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Педагогічні науки. Випуск 2 (88).

УДК 378. 147 – 056. 45
О. Є. Антонова,
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки, академік АМСКП
(Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир)
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В статті на основі аналізу найбільш відомих підходів до визначення сутності поняття «креативність»
пропонується розроблена автором модель педагогічної обдарованості, одним з головних компонентів
якої виділяється педагогічна креативність. Запропоновані критерії та параметри оцінювання рівня
розвитку педагогічної креативності можуть служити основою для проведення їх оцінювання і
самооцінювання майбутніми учителями та вчителями-практиками, а також для розробки на цій основі
програм самовдосконалення.
Ключові слова: креативність, творчість, педагогічна креативність, семантична спонтанна гнучкість.
Проблема формування творчої особистості супроводжує суспільство впродовж всієї історії його
розвитку, адже саме у творчій діяльності закладені перспективи соціального прогресу. Сьогодні в умовах
докорінної реорганізації всіх галузей життєдіяльності проблема формування творчої особистості набуває
особливої актуальності. Створення умов для формування освіченої, творчої особистості фахівця,
реалізації і самореалізації його природних задатків визначається одним із стратегічних завдань розвитку
всієї системи освіти, адже могутність держави визначається насамперед кількістю висококваліфікованих
спеціалістів, що творчо ставляться до своєї справи, здатних своєю працею сприяти успішному розвитку
науки, техніки, мистецтва.
Для України розбудова системи розвитку обдарованої особистості є необхідною умовою досягнення
успіху на шляху розбудови незалежної держави. Зараз і сама доля України певною мірою залежить від
того, як ефективно будуть використані інтелектуальні, творчі можливості її народу, кожного
громадянина. Ось чому великого значення набуває науково-педагогічне розв’язання проблеми виявлення
та розвитку творчих здібностей підростаючого покоління, дослідження теоретичних основ ефективної
державної системи підтримки талановитої молоді.
На початку 90-х років в Україні визначилася наукова школа, яка займається проблемами творчості,
обдарованості (В.О. Моляко, О.І. Кульчицька). Ще у 1991 році ними розроблено програму „Творча
обдарованість”, до конкретних позицій якої належать: теоретичні дослідження психолого-педагогічних
проблем здібностей, обдарованості, таланту; розробка нових та оновлених концепцій загальної
обдарованості, творчої обдарованості, спеціальної та професійної обдарованості, до якої відносять
наукову, технічну, педагогічну, художню, релігійну та ін.; багатопланова, багатоаспектна психологопедагогічна практична робота у загальноосвітніх школах, дошкільних закладах, ліцеях, гімназіях, а також
у вищих закладах освіти.
З ініціативи керівників цієї наукової школи з 1997 в Україні почав виходити науково-практичний
освітньо-популярний журнал для педагогів, психологів, батьків та дітей "Обдарована дитина", який
пропонує ексклюзивні матеріали з розвитку дитячих здібностей та талантів (тести, методики, тренінги
розробки уроків та досвід кращих дошкільних та шкільних навчальних закладів).
Проте, як зазначає В.О. Моляко, знадобилося 10 років для того, щоб з’явився Указ Президента
України про роботу з обдарованою молоддю, підписаний у 2001 році; було розроблено
загальнореспубліканську програму та програму робіт по лінії НАПН України, в яку включено майже всі
науково-дослідні інститути НАПН. Цими програмами було передбачено цілеспрямовану і систематичну
роботу щодо пошуку, навчання та виховання обдарованих дітей та молоді.
Сучасне життя світової цивілізації характеризується надзвичайно швидкими темпами розвитку. За
таких умов успіху досягають ті держави, які мають висококваліфіковані кадри у високотехнологічних
галузях виробництва. Прогрес практично всіх галузей діяльності залежить від людей, які нестандартно
сприймають навколишній світ, надзвичайно діяльні, енергійні, працездатні і можуть досягати в обраній
ними сфері діяльності високих результатів. Як великі могутні ріки беруть свій початок з тисяч джерел і
сотень малих рік, так і суспільний прогрес складається з діяльності тисяч і мільйонів творчих
особистостей. Саме люди творчої наснаги долають інертність суспільства, реформують його, а часом і
руйнують все те, що для суспільства стало звичним, стабільним, гальмуючим. Реформатори – це
провидці, які бачать нові шляхи розвитку суспільства, науки, докладають зусиль для реалізації своїх ідей,
планів, здогадок. Кожний наступний крок у прогресі людства – не в останню чергу результат енергії,
розуму, почуття, волі творчих особистостей [12, с. 333].
Одним із пріоритетних напрямів реформування вищої освіти в Україні є гуманізація освітньої
діяльності, спрямування навчально-виховного процесу на формування творчої особистості майбутнього
фахівця, створення умов для розкриття талантів, духовно-емоційних та розумових здібностей учнів та
студентів. Серед численних професійних якостей у структурі особистості вчителя сучасні дослідники
© Антонова О. Є., 2017
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виділяють як одну з провідних у педагогічній діяльності здатність до творчості (креативність).
Педагогічна праця нетворчою не буває і бути не може. Діяльність вчителя, яка вже за своєю суттю є
творчою, значною мірою визначається різноманітністю, складністю і делікатністю його предмета –
людської особистості, що формується. Неповторними є діти, умови, особистість самого вчителя, а тому
будь-яке педагогічне рішення зумовлюється цими завжди нестандартними факторами. А це в свою чергу
неодмінно передбачає творчий підхід.
На основі ідеальної моделі творчої особистості, створеної В.В. Рибалком, після комплексного
психодіагностичного вивчення відповідних якостей шляхом систематизації значної кількості якостей
особистості продуктивно працюючих учителів, нами було побудовано модель педагогічно обдарованої
особистості. Зважаючи на результати історичного, порівняльного, системно-структурного аналізу
творчої педагогічної діяльності, біографічного методу та враховуючи сучасні ідеї щодо сутності та
структури обдарованості, основу запропонованої нами моделі педагогічно обдарованої особистості
складають такі компоненти: педагогічні здібності, рівень розвитку яких вище за середній; педагогічна
креативність, тобто здатність учителя до педагогічної творчості; педагогічне покликання, як
спрямованість особистості до виконання педагогічної діяльності; інