізації, дебати та навіть спілкування у
соціальних Інтернет-мережах. Така діяльність відповідає особистісно-зорієнтованому підходу до
навчання, а також узгоджується з вимогами загальноєвропейських рекомендацій щодо гуманізації та
демократизації навчального процесу. При її виконанні забезпечується позитивний вплив колективу та
соціуму на особистість кожного студента, формуються сприятливі взаємовідносини у навчальній
групі [6].
З іншого боку, спільна соціально-інтерактивна діяльність дозволяє кожному студенту максимально
проявити свої інтелектуальні та творчі здібності, заохочує самостійність та ініціативність в ухваленні
рішень. Отже, інтерактивна діяльність поєднує співробітництво мовленнєвих партнерів та керованість
дій студентів з боку викладача, передбачає відмову від стандартних шляхів вирішення комунікативних
завдань, забезпечує інтенсивну мовленнєву практику студентів у відносно вільній творчій атмосфері.
Інтерактивність у навчанні можна розглядати як здатність до взаємодії, навчання у режимі бесіди,
діалогу, полілогу, тобто активного спілкування. На нашу думку, інтерактивним може бути названий
метод, завдяки якому той, хто навчається, є не лише учасником (спостерігачем), але активним творцем
процесу навчання.
Практичний досвід показує, що використання у навчальному процесі інтерактивних технологій
навчання допомагає студентам досягти плавного переходу від набуття лексичних мовленнєвих умінь у
процесі комунікації, збільшити діапазон термінологічної лексики за фахом, зробити процес навчання
цікавим, пізнавальним, професійно-спрямованим та особистісно-значущим. Інтерактивні технології
навчання стимулюють когнітивні процеси та активізують мовний потенціал і мовленнєвий матеріал в
іншомовному спілкуванні студентів, розвивають їхні творчі здібності і професійно орієнтовані вміння в
наближених до реальних умовах. У процесі реалізації інтерактивного навчання засвоєння матеріалу
відбувається не від теорії до практики, а від формування нового досвіду до його теоретичного
осмислення через застосування. При білінгвальній підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери
доцільно використовувати наступні адаптовані інтерактивні форми та методи навчання: інтерактивні
презентації, дискусії іноземною мовою на вирішення актуальних фахових проблем, "мозкова атака"
(brainstorming), метод "бесіда за круглим столом" (round-table talk), "ділові ігри", рольові ігри, конкурси
презентацій, практичних робіт, навчальні тренінги, кейс-метод, колективне вирішення проблемних
ситуацій, творчих завдань, парне, групове, індивідуальне виконання тренувальних вправ, творчих
завдань, моделювання ситуацій, створення програм, проектів, відео-лекторії, моделювання та презентації
інтерактивних сценок. Ці інтерактивні методи повинні застосовуватися на лекційних, семінарських,
практичних, лабораторних заняттях при вивченні фахових дисциплін іноземною мовою, що дасть
можливість інтенсифікувати процес розуміння, засвоєння і у подальшому творчого застосування
професійних знань іноземною мовою при вирішенні практичних завдань, підвищить мотивацію
студентів, студенти отримають досвід встановлення контакту з клієнтами іноземною мовою, досвід
діалогічної пізнавальної діяльності, комунікативних відносин. Слід також відмітити, що використання
інтерактивних форм і методів при білінгвальному навчанні майбутніх фахівців соціальної сфери сприяє
становленню й удосконаленню професійної компетентності студентів, шляхом їх залучення до
осмисленого переживання індивідуальної та колективної діяльності для нагромадження досвіду, у тому
числі й іншомовного професійного спілкування.
Комплексне використання принципів, різноманітних форм та активних методів як засобів досягнення
двоєдиної мети при білінгвальному навчанні дало можливість створити технологію організації
білінгвального навчання у ВНЗ.
Технологія організації білінгвального навчання передбачає реалізацію головних етапів:
1-й етап – підготовчий;
2-й етап – проведення білінгвальних занять;
3-й етап – активної самореалізації студента у білінгвальному середовищі;
4-й етап – педагогічної рефлексії результативності білінгвальних професійно-орієнтованих
занять;
5-й етап – творчої результативності в умовах реального мовно-професійного середовища.
Загалом, технологію організації білінгвального навчання спеціальним дисциплінам у ВНЗ на рівні
магістра можна представити наступним чином (див. Рис. 1).
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Зміст цих етапів залежить від розуміння направленості таких занять, від готовності студентів до таких
видів занять та готовності викладача здійснювати діяльність в умовах білінгвального заняття.
Виходячи з цього, 1-ий "Підготовчий" етап організації білінгвального заняття може включати в себе
наступний зміст: з боку викладача – створення, на основі аналізу навчальних планів, програм,
використовуючи метод моделювання білінгвального навчально-методичного комплексу (НМК), який
передбачатиме вивчення фахового предмету білінгвальним методом.
Навчально-методичний комплекс – це певна чітко визначена сукупність навчально-методичних
документів, що являють собою модель освітнього процесу, яку згодом буде реалізовано на практиці.
Як відомо, призначення НМК фахової дисципліни полягає у тому, щоб забезпечити цілісний
навчальний процес з соціально-педагогічної дисципліни в єдності цілей навчання, змісту, дидактичного
процесу й організаційних форм навчання. Лише при дотриманні цієї умови НМК буде комплексом у
повному розумінні цього слова – сукупністю різних засобів навчання, що складають одне ціле. При
розробці НМК на білінгвальній основі, окрім професійного спрямування, доцільно враховувати також
лінгвістичні особливості викладання навчального предмету, що значно ускладнює процес розробки
навчально-методичного комплексу. Традиційний НМК зазвичай складається з двох частин: 1) матеріали
з планування вивчення дисципліни; 2) матеріали з організації і проведення навчального процесу.
Щодо білінгвального НМК, то його перша частина також включає робочу програму, теми і плани
лекцій, плани практичних, семінарських і лабораторних занять, тематику ділових ігор і ситуаційних
задач, завдання для самостійної роботи, тести об'єктивного контролю знань, питання до екзамену. Однак,
усі ці елементи розробляються викладачем у білінгвальній формі (у нашому випадку українською та
англійською мовами), а тематика професійних ситуаційних задач, ділових ігор, тестів та питань до екзамену
розробляються виключно іноземною мовою.
До другої частини відносяться методичні матеріали, підручники або тексти лекцій, інструктивнометодичні матеріали до практичних, семінарських і лабораторних занять, до проведення ділових ігор і
розв’язання ситуаційних задач, до самостійної роботи, до роботи з тестами щодо підготовки до екзаменів.
Таким чином, правильно розроблене білінгвальне навчально-методичне забезпечення щодо
підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери забезпечить необхідне підґрунтя розвитку його
професійних і лінгвістичних компетенцій, які в сукупності складуть основу підвищення його
професійних компетенцій ще в процесі навчання у ВНЗ.
З боку студентів "Підготовчий" етап вимагає також певних зусиль щодо активізації лексичних,
граматичних знань іноземної мови, формування мотиваційної складової готовності працювати у новому
мовному середовищі, вирішуючи різноманітні завдання професійного характеру.
Таким чином, "Підготовчий" етап орієнтується не лише на роботу зі студентами, а й передбачає
серйозну професійну підготовку викладача.
Другий етап "Проведення білінгвальних занять" є багаторівневим процесом, організація якого
базується на загально дидактичних принципах викладання дисциплін, але має певні особливості, які
потрібно враховувати при проведенні занять білінгвальним методом.
Оскільки білінгвальне навчання передбачає використання іноземної мови, то ефективними можна
вважати усі відомі методи, які використовуються при вивченні іноземної мови загалом і передбачають
системне оволодіння чотирма основними видами мовленнєвої діяльності: читання та розуміння
прочитаного; слухання та розуміння почутого; говоріння; письмо.
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Слід зазначити, що деякі методичні складові традиційної форми проведення занять у процесі
білінгвального навчання набувають статус обов’язкових. Це, в першу чергу, стосується потреби
обов’язкового використання під час проведення усіх видів занять сучасних інформаційних технологій.
Так, при проведенні занять із фахової дисципліни доцільно усі лекційні заняття проводити іноземною
(англійською мовою) та супроводжувати мультимедійними презентаціями, побудованими за
спеціальною методикою.
Початкові лекційні заняття (з 1-3 лекції) доцільно викладати українською мовою, але супроводжувати
мультимедійною презентацією анотаційного змісту лекційного матеріалу іноземною мовою. При цьому,
періодично найбільш складні частини матеріалу з використанням спеціальної фахової лексики варто
презентувати також в анотованому українському перекладі, щоб запобігти можливої втрати лінії
сприйняття логічного змісту лекційного матеріалу.
Наступні лекційні заняття (після 3-ї лекції) доцільно супроводжувати виключно англомовними
презентаційними матеріалами та викладати іноземною (англійською) мовою. При цьому допускається
пояснення певних специфічних феноменів або складних термінів рідною мовою. Попередньо до кожної
лекції студентам потрібно запропонувати ключові слова, які вони повинні перекласти і вивчити
заздалегідь. До ключових слів входить наукова термінологія соціально-педагогічного змісту, яка буде
використовуватися під час лекційного заняття. Тема лекційного заняття повідомляється студентам також
заздалегідь, щоб вони мали можливість обдумати проблематику лекції і познайомитися з деякими її
мовними аспектами.
Практичні заняття доцільно будувати на основі принципу особистісно-орієнтованого навчання,
найважливішими ознаками якого є багатоваріативність методик і технологій, організація навчання
одночасно на різних рівнях складності. Студентам пропонується виконання творчих завдань фахового
спрямування різного рівня складності іноземною (англійською) мовою. Це групова робота, індивідуальна
робота у мікрогрупах. Виконані завдання студенти презентують на заняттях, удосконалюючи при цьому
чотири види діяльності, що стосується мовного аспекту, нарощують лексичний запас англійської мови
фахового спрямування та розв’язують соціально-педагогічні проблеми у межах фахової дисципліни.
Оскільки студенти-магістранти у майбутньому можуть бути науковцями, викладачами, керівниками у
відповідній галузі, то вони повинні мати теоретичні знання та практичні навички у таких видах
професійної діяльності як виступи на ділових нарадах, наукових семінарах, конференціях, здійсненні
ділового листування, спілкування. Саме тому на практичних заняттях студентам доцільно пропонувати
апробувати презентації, публічні виступи, доповіді, написання ділових документів різних типів
іноземною (англійською) мовою і їх професійне обговорення, створюючи тим самим середовище близьке
до реального.
Очевидно, що білінгвальне навчання може принести майбутньому фахівцю більше користі, ніж
класичне, оскільки дає можливість розвивати у студента не тільки професіональні, а і
"лінгвопрофесіональні" компетенції, які у майбутньому дадуть можливість конкурувати не лише на
українському, а й на світовому ринку праці.
3 – й етап технології білінгвального навчання у ВНЗ "Самореалізації студента у професійному
середовищі" передбачає урахування НПП найбільш складних педагогічних умов організації
білінгвальних занять: орієнтація на вільну комунікацію студентів та імпровізацію при вирішенні завдань
професійного характеру; залежність від діяльності в парі, мікрогрупі, групі; стимуляція мовної діяльності
професійної спрямованості у білінгвальному середовищі; реалізація студентами активної діалогової
позиції; створення позитивної емоційної атмосфери успіху, впевненості студентів на білінгвальному
занятті. Для цього рекомендовано використовувати прийоми підтримки студентів на білінгвальному
занятті: давати можливість студентам під час практичних, семінарських, лабораторних занять якомога
більше говорити на занятті, використовуючи методичну практику проведення практичних занять самими
студентами у ролі ведучих; орієнтуватися на середнього студента, щоб матеріал, який викладається для
студентів був доступний усій аудиторії реципієнтів, а не лише "обраним" з високим рівнем володіння
іноземною мовою; всіляко підтримувати студентів, для яких характерний дещо уповільнений темп
навчання; використовувати актуальні матеріали фахового спрямування, які були б значимі для студентів,
щоб підтримати у них бажання долати перешкоди (і лінгвістичні в тому числі) задля вирішення
професійних задач; викладач повинен вирішувати професійні завдання, сформульовані на занятті, разом
із студентами, слугуючи їм позитивним прикладом для наслідування; темп білінгвальних занять повинен
бути дещо нижчим в порівнянні з проведенням звичайних занять, попри обмаль часу на вивчення
фахових предметів під час проведення білінгвальних занять (не потрібно поспішати); труднощі, які
з’явилися або були вирішені під час білінгвального заняття є запорукою їх зменшення у процесі
майбутньої професійної діяльності; з огляду на білінгвальність занять і їх професійну спрямованість у
відповідях студентів, якщо вони не знають деяких слів іноземною мовою і це не дає їм можливість
сформулювати думку і вирішити професійну проблему, поставлену перед студентами, можливо
використання рідної мови для досягнення мети поставленого завдання і лише потім перекласти слово
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іноземною мовою; загалом увага білінгвального заняття має бути акцентована на запити суспільства і
приклади та завдання для студентів мають бути із реального життя; викладач має створити на
білінгвальному занятті не лише мовну атмосферу професійного спрямування, але подбати і про
психологічний клімат на занятті, студенти мають почувати себе вільно і впевнено, вони потребують
постійної підтримки викладача, адже білінгвальне заняття – це подвійне навантаження.
4 – й етап "Педагогічної рефлексії результативності білінгвальних занять" спрямований на аналіз та
з’ясування задоволеності викладача та студентів результатами білінгвальних занять. Результативність
білінгвального заняття слід розглядати двояко: професійний аспект (правильність вирішення завдань з
фахової точки зору) та лінгвістичний аспект (з точки зору ефективності створення середовища
білінгвального професійного спілкування, вирішення складних, проблемних, творчих завдань іноземною
мовою враховуючи чотири основні види лінгвістичної діяльності: читання, письмо, говоріння, слухання).
Результати білінгвального заняття з формування "лінгвопрофесіональних" компетенцій студентів
можна представити чотирма складовими:
1.
Засвоєння і розвиток соціолінгвістичних знань.
2.
Засвоєння і розвиток фахових знань.
3.
Засвоєння і реалізація різних моделей професійної поведінки.
4.
Формування ціннісного відношення до міжкультурної комунікації.
Спираючись на чотири складові результативності білінгвального заняття, викладачі, залежно від
специфіки фахового предмету, повинні розробити критерії та показники результативності білінгвального
заняття як засобу формування соціолінгвістичної та професійної компетенції студентів.
5 – й етап "Творчої результативності в умовах реального мовно-професійного середовища".
Перебування в умовах реального мовно-професійного середовища дасть можливість постійної
комунікації не лише із викладачем, а й з членами групи та соціуму, що в свою чергу розвиватиме навики
співробітництва уже в процесі навчальної і творчої діяльності, а також з’являється можливість
зворотного зв’язку, що робить контроль знань, умінь і навичок студентів постійним і більш гнучким.
Реальне мовно-професійне середовище створюється ще у процесі навчання студентів при підготовці
студентів до білінгвальних занять, самостійній роботі (використання іншомовних Web-ресурсів,
підручників, посібників), написання резюме, анотацій, текстів доповідей, анотуванні та реферуванні
фахових статей іноземною мовою. Знаходження в умовах реального мовно-професійного середовища
сприяє становленню й удосконаленню професійної компетентності студентів, шляхом їх залучення до
осмисленого переживання індивідуальної та колективної діяльності для нагромадження досвіду, у тому
числі й іншомовного професійного спілкування та шляхом професійного спілкування іноземною мовою
не лише під час навчальних занять, а і під час самостійної роботи – у процесі пошуку та обробки
необхідного навчального матеріалу, спілкуванні з членами групи чи колегами з різних країн світу у
соціальних Інтернет-мережах. Відомо, що у студентів немовних спеціальностей існує психологічний
бар’єр при спілкуванні іноземною мовою з носіями мови. Для створення професійного мовного
середовища та подолання психологічного бар’єру у спілкуванні студентам пропонується під час
самостійної роботи при підготовці до лабораторних та практичних занять використовувати соціальні
Інтернет-мережі (пошук англомовних друзів у мережах – студентів соціального профілю, однодумців,
колег – для обміну, обговорення та отримання потрібної інформації професійного спрямування
іноземною мовою). Цей метод створюватиме постійне мовне професійне середовище під час самостійної
роботи студентів, усуне психологічний бар’єр у спілкуванні з носіями мови, що дасть можливість у
подальшому накопичувати і використовувати не лише вітчизняні позитивні надбання у соціальній сфері,
а й долучитися до всесвітнього прогресивного досвіду та використовувати його у власній професійній
діяльності.
Висновок. Представлена технологія та методичні основи організації проведення занять у ВНЗ зі
спеціальних дисциплін на білінгвальній основі реалізується у процесі підготовки студентів магістрантів
Житомирського державного університету імені Івана Франка і може знайти своє застосування у інших
ВНЗ. ЇЇ використання дасть можливість підвищити відповідність результатів соціальної взаємодії
потребам усіх цільових груп, на які працює соціальна сфера, адже з його допомогою у студентів
формуються як лінгвістичні комунікативні, так і професійні компетенції, зростає особистісна мотивація
до навчання, пізнавальна діяльність, а також укріплюється зв’язок змісту професійного навчання у
вищому навчальному закладі з потребами сучасного ринку праці у білінгвальних фахівцях.
Серед перспектив подальших досліджень білінгвальної підготовки майбутніх фахівців соціальної
сфери вбачаємо питання оцінювання та контролю знань студентів, що навчаються білінгвальним
способом і застосування інноваційних методів навчання.
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Ситняковская С. М. Технология организации билингвального обучения специалистов социальной
сферы профессиональным дисциплинам в высшем учебном заведении.
В данной статье представлена технология и методические основы организации проведения занятий в
вузах по специальным дисциплинам на билингвальной основе и обоснованы организационнопедагогические условия ее эффективного применения в процессе формирования социокультурной и
профессиональной компетенций студентов неязыковых специальностей. Доказано, что использование
данной технологии позволит повысить результаты обучения, ведь с ее помощью у студентов
формируются как лингвистические коммуникативные, так и профессиональные компетенции, растет
личностная мотивация к обучению, познавательная деятельность, а также укрепляется связь
содержания профессионального обучения в высшем учебном заведении с потребностями современного
рынка труда в билингвальних специалистах.
Ключевые слова: билингвальное обучение, технология обучения, профессиональная подготовка.
Sytnyakivska S. M. The Technology of Organization the Bilingual Education of Social Sphere Specialists the
Professional Subjects in Higher Educational Institutions.
In this article the technology and methodological basis for the organization of classes in universities with special
courses on bilingual basis are represented. In the article the organizational and pedagogical conditions for its
effective use in the process of formation the socio-cultural and professional competences in the students of nonlinguistic specialties are described. The article states that the presented technology and methodological basis for
the organization of classes in universities with special courses on bilingual basis are realized in preparing
graduate students of Zhytomyr Ivan Franko State University and can find its application in other universities. It
is proved that the usage of this technology will enable to increase the relevance of the results of social
interaction, the needs of all target groups, which social sphere operates, because with the help of this technology
the students form as linguistic communication as professional competences, increase personal motivation to
study, cognitive activities and strengthen communication content of professional training in higher educational
institutions with the needs of the modern labor market concerning the bilingual specialists.
Key words: bilingual education, educational technology, professional training.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНИХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ БАКАЛАВРІВ РАДІОТЕХНІКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОІМІТАЦІЙНИХ ТРЕНАЖЕРІВ
У статті розглянуто психолого-педагогічні умови формування професійно-практичних
компетентностей бакалаврів радіотехніки за допомогою програмно-імітаційних тренажерів. За
критерієм того, чи залежить дотримання певних умов від суб’єктів навчального процесу (викладачів,
курсантів / студентів), чи ні, висвітлено поділ їх на матеріально-технологічні (об’єктивні) та
мотиваційно-особистісні (суб’єктивні) умови. Окреслено теоретичні підходи до видів психологопедагогічних умов формування професійно-практичних компетентностей. Визначено роль програмноімітаційних тренажерів у запобіганні недолікам сучасної вищої освіти.
Ключові слова: компетентнісний підхід; психолого-педагогічні умови; програмно-імітаційні
тренажери.
Постановка проблеми. Сучасні процеси, що відбуваються на ринку праці, пов’язані з постійним
оновленням технологічних засобів і знарядь, висувають нові вимоги до підготовки майбутніх фахівців.
Сьогодні існує потреба в активних, самоорганізованих, ерудованих, професійно підготовлених
спеціалістах з розвинутим аналітичним мисленням, високими морально-психічними рисами, широким
кругозором і здатністю творчо підійти до виконання поставлених завдань. Однак, як свідчить практика,
рівень пересічного випускника вищого навчального закладу не завжди відповідає цим параметрам. Тому
особливої актуальності набуває питання реформування вищої освіти, зокрема впровадження
компетентнісного підходу, який підсилить практичну зорієнтованість випускника вишу. Здійснення цього
процесу є неможливим без дотримання низки психолого-педагогічних умов, що впливають як на процес,
так і на результати застосування компетентнісного підходу у вищій освіті. Важливе значення дотримання
таких умов дає підстави для констатування необхідності їх дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні вчені все більше приділяють увагу вивченню
проблем, пов’язаних із упровадженням новітніх технологій у сферу освіти. Дослідники пропонують
методики проектування та застосування різноманітних інформаційно-комунікаційних навчальних
засобів, створюваних на базі сучасних комп’ютерних програм (Р. Абулаєв [1], М. Малахов [2],
Е. Тулайдан [3]), аналізують чинники й умови, що впливають на цей процес та якість відповідного
педагогічного результату (Ю. Бабанський [4], О. Іващенко [5], І. Матійків [6], К. Рудніцька [7],
В. Соловйов [8], В. Тітяєв [9]).
У контексті сказаного виникає потреба дослідити суміжні педагогічні чинники, які впливають на
впровадження освітніх інноваційних засобів, а також психолого-педагогічні умови формування
професійно-практичних компетентностей бакалаврів радіотехніки за допомогою програмно-імітаційних
тренажерів.
Метою статті є визначення психолого-педагогічних умов формування професійно-практичних
компетентностей бакалаврів радіотехніки за допомогою програмно-імітаційних тренажерів.
Основними методами, що використовувалися в цьому дослідженні, є: аналіз і синтез теоретичних
положень для вивчення проблеми психолого-педагогічних умов формування професійно-практичних
компетентностей бакалаврів радіотехніки за допомогою програмно-імітаційних тренажерів,
абстрагування для глибшого вивчення предмета дослідження, індукція для переходу від емпіричного
рівня до теоретичного рівня наукового пізнання за допомогою узагальнення окремих фактів.
За Р. Абулаєвим, можна виділяти такі види вимог до професійної компетентності:
вимоги до психофізіологічних рис особистості;
вимоги до морально-етичних характеристик особистості;
вимоги до професійних знань та вмінь.
Дослідник також наголошує на тому, що досить часто недостатні для професії характеристики
майбутнього фахівця вдається компенсувати за допомогою спеціально організованого навчання. Але
існують такі професії, щодо яких жодне, навіть найправильніше, навчання не зможе забезпечити
необхідну надійність працівника, який не володіє необхідними психофізіологічними рисами. Це
насамперед професії, пов’язані зі значним ризиком, великим емоційно-вольовим напруженням та
відповідальністю за значні матеріальні цінності [1: 35]. До таких видів діяльності належить професійна
діяльність радіотехніка, особливо радіотехніка-військовослужбовця. У зв’язку з цим особливої ваги
набуває перевірка наявності необхідних особистісних рис вступників, курсантів та випускників
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спеціальності "бакалавр радіотехніки". Адже у випадку відсутності необхідних особистісних
характеристик, навіть при дотриманні усіх психолого-педагогічних умов формування компетентностей
бакалаврів радіотехніки, навчання у виші не дасть змоги досягти необхідного результату.
Цілком слушно І. Матійків зазначає, що формування професійних компетентностей студентів
відбувається під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Внутрішніми чинниками є особистісні
(суб’єктивні) індивідуально-психологічні характеристики, а саме: відповідальність за професійне
становлення й результати навчання в поєднанні з позитивним ставленням до професії та прагненням до
постійного самовдосконалення, спрямування на досягнення успіхів в обраній професії; об’єктивна
самооцінка з високим рівнем нормативності поведінки й культури спілкування; здатність до навчання,
інтелектуальні вміння. До зовнішніх детермінантів формування професійних компетентностей майбутніх
фахівців належать: удосконалення змісту й організації навчального процесу, забезпечення можливості для
продуктивної практичної діяльності, сприятливий соціально-психологічний клімат, інновації в діяльності
педагогічного колективу, сучасне навчально-методичне та науково-психологічне забезпечення професійної
підготовки [6: 10–17]. Зазначений вище перелік чинників узагальнений і стосується підготовки фахівців усіх без
виключення спеціальностей. Водночас у підготовці військовослужбовців бакалаврів радіотехніки необхідно
враховувати додаткові зовнішні та внутрішні чинники. Зокрема до зовнішніх чинників формування
професійних компетентностей курсантів також можна віднести позитивний приклад викладачів-офіцерів,
належне соціальне забезпечення військовослужбовців, атмосферу довіри та поваги до
військовослужбовців у суспільстві. До внутрішніх чинників формування професійних компетентностей
курсантів належать патріотизм і почуття внутрішнього обов’язку захищати Батьківщину.
Погоджуємося з думкою В. Соловйова, що на формування професійної готовності випускника вишу
суттєво впливають певні педагогічні умови, тобто обставини, які забезпечують, відповідно до загально
дидактичних принципів, а також принципів професійної освіти, прищеплення студентам необхідних
професійних рис, передачу комплексу з інтегрованих знань, понять і уявлень, розвиток необхідних умінь,
навичок професійної діяльності. До педагогічних умов відносять, як правило, необхідні передумови й ті
обставини, які свідомо створюються в освітньому процесі з метою найбільш результативного його
перебігу та реалізації поставлених завдань [8: 157]. Ю. Бабанський визначає педагогічні умови як
чинники (обставини), від яких залежить ефективність функціонування педагогічної системи [2: 115].
Для того щоб визначити, що саме має бути віднесено до психолого-педагогічних умов, варто
дослідити категорію "умова". У філософському енциклопедичному словнику зазначено, що "умова –
філософська категорія, в якій відображаються універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки
яким вона виникає та існує. Завдяки наявності відповідних умов властивості речей переходять з
можливості в дійсність [10: 482]". Враховуючи наведене вище під психолого-педагогічними умовами
формування професійно-практичних компетентностей бакалаврів радіотехніки за допомогою програмноімітаційних тренажерів будемо розуміти ті явища та процеси, завдяки яким стає можливим формування
професійно-практичних компетентностей бакалаврів радіотехніки за допомогою програмно-імітаційних
тренажерів.
З огляду на поставлену мету, вбачається за доцільне проаналізувати позиції вчених щодо психологопедагогічних умов формування професійних компетентностей фахівців та умов ефективного
використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні, у результаті чого ми зможемо
зробити обґрунтовані висновки щодо психолого-педагогічних умов формування професійно-практичних
компетентностей бакалаврів радіотехніки за допомогою програмно-імітаційних тренажерів.
Спершу зупинимося на умовах використання ІКТ. Е. Тулайдан слушно стверджує, що комплексне
використання сучасних інформаційних технологій у навчанні можливе за двох умов: по-перше,
забезпеченості сучасною комп’ютерною технікою, орієнтованою на завдання навчання; по-друге,
наявності наукової психолого-педагогічної концепції та спеціального програмного забезпечення [3: 293].
Дещо розширюють наведену вище концепцію М. Малахов, О. Кравченко та Л. Ряба. Вчені зазначають,
що до необхідних педагогічних умов задля організації педагогічної взаємодії викладача і студентів у
процесі впровадження новітніх інформаційних технологій навчання варто відносити наявність у
навчальних закладах електронних засобів навчання, програмного забезпечення навчального процесу;
підготовленість педагогів до роботи з комп’ютерною технікою; готовність студентів працювати з
комп’ютером; розроблення дидактичної та методичної підтримки курсів навчальних дисциплін
(створення комп’ютерних методик, електронних підручників, електронних версій посібників,
комп’ютерних навчально-контролюючих програм для самоконтролю, діагностування й корекції знань
студентів) [2: 306].
Щодо умов формування компетентностей фахівців, то вчені зазначають окремі думки. Так,
І. Матійків виділяє такі психолого-педагогічні умови формування професійно-практичних
компетентностей: 1) орієнтація майбутнього фахівця на розвиток спеціально-професійних і ключових
компетенцій відповідно до логіки реалізації компетентністного підходу в професійній підготовці;
2) психологічний супровід усіх етапів професійного становлення; 3) наскрізна психологізація навчально144

Педагогічні науки. Випуск 1 (83).

виховного процесу [6: 12]. Наведений перелік вважаємо надто узагальненим і таким, якому бракує
педагогічного складника. Зокрема, вчена нічого не зазначає про необхідність наявності належних навчальних
засобів та достатньої педагогічної майстерності викладачів. В. Соловйов класифікує психолого-педагогічні
умови підготовки майбутнього фахівця і виділяє серед них такі групи: мотиваційно-цільові,
організаційно-технологічні, процесуально-змістовні, суб’єктно-особистісні [8: 157–159]. Однак погляд
В. Соловйова щодо психолого-педагогічних умов підготовки майбутнього фахівця ми поділяємо не
повністю. Так, зокрема, вчений відносить до мотиваційно-цільових умов орієнтацію на збереження й
зміцнення здоров`я [8: 157], що, на нашу думку, взагалі не є психолого-педагогічною умовою, адже не є
обов`язковим чинником формування професійно-практичних компетентностей фахівця.
Вважаємо, що психолого-педагогічні умови формування професійно-практичних компетентностей
бакалаврів радіотехніки за допомогою технології програмно-імітаційних тренажерів доцільно поділити
на матеріально-технологічні (об’єктивні) та мотиваційно-особистісні (суб’єктивні). У здійсненні такого
поділу виходимо з того, чи залежить дотримання певних умов від суб’єктів навчального процесу
(викладачів, курсантів / студентів), чи ні. До матеріально-технологічних психолого-педагогічних умов
відносимо такі: наявність необхідного дидактичного матеріалу, упровадження відповідних педагогічних
технологій на базі конкретного вишу, програмне та апаратне забезпечення навчального процесу в
освітньому закладі. Програмне забезпечення формування професійних компетентностей майбутніх
офіцерів є педагогічною умовою, яка передбачає розроблення й упровадження програми професійної
підготовки курсантів, а також підготовку науково-педагогічних кадрів до реалізації програми
формування професійно-практичних компетентностей майбутніх офіцерів. За К. Рудніцькою,
упровадження програми професійної підготовки майбутніх фахівців дає змогу сконцентрувати увагу
науково-педагогічного складу вищих військових навчальних закладів на найважливіших аспектах
проблеми формування професійних компетентностей майбутніх фахівців. Суттєве значення в процесі
професійної підготовки набувають дисципліни професійно-орієнтовної підготовки [7]. Серед
мотиваційно-особистісних психолого-педагогічних умов виділяємо такі: розроблення й упровадження
відповідних авторських методик використання програмно-імітаційних тренажерів у процесі підготовки
бакалаврів радіотехніки, зацікавленість та активність курсанта на шляху до здобуття професійнопрактичних компетентностей. Роль науково-педагогічних кадрів, зокрема готовність їх до навчання й
виховання майбутніх офіцерів, набуває актуальності й вимагає належної підготовки. Від ставлення
персоналу вищих навчальних закладів до питання формування професійних компетентностей майбутніх
радіотехніків залежить ефективність забезпечення педагогічних умов.
Важливу роль у створенні окреслених педагогічних умов відіграють електронні освітні ресурси. Для
отримання необхідних інформаційно-дидактичних матеріалів викладачі й курсові офіцери можуть
використовувати багато засобів (інформаційну мережу Інтернет, телебачення, періодичну пресу тощо).
Формування професійних компетентностей майбутніх радіотехніків є динамічним процесом, що
потребує постійного вдосконалення. Якщо під час лекційних та семінарських занять у процесі вивчення
теоретичних дисциплін переважає навчально-пізнавальний аспект, то під час роботи на програмноімітаційних тренажерах головну роль відіграє формування професійно-практичних умінь, навичок і
професійно значущих характеристик особистості. Це дає змогу не лише простежити динаміку
формування професійно-практичних компетентностей, але й виявити результати застосування
програмно-імітаційних тренажерів у навчальному процесі.
Висновки. Психолого-педагогічні умови формування професійно-практичних компетентностей
бакалаврів радіотехніки – це ті обставини, які забезпечують культивування в студентів / курсантів
необхідних професійних рис, передачу комплексу з інтегрованих знань, понять і уявлень, розвиток
необхідних умінь, навичок професійної діяльності.
Психолого-педагогічні умови формування професійно-практичних компетентностей бакалаврів
радіотехніки за допомогою програмно-імітаційних тренажерів логічно поділити на матеріальнотехнологічні (об’єктивні) та мотиваційно-особистісні (суб’єктивні). Комплексне врахування цих умов у
професійній підготовці фахівців радіотехнічного спрямування сприятиме ефективності формування в
них професійно-практичних компетентностей. До матеріально-технологічних психолого-педагогічних
умов належать наявність необхідного дидактичного матеріалу, упровадження відповідних педагогічних
технологій на базі конкретного вишу, програмне та апаратне забезпечення навчального процесу в
освітньому закладі. Серед мотиваційно-особистісних психолого-педагогічних умов доцільно виділяти
такі: розроблення й упровадження відповідних авторських методик, використання програмноімітаційних тренажерів у процесі підготовки бакалаврів радіотехніки, зацікавленість та активність
курсанта на шляху до здобуття професійно-практичних компетентностей.
У процесі підготовки військовослужбовців бакалаврів радіотехніки необхідно враховувати додаткові
зовнішні та внутрішні чинники. Зокрема, до зовнішніх чинників формування професійних компетентностей
курсантів можна віднести позитивний приклад викладачів-офіцерів, належне соціальне забезпечення
військовослужбовців, атмосферу довіри й поваги до військовослужбовців у суспільстві. До внутрішніх
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чинників формування професійних компетентностей курсантів належать патріотизм і почуття
внутрішнього обов’язку захищати Батьківщину.
Перспективу подальших досліджень доцільно спрямувати на визначення ступеня впливу тих чи
інших чинників на запровадження компетентнісного підходу у вищій освіті та розвиток концепції
дотримання психолого-педагогічних умов формування професійно-практичних компетентностей.
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Шишка О. Ю. Психолого-педагогические условия формирования профессионально-практических
компетентностей бакалавров радиотехники с помощью программно-имитационного тренажера.
Рассмотрены психолого-педагогические условия формирования профессионально-практических
компетентностей бакалавров радиотехники с помощью программно-имитационных тренажеров. По
критерию того, зависит соблюдение определенных условий от субъектов учебного процесса
(преподавателей, курсантов / студентов) или нет, осуществлено группирование их на материальнотехнологические (объективные) и мотивационно-личностные (субъективные) условия. Определены
теоретические подходы к понятию и видам психолого-педагогических условий формирования
профессионально-практических компетентностей. Проанализированы факторы, противодействующие
введению компетентностного подхода в высшем образовании военнослужащих и определена роль
программно-имитационных тренажеров в предотвращении недостатков современного высшего
образования.
Ключевые слова: компетентностный подход; психолого-педагогические условия; программноимитационные тренажеры.
Shyshka O. Y. Psychological and Pedagogical Conditions of Formation of Bachelors of Radio Engineering
Vocational and Practical Competences Using the Program-Imitating Simulators.
The issue of implementation of competence approach acquires special relevance today. Implementation of this
process is impossible without following a series of psychological and pedagogical conditions. The importance of
these conditions gives rise to ascertaining the need for their study.
The main methods used in this research are analysis and synthesis of theoretical positions to explore the
problem of psycho-pedagogical conditions of formation of professional and practical bachelors competence of
radio engineering using software and simulation trainers, abstraction for a deeper learning of the subject study,
induction for the transition from the empirical level to the theoretical level of scientific knowledge through
generalization of certain facts.
The article considers the psychological and pedagogical conditions of formation of bachelors of radio
engineering vocational and practical competences using the program-imitating simulators. The author divides
them into material technology (objective) and motivational-personal (subjective) conditions by the criterion of
the dependant on compliance with certain conditions of the educational process (teachers, cadets / students) or
not.
The author concludes that the psycho-pedagogical conditions of vocational and practical competences of
bachelors of radio engineering are the conditions to ensure the cultivation of the students / cadets required
professional features, the transfer of complex knowledge, concepts and ideas, the development of the necessary
skills of professional activity.
Material-technological and psycho-pedagogical conditions of formation of professional and practical
competence include the presence of the necessary teaching materials, introduction of appropriate pedagogical
techniques based on specific university, hardware and software of educational process in educational
institutions. Among the motivational-personality psycho-pedagogical conditions are advisable to allocate the
following: development and implementation of appropriate use of proprietary methods and software simulation
training equipment in the bachelors’ of radio engineering, cadets' interest and activity towards gaining
professional practical competences.
Key words: competence approach; psychological and pedagogical conditions program-imitating simulators.
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АНАЛІЗ СТАНУ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРАНТІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У статті висвітлено результати опитування магістрантів факультету початкової освіти
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії та Луганського національного університету імені
Тараса Шевченка. Визначено рівень сформованості професійних якостей, дослідницьких знань та умінь,
рівень готовності до проведення педагогічних досліджень. Виявлено недоліки у змістовому та
операційно-діяльнісному компонентах підготовки до проведення педагогічних досліджень. Зроблено
висновок про необхідність удосконалення означеної підготовки.
Ключові слова: підготовка майбутніх учителів початкових класів, магістерський рівень вищої освіти,
підготовка до проведення педагогічних досліджень.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Прийняття Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.)
зумовлює потребу в якісному оновленні системи вищої педагогічної освіти в країні відповідно до
європейських стандартів, підвищенні рівні професійної підготовки майбутніх учителів, зокрема початкових
класів. Поступово має здійснитися перехід від чотирьох ступеневої до двох ступеневої педагогічної освіти
майбутніх учителів початкової школи. Особливу увагу привертає другий (магістерський) рівень вищої
освіти, який, згідно з Законом передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та практичних знань,
умінь, навичок за обраною спеціальністю, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного
характеру [1]. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково має включати дослідницьку (наукову)
компоненту [1]. Таким чином, стратегічною метою підготовки майбутніх учителів початкових класів є
підготовка вчителя-дослідника готового до проектування, інновацій та творчості.
Аналіз останніх досліджень. Науковцями проведено низку досліджень із проблем підготовки магістрів
(В. Берека, С. Вітвицька, Л. Сущенко та ін.); підготовки майбутніх фахівців до науково-дослідної діяльності
(А. Кочетов, О. Приходько, Н. Яковлєва та ін.); проведення наукової діяльності у вищих педагогічних
навчальних закладах (В. Андрєєв, В. Беспалько ін.).
У наукових дослідженнях приділяється відповідна увага і професійній підготовці вчителів початкової
школи, а саме: проблемам ступеневої освіти вчителів початкових класів (С. Власенко, І. Дарманська,
Л. Хомич та ін.); особливостям підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення науководослідної роботи (С. Балашова, П. Горкуненко, Л. Коржова та ін.).
Аналіз науково-педагогічних джерел свідчить про те, що нині накопичений значний досвід ступеневої
підготовки вчителя та професійної підготовки вчителя початкових класів зокрема. Проте недостатньо
вивченими є теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до
дослідницької діяльності на магістерському рівні.
Мета статті – висвітлити результати констатувального етапу експерименту щодо дослідження стану
підготовки майбутніх учителів початкових класів до дослідницької діяльності на магістерському рівні
вищої освіти.
Виклад основного матеріалу. Аналіз стану підготовки слухачів магістратури до проведення
педагогічних досліджень здійснювався протягом 2014 – 2015 рр. на базі Хмельницької гуманітарнопедагогічної академії та Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
Нами було проведено анкетування серед слухачів магістратури денної та заочної форми навчання.
Всього опитано 90 осіб. Опитування проводилось відповідно до логіки дослідження і вміщувало такі блоки
показників, що характеризують рівень професійної підготовки майбутніх учителів як дослідників:
виявлення рівня сформованості професійних якостей; визначення рівня сформованості педагогічних знань
щодо специфіки дослідницької функції вчителя початкових класів; виявлення рівня сформованості
педагогічних умінь щодо проведення педагогічних досліджень; визначення рівня готовності до проведення
педагогічних досліджень.
На основі вивчення праць науковців (В. Шейко, Н. Кушнаренко, І. Руснак, С. Романюк та ін.) нами були
визначені такі основні якості вчителя-дослідника: допитливість, спостережливість, ініціативність, відчуття
нового, зацікавленість у справі, дисциплінованість, відповідальність, організаторські здібності,
комунікабельність, доброзичливість [2].
Слухачам магістратури було запропоновано оцінити свій рівень сформованості дослідницьких якостей
за п’ятибальною шкалою, де мінімальний рівень відповідає 1 балу, а максимальний – 5 балам. Окрім того,
оцінювання рівня сформованості професійних якостей магістрантів здійснювали і компетентні судді
(викладачі психолого-педагогічних дисциплін), що сприяло більш об’єктивному підходу до аналізу
© Шквир О. Л., 2016
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статистичного матеріалу. Результати дослідження висвітлені в табл. 1.
Таблиця 1
Самооцінка і оцінка рівня сформованості професійних якостей студентів
№
Загальний рівень сформованості якостей (у балах)
Дослідницькі якості
п/п
За самооцінкою
За оцінкою
1.
Відчуття нового
3,8
3,7
2.
Допитливість
3,9
3,8
3.
Зацікавленість y справі
4,2
4,1
4.
Ініціативність
4,3
4,1
5.
Спостережливість
4,3
4,1
6.
Дисциплінованість
4,4
4,3
7.
Відповідальність
4,5
4,4
8.
Організаторські якості
4,6
4,5
9.
Комунікабельність
4,7
4,5
10.
Доброзичливість
4,8
4,6
В середньому
4,4
4,1
Вивчення результатів відповідей показало, що в основному дослідницькі якості у майбутніх учителів
сформовані на достатньому рівні. Це свідчить про те, що традиційна система підготовки сприяє
формуванню таких властивостей і якостей у майбутніх учителів-дослідників початкової школи, як
доброзичливість, комунікабельність, відповідальність, дисциплінованість, спостережливість та ін. Однак
такі дослідницькі якості, як відчуття нового та допитливість були оцінені більшістю опитуваних
задовільно. Ця ситуація може пояснюватися недостатньою увагою мотивації учіння та організації
пошукової діяльності слухачів з метою удосконалення навчально-виховної роботи у початковій школі.
Слід зауважити, що самооцінка магістрантами рівня сформованості дослідницьких якостей
перевищує оцінку компетентних суддів, а це свідчить про недостатнє розуміння першими сутності
визначених дослідницьких якостей та недостатньо сформовані вміння здійснювати адекватну
самооцінку.
Необхідною умовою успішної роботи щодо проведення педагогічних досліджень у початковій школі
є знання принципів педагогічних досліджень, логіки педагогічного дослідження, напрямів педагогічних
досліджень, значення педагогічних досліджень у діяльності вчителя початкових класів; емпіричних
методів педагогічних досліджень; теоретичних методів педагогічних досліджень; математичних та
статистичних методів педагогічних досліджень, педагогічної діагностики, вітчизняного та зарубіжного
досвіду проведення педагогічних досліджень у початковій школі, що були визначені нами на основі
вивчення науково-педагогічної літератури (В. Волкова, С. Гончаренко, З. Курлянд, І. Руснак та ін.). Для
того, щоб виявити сильні й слабкі сторони теоретичної підготовки до проведення педагогічних
досліджень у початковій школі, випускникам і викладачам психолого-педагогічних дисциплін було
запропоновано, відповідно до питань анкети, оцінити рівень сформованості у магістрантів знань
методики дослідницької роботи за тією ж шкалою. Результати самооцінювання і оцінювання
представлені у табл. 2.
Таблиця 2
Самооцінка і оцінка рівня сформованості знань магістрантів щодо проведення педагогічних
досліджень у початкових класах
Загальний рівень сформованості
№
Дослідницькі знання
знань (у балах)
п/п
За самооцінкою За оцінкою
Математичні та статистичні методи педагогічних
1.
3,3
3,1
досліджень
2.
Принципи педагогічних досліджень
3,5
3,4
3.
Напрями педагогічних досліджень
3,8
3,6
4.
Зарубіжний досвід проведення педагогічних досліджень
3,9
3,7
Вітчизняний досвід проведення педагогічних досліджень
5.
3,9
3,8
у початковій школі
Значення педагогічних досліджень у діяльності вчителя
6.
4,0
4,0
початкових класів
7.
Логіка педагогічних досліджень
4,1
4,1
8.
Емпіричні методи дослідження
4,3
4,1
9.
Педагогічна діагностика
4,4
4,3
10.
Теоретичні методи дослідження
4,5
4,2
В середньому
4,0
3,8
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Обробка відповідей респондентів показала, що майже половина їх оцінила рівень сформованості
знань з методики проведення педагогічних досліджень задовільно. Найвищі показники рівня
сформованості знань стосуються значення педагогічних досліджень у діяльності вчителя початкових
класів, логіки педагогічних досліджень, емпіричних методів дослідження, педагогічної діагностики,
теоретичних методів дослідження. Це пояснюється, на нашу думку, вивченням цих питань у процесі
викладання низки педагогічних дисциплін та курсу "Основи наукових досліджень" (бакалаврський
рівень), "Методологія і методика педагогічних досліджень" (магістерський рівень), а також написанням
курсових та дипломних робіт на попередніх рівнях здобуття вищої освіти.
Варто зазначити, що у Луганському державному університеті найвищі показники стосуються
значення педагогічних досліджень у діяльності вчителя початкових класів, а в Хмельницькій
гуманітарно-педагогічній академії – педагогічної діагностики. Це зумовлено, на наш погляд,
викладанням у ЛДУ такого курсу, як "Психолого-педагогічні основи здійснення проектної діяльності у
початковій школі", а в ХГПА – "Основи психодіагностики".
Найнижчі показники рівня сформованості знань стосуються математичних та статистичних методів
педагогічних досліджень, принципів педагогічного дослідження, напрямів педагогічного дослідження,
зарубіжного та вітчизняного досвіду проведення педагогічних досліджень у початковій школі. На основі
бесід, проведених зі слухачами та викладачами, виявлено основну причину отриманих результатів: такий
комплекс знань набувався фрагментарно, а цього явно недостатньо для оволодіння ґрунтовними,
системними знаннями.
Також слід відмітити, що самооцінка студентами рівня сформованості знань знову перевищує оцінку
експертів, а це свідчить про недостатню обізнаність випускників з різними аспектами дослідницьких
знань.
Таким чином, дослідження рівня сформованості дослідницьких знань засвідчило недостатню увагу
проблемі оволодіння майбутніми вчителями комплексом знань щодо проведення педагогічних
досліджень у початковій школі.
Важливим показником підготовленості до проведення педагогічних досліджень є рівень оволодіння
дослідницькими уміннями. Враховуючи специфіку діяльності вчителя початкової школи та результати
досліджень науковців щодо змісту дослідницької педагогічної діяльності нами було виділено вісім
блоків дослідницьких умінь учителя початкових класів (діагностичні, гностичні, проектувальні,
конструктивні, комунікативні, організаторські, прикладні та володіння педтехнікою) [3]. Тому слухачам
магістратури було запропоновано оцінити власний рівень сформованості дослідницьких умінь за
п’ятибальною системою, де 5 балів – максимальний рівень сформованості певного уміння, 1 бал –
мінімальний. До цієї роботи були залучені й компетентні судді. На основі порівняльного аналізу
отриманих даних знову простежується тенденція завищення оцінок випускниками факультетів
початкового навчання. Крім того, результати свідчать про те, що у магістрантів краще сформовані
уміння педтехніки, прикладні, діагностичні, комунікативні та організаторські уміння, тоді як
проектувальні, конструктивні та гностичні уміння потребують значного вдосконалення (табл. 3).
Таблиця 3
Самооцінка і оцінка рівня сформованості дослідницьких умінь у магістрантів
№
Загальний рівень сформованості умінь (у балах)
Дослідницькі уміння
п/п
За самооцінкою
За оцінкою
1.
Проектувальні
3,6
3,5
2.
Конструктивні
3,8
3,7
3.
Гностичні
3,9
3,8
4.
Організаторські
4,0
3,9
5.
Комунікативні
4,2
4,0
6.
Діагностичні
4,4
4,0
7.
Прикладні
4,4
4,2
8.
Педтехніка
4,5
4,3
В середньому
4,0
3,8
Додаткові бесіди, проведені зі слухачами магістратури, вивчення навчальних планів, робочих
навчальних програм з психолого-педагогічних дисциплін та різних видів педагогічної практики
допомогли нам виявити низку причин такого стану. Позитивним є те, що студенти поряд з основною
спеціальністю оволодівають додатковою, процес отримання котрої спрямований на формування
прикладних умінь. Формування комунікативних, діагностичних умінь і умінь педтехніки відбувається в
процесі проходження різних видів практики, яка організовується у педагогічних закладах з 1-2 курсу
навчання. Зазначимо, що такі висновки співпадають з результатами досліджень низки науковців
(Ю. Бабанський, О. Дубасенюк, Н. Кузьміна та ін.). Проте процес формування гностичних,
проектувальних, конструктивних умінь є досить складним і потребує високого рівня розвитку наукового
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мислення, інтелектуальних умінь (серед них – уміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати тощо).
Для їх формування необхідно застосовувати спеціальні педагогічні технології. Однак програми
навчальних дисциплін та педагогічної практики, зміст і методика викладання психолого-педагогічних
дисциплін у педагогічних закладах не дають можливості повною мірою сформувати у майбутніх
учителів-дослідників більшість цих умінь.
Отже, самооцінка слухачами магістратури власного рівня сформованості дослідницьких якостей,
знань та умінь та оцінка компетентних суддів свідчить про наявність низки недоліків щодо підготовки
майбутніх учителів-дослідників початкової школи. Отримані результати дослідження були підтверджені
відповідями студентів на останнє запитання анкети про рівень їх готовності до проведення педагогічних
досліджень (табл. 4).
Таблиця 4
Загальна картина готовності слухачів магістратури до проведення педагогічних досліджень
№ п/п
Кількість студентів (у %)
Рівень підготовленості до класного керівництва
Підготовлений значною мірою
10,0
Достатньо
23,7
На середньому рівні
56,5
Недостатньо
9,8
Зовсім не підготовлений
0
Висновки. Таким чином, результати проведеного дослідження серед магістрантів факультету
початкової освіти дають нам можливість констатувати, що теоретична і практична підготовка до
проведення педагогічних досліджень у початковій школі потребує вдосконалення. Особливу увагу слід
звернути на змістовий та операційно-діяльнісний аспекти підготовки майбутніх учителів.
Перспективи подальших розвідок. Подальших наукових розвідок потребує дослідження сучасного
стану готовності учителів сучасної початкової школи до дослідницької діяльності.
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Шквыр О. Л. Анализ состояния подготовки магистрантов к проведению педагогических
исследований в начальной школе.
В статье освещены результаты опроса магистрантов факультета начального образования
Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии и Луганского национального университета имени
Тараса Шевченка. Определено уровень сформированности профессиональных качеств,
исследовательских знаний и умений, уровень готовности к проведению педагогических исследований.
Выявлены недостатки в содержательном и операционно-деятельностном компонентах подготовки к
проведению педагогических исследований. Сделаны выводы о необходимости улучшения обозначенной
подготовки.
Ключевые слова: подготовка будущих учителей начальных классов, магистерский уровень высшего
образования, подготовка к проведению педагогических исследований.
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Shkvyr O. L. State Analysis of Postgraduates’ Readiness to Conducting Pedagogical Researches in Primary
School.
Adoption of the law of Ukraine "About Higher Education" (2014) causes the need in qualitative renewal of the
system of higher pedagogical education in the country. It is done according to the European standards, rise of
the level of professional preparation of the prospective teachers, in particular, primary school teachers.
Gradually, the transition from the four grades (junior specialist, bachelor, and specialist, master) to the two
grade (bachelor, master) pedagogical education of the prospective primary school teachers should be done.
Strategic goal of preparation of the prospective primary school teachers is training the teacher-researcher,
ready for projection, innovations and creative activity. That is why the study of the students' readiness level of
Master course to conducting pedagogical researches, finding difficulties and drawbacks will help to improve the
content, methods and forms of the mentioned preparation according to the new demands. The analysis of the
students' state readiness of Master course to conducting pedagogical researches has been conducted during
2014-2015 on the base of Khmelnitsky Humanitarian-Pedagogical Academy and Luhansk Taras Shevchenko
National University.
We conducted intramural students' questioning of Master Course and correspondence course of study. The
questioning was conducted according to the logics of the research and contained such blocks of indices, which
characterized the level of professional readiness of the prospective teachers as researchers: discovering the
level of readiness of professional qualities; determination of the level of readiness of pedagogical skills as for
the specificity of the research function of the primary school teacher; finding the level of readiness to conducting
pedagogical researches. The results of the questioning helped to determine the drawbacks in contextual and
operation-occupational components of preparation to conducting pedagogical researches and to come to the
conclusion about the necessity of improving the mentioned preparation.
Key words: preparation of the prospective primary school teachers, master's degree of higher education,
preparation to conducting pedagogical researches.
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ
Статтю присвячено теоретико-методичним особливостям застосування сучасних інформаційних
технологій у курсі теоретичної фізики педагогічного університету. Наведено результати досвіду
створення й системного використання авторських комп'ютерно зорієнтованих дидактичних засобів з
курсу термодинаміки і статистичної фізики: програмного пакету для моделювання фізичних явищ і
процесів на базі Mathcad, комплекту презентаційних матеріалів до лекційних занять з мультимедійним
супроводженням, педагогічного програмного засобу тестового контролю знань студентів.
Ключові слова: сучасні інформаційні технології навчання, теоретична фізика, візуалізація,
інтерактивність, мультимедіа.
Постановка проблеми. Модернізація вітчизняної системи університетської фізичної освіти,
зорієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір, супроводжується істотними
змінами в педагогічній теорії і практиці, пов'язаними з унесенням коректив до цілей, змісту і технологій
навчання, які мають бути адекватними сучасним технічним можливостям, відповідати методології
наукового пізнання та тенденціям розвитку освітньої галузі. Суспільні потреби щодо підвищення якості
професійної підготовки майбутніх учителів фізики вимагають пошуку шляхів інтенсифікації навчальновиховного процесу. Одним з пріоритетних напрямків вирішення цієї проблеми є раціональне та
оптимальне використання поряд з традиційними педагогічними сучасних інформаційних технологій
(СІТ) навчання. При цьому мова йде не лише про технічне забезпечення педагогічних ВНЗ новітньою
електронно-обчислювальною технікою та якісним програмно-методичним супроводженням, але й
комплексним і послідовним її застосуванням у навчально-виховному процесі та системною підготовкою
педагогів до використання засобів СІТ у майбутній професійній діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розробці загальних концептуальних засад та методичних
основ проектування і реалізації СІТ навчання у практиці загальноосвітньої та вищої шкіл присвячена
ціла низка педагогічних досліджень, зокрема питання іінформатизації освіти, створення комп'ютерно
зорієнтованих навчальних середовищ, педагогічних програмних засобів (ППЗ) різного дидактичного
призначення, формування комп'ютерної грамотності та інформаційної культури педагога, проблеми й
перспективи впровадження мультимедіа, хмарних технологій та дистанційної форми навчання
досліджували В. Биков, А. Гуржій, М. Жалдак, Ю. Жук, Ю. Машбиць, Н. Морзе, С. Раков, А. Хуторський
та ін.
Різним аспектам системного використання ІКТ у навчанні фізиці присвячені дослідження:
Л. Благодаренко і М. Мартинюка (методологічні засади розробки ППЗ з фізики різного дидактичного
призначення), І. Богданова і А. Касперського (принципи впровадження СІТ у навчанні фізико-технічних
дисциплін, імітаційне комп'ютерне моделювання радіоелектронних процесів), С. Величка і В. Тищука
(удосконалення системи навчального фізичного експерименту на основі СІТ), Ю. Жука (системне
використання комп'ютерно зорієнтованих засобів навчання фізики в школі), В. Заболотного
(мультимедійні технології в підготовці вчителів фізики), О. Іваницького (формування інформаційної
культури майбутніх учителів фізики засобами технології контекстного проблемно-модульного
навчання), О. Коновала (комп'ютерне моделювання фізичних явищ і процесів, що розкривають
фундаментальний зміст класичної електродинаміки як релятивістської теорії), О. Ляшенка і М. Шута
(концептуальні засади створення індустрії сучасних інформаційних засобів навчання з фізики),
О. Сергєєва (методологічні основи розробки та впровадження СІТ у навчанні фізиці), В. Сергієнка
(комплексна підтримка навчання загальної фізики засобами нових інформаційних технологій),
Н. Сосницької і Б. Суся (дидактичні вимоги створення програмно-методичного забезпечення з фізики,
імітаційне комп'ютерне моделювання фізичних явищ і процесів), В. Шарко (медіа засоби в умовах
неперервної підготовки вчителів фізики) та ін.
Аналіз матеріалів науково-практичних конференцій, дисертацій, досвід колег свідчить, що незважаючи на
значне просування комп'ютерних технологій у практиці сучасної загальноосвітньої і вищої педагогічної шкіл,
системне застосування останніх у навчанні фізиці на всіх освітніх рівнях залишається скоріше винятком, ніж
правилом. Потенціал СІТ у навчально-виховному процесі реалізується недостатньо повно, що можна
пояснити рядом причин: 1) невеликою кількістю створених і впроваджених в освітню практику якісних
програмних засобів навчального призначення; 2) недостатнім рівнем підготовки вчителів фізики до
використання у навчальному процесі сучасних інформаційних (мультимедійних) технологій; 3) необхідністю
© Школа О. В., 2016
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реалізації загальнодержавної програми щодо створення електронних інформаційних ресурсів навчального
призначення для студентів за напрямком підготовки Фізика*, оформлених в єдиному стилі, з єдиними
методичними підходами й супроводженням, придатних для тиражування і практичного застосування. У
зв'язку з цим метою статті є короткий аналіз теоретико-методичних особливостей застосування сучасних
інформаційних технологій у навчанні теоретичної фізики, зокрема досвіду створення й системного
використання у практиці професійної підготовки майбутніх учителів фізики авторських комп'ютерно
зорієнтованих дидактичних засобів, що сприяють підвищенню рівня та якості їх навчальних досягнень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективна реалізація СІТ у практиці сучасної
загальноосвітньої та вищої шкіл, що дозволяють суттєво підвищити якість освітнього процесу,
починається з чіткого розуміння сутності та основних дидактичних функцій останніх. У своїй роботі ми
керуємося визначенням базового терміну дослідження, запропонованого у монографії [1: 167]: "Засобами
СІТ є програмно-апаратні пристрої, що функціонують на базі мікропроцесорної обчислювальної техніки,
а також сучасні засоби і системи інформаційного обміну, що забезпечують операції зі збирання,
продукування, накопичення, зберігання, обробки та передавання інформації. До засобів СІТ відносимо
ЕОМ, ПЕОМ, комплекти термінального та периферійного обладнання, локальні мережі, пристрої для
перетворення даних з графічної або звукової форми у цифрову і навпаки; сучасні засоби зв'язку; системи
штучного інтелекту; програмні комплекси тощо".
Застосування сучасних інформаційних технології у навчанні теоретичної фізики
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Рис. 1. Сфери застосування сучасних інформацйних технологій у навчанні теоретичної
фізики в педагогічному університеті
Численні дослідження щодо раціонального та методично обґрунтованого застосування СІТ у навчанні
фізиці педагогічних ВНЗ свідчать не лише про істотне підвищення рівня та якості теоретичної і практичної
підготовки майбутніх учителів фізики, але й забезпечення сприятливих умов формування їх інформаційної
культури та професійної компетентності. Останнє пояснюється широким спектром унікальних
дидактичних можливостей використання СІТ навчання, до яких більшість фахівців відносять:
інтерактивність і візуалізацію, режим мультимедіа шляхом створення специфічних кібернетичних
середовищ на базі сучасних комп'ютерів і телекомунікаційних мереж. Використання на їх основі ППЗ
різноманітного призначення (навчальні, демонстраційні, імітаційні, моделюючі, тренувальні, діагностичні,
контролюючі, тестові, ігрові) сприяє інтенсифікації, диференціації та індивідуалізації навчально-виховного
процесу, підвищенню мотивації, пізнавальної активності й самостійності мислення студентів, формуванню
їх наукового світогляду, інформаційної культури, навичок самоосвіти, ключових компетенцій. Сфери
застосування СІТ у навчанні теоретичної фізики в педагогічному ВНЗ представлені на рис. 1.
Використання СІТ у навчанні теоретичної фізики дозволяє реалізувати широкі дидактичні
можливості, серед яких важливе місце займає технологія візуалізації. Згідно дисертації [2: 14]
"візуалізація – сукупність процесів відбору, структурування та оформлення навчального матеріалу у
візуальний образ, представлення якого сприяє активній мисленнєвій діяльності студентів під час
споглядання й осмислення змісту поданого матеріалу". Зазначену технологію можна реалізовувати на
будь-якому етапі пізнавального процесу та за різних організаційних форм навчання, але власний
педагогічний досвід свідчить про ефективність її використання під час аудиторних занять у процесі
формування нових знань. Нижче наведено інформацію щодо застосування СІТ на базі системи
комп'ютерної математики Mathcad і презентаційного редактора Power Point пакету Microsoft Office, що
активно використовується автором у навчально-виховному процесі курсу "Термодинаміка і статистична
фізика".
Використання комп'ютерного моделювання набуває особливого значення під час вивчення певних
тем курсу теоретичної фізики, демонстраційний експеримент з яких ускладнений або зовсім
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неможливий. До таких тем курсу "Термодинаміка і статистична фізика", зокрема, можна віднести
"Розподіл Максвелла. Характерні швидкості молекул ідеального газу". Як свідчить досвід, застосування
розробленого програмного засобу на базі Mathcad (рис. 2) сприяє розвитку пізнавального інтересу й
самостійності студентів, активізації їхньої розумової діяльності і загалом підвищенню рівня та якості
знань під час вивчення відповідної теми курсу теоретичної фізики. Зокрема, за його допомогою можна:
1) розкрити фізичну сутність функції розподілу Максвелла та з'ясувати загальний вигляд відповідної
кривої; 2) проаналізувати залежність форми і висоти кривої розподілу від температури і маси молекул
газу; 3) обчислити долю молекул газу, швидкості яких перебувають у певному інтервалі; 4) визначити
характерні швидкості молекул газу (найімовірнішу, середню та середню квадратичну); 5) на основі
принципу інваріантності ймовірності отримати розподіл для значень кінетичної енергії молекул газу,
розрахувати відому зі шкільного курсу фізики середню енергію поступального руху та проаналізувати
звідси фізичний зміст абсолютної температури. Відповідність логіки навчально-пізнавальної діяльності
історичному шляху й логіці наукового розвитку, що реалізується зокрема в останньому випадку, сприяє
суттєвому підвищенню пізнавального інтересу та якості знань студентів.

Рис. 2. Функція розподілу Максвела в редакторі Mathcad та її аналіз
Лекція з мультимедійним супроводом на основі презентаційного редактора Power Point дозволяє
представити навчальний матеріал як систему яскравих анімаційних опорних конспектів (образів),
наповнених вичерпною, логічно пов'язаною структурованою інформацією, зробити її більш насиченою,
наочною і доступною за рахунок використання кольору, графіки, анімації, звуку, відеоряду тощо. У
цьому випадку "включаються" різні канали сприйняття студентів, що уможливлює закласти інформацію
у пам'ять не тільки у фактографічному, але й в асоціативному вигляді. Поєднання електронної імітації
фізичного явища та відео реальної демонстрації забезпечує високу ступінь наочності та сприйняття
студентами навчальної інформації, що сприяє активному формуванню фізичних понять. Варто також
пам'ятати, що результат навчання із застосуванням навіть найсучасніших ІКТ значною мірою залежить
від того, як організована пізнавальна діяльність студентів на занятті. Одне лише споглядання або
конспектування успіху не гарантує. Важливо залучити до активної роботи якнайбільшу кількість
аналізаторів, постійно підтримувати з аудиторією зворотній зв'язок у формі евристичної бесіди, створити
сприятливу психологічну атмосферу, спрямовану на пізнання нової навчальної інформації, усвідомлення
й розв'язання мотивованих проблем фахового спрямування. Оскільки мультимедійний супровід
розробляється з певною дидактичною метою, безумовно, слід дотримуватись певних ергономічних і
психолого-педагогічних вимог, основний перелік яких, на нашу думку, найповніше представлений у
дисертації [2].
З урахуванням зазначених вище вимог нами розроблено та активно використовується комплект
презентаційних матеріалів для проведення лекцій з мультимедійним супроводженням курсу
"Термодинаміка і статистична фізика". У них передбачена не тільки візуалізація навчального матеріалу, але
й аудіо супровід (коментування), виведення формул, аналіз проблемних ситуацій, міжпредметних зв'язків з
курсом загальної фізики та ШКФ, історичні відомості тощо. Важливо, що в процесі створення таких
презентацій активну участь беруть самі студенти і цим самим формують складові власної інформаційнокомунікаційної компетентності. Нижче наведено приклад однієї з таких лекцій на тему: "Перший закон
термодинаміки. Теплоємність ідеального газу".
Після з'ясування теми та основних питань лекції, актуалізацію опорних знань студентів на
початковому етапі заняття проводимо шляхом короткого історичного екскурсу з історії відкриття
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першого принципу термодинаміки як фундаментального закону збереження й перетворення енергії для
теплових процесів та аналізу фізичної сутності основних понять (рис. 3).

Рис. 3. З історії відкриття першого закону термодинаміки
У традиційному представленні зазначений методичний прийом займає значний інтервал часу.
Використання мультимедійного супроводу процесу відтворення відомого (робота і теплопередача як
основні способи зміни внутрішньої енергії термодинамічної системи) та розгляду нового (внутрішня
енергія системи як однозначна функція/параметр її стану), встановлення математичного виразу
внутрішньої енергії системи та з'ясування її залежності від числа ступенів вільності молекул ідеального
газу дозволяє представити більшу за обсягом та глибиною розгляду інформацію, забезпечує високий
темп її подання та ступінь наочності, а отже сприяє ефективності й результативності навчальнопізнавальної діяльності студентів (рис. 4).

Рис. 4. Внутрішня енергія термодинамічної системи та способи її зміни
Наступним кроком лекції є детальний аналіз кожного з наведених еквівалентних формулювань першого
закону термодинаміки. Особливого значення має усвідомлення студентами статистичного змісту
фундаментального закону та з'ясування на цій основі тісної аналогії між ентропією та внутрішньої енергією
системи. Розгляд зазначеного навчального матеріалу проводимо із застосуванням міжпредметних зв'язків з
курсом загальної фізики та шкільним курсом фізики.
Останній слайд презентації містить перелік літературних джерел для розширення й поглиблення
знань студентами з відповідної теми навчального курсу та підготовки до наступного
семінарського/практичного заняття. Варто зазначити, що презентаційний матеріал стає для студентів
своєрідним зразком проектування й реалізації технології візуалізації, який вони використовуватимуть у
своїй майбутній професійній діяльності. Тому він має реалізовувати головні освітні цілі курсу,
відповідати відомим дидактичним принципам та потребує відповідної педагогічної майстерності
викладача. У зв'язку з цим вважаємо за необхідне важливість формування кожним студентом –
майбутнім учителем фізики – картотеки адрес сайтів, які допомагають учням у написанні рефератів, у
роботі над проектами, у вивченні питань, що виходять за рамки навчальної програми. Так, зокрема у
навчанні курсу теоретичної фізики корисними будуть матеріали таких сайтів:
1. Архів наукової та навчально-методичної літератури:
 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics.htm;
 http://www.twirpx.com/files/physics/commons;
 http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics.htm.
2. Електронні наукові бібліотеки:
 www.poiskknig.ru;
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 http://rsl.ru.
 http://elementy.ru/physics.
3. Каталог наукових та освітніх інтернет-ресурсів на сайті:
 http://www.edu.ru;
 http://www.elibrary.ru;
 http://intellect-invest.org.ua/rus/educ_resources_university_libraries/.
4. Сайт Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України:
 http://www.bitp.kiev.ua/news.html.
5. Сайт фізичних симуляцій:
 http://phet.colorado.edu/en/simulations/category/physics.
Важливою передумовою підвищення якості професійної (фундаментальної) підготовки майбутніх
учителів фізики є системна та неперервна діагностика рівня їх навчальних досягнень. Серед можливих
форм останнього у навчанні теоретичної фізики все більшої популярності набуває тестування, у тому
числі й комп'ютерне, що зумовлено низкою дидактичних переваг. На наш погляд, загальні психологопедагогічні та методичні засади тестового контролю навчальних досягнень студентів достатньо повно
було розглянуто у роботах [3–6; 7]. З урахуванням останнього нами створено ППЗ для поточного і
підсумкового контролю якості засвоєння студентами навчального матеріалу з дисципліни
"Термодинаміка і статистична фізика" (фрагмент програми представлений на рис. 5).

Рис. 5. Вигляд вікна програми
під час тестування
Основою ППЗ став навчально-методичний посібник, підготовлений у відповідності з модульною
програмою навчальної дисципліни циклу професійної і практичної підготовки бакалаврів за напрямом
6.040203 Фізика* [6; 8]. До основних характеристик розробленого ППЗ можна віднести: а) можливість
одночасного тестування студентів як на окремих комп'ютерах, так і у локальній мережі з
централізованим збереженням підсумкових результатів; б) випадковий характер відбору тестових
завдань з бази даних, індивідуальний для кожного студента, що забезпечує самостійність мислення та
об'єктивність контролю; в) використання тестових завдань різної форми, що передбачає діагностування
основних елементів когнітивної сфери студентів (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез,
оцінювання); г) можливість додавання нової навчальної інформації та коригування будь-якого кадру
(тестового завдання), у тому числі із застосуванням засобів мультимедіа; д) відповідність дидактичним
вимогам до ППЗ подібного типу, врахування ергономічних особливостей, наявність україномовного
інтерфейсу.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Комп'ютерний тестовий контроль успішності
навчальних досягнень студентів з курсу теоретичної фізики є перспективним напрямом сучасної
дидактики фізики вищої школи, який швидко розвивається і вдосконалюється. Проте він не є
універсальним діагностичним інструментом і, звичайно ж, не виключає інших методів педагогічного
контролю. Науково обґрунтований тест дозволяє лише чіткіше та об'єктивно диференціювати студентів
за рівнем предметної компетентності, а отже оцінити якість освіти. Тому воно здатне вирішити одне з
найскладніших освітніх завдань – сформувати у студентів потребу і вміння самоаналізу, самоконтролю й
самовдосконалення, що є основною гуманізації, фундаменталізації та індивідуалізації професійної
освіти. Перспективи дослідження ми вбачаємо в удосконаленні існуючої та створенні нових тестових
програм, як з використанням відомих оболонок, так і з залученням засобів програмування, які б
відповідали сучасним дидактичним принципам організації навчально-виховного процесу.
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Школа А. В. Теоретические и методические особенности использования современных
информационных технологий в обучении теоретической физики.
В статье рассматриваются теоретико-методические особенности применения современных
информационных технологий в курсе теоретической физики педагогического университета. Приведены
результаты опыта создания и системного использования в курсе термодинамики и статистической
физики авторских компьютерно-ориентированных дидактических средств: программного пакета для
моделирования физических явлений и процессов на базе Mathcad, комплекта презентационных
материалов к лекционным занятиям с мультимедийным сопровождением, педагогического
программного средства тестового контроля знаний студентов.
Ключевые слова: современные информационных технологи обучения, теоретическая физика,
визуализация, интерактивность, мультимедиа.
Shkola A. V. Theoretical and Methodical Features of the Use of Modern Information Technologies in
Teaching of Theoretical Physics.
The article is devoted to the problem of improving the efficiency of the theoretical physics course educational
process in training of prospective teachers of physics on the basis of systematic use of new information
technologies. The author analyzed the psychological and pedagogical, scientific and methodical literature and
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clarified the level of development of these multifaceted issues in the modern theory and methodology of teaching
physics. He determined its methodological status, characterized contradictions and its role in theoretical physics
course, which completes the basic training of prospective teachers of physics in teacher training University. You
can find the definition of the main term of the research and read about the main areas of using of modern
information technologies in teaching of theoretical physics. The main part of the article is devoted to the
description of the experience of creation and system use of uniquely designed computer oriented didactic tools in
teaching of the course of thermodynamics and statistical physics: a software package for modeling physical
phenomena and processes based on Mathcad, a set of presentation of lectures materials with multimedia
support, pedagogical software tools for test control of students knowledge. The presented material is a
generalization of the author's own teaching experience in teaching thermodynamics and statistical physics. It
helps to increase the informative interest of students, develop their intellectual and creative abilities and quality
of their professional (fundamental) training.
Key words: modern information technology-teaching, theoretical physics, visualization, interactivity,
multimedia.
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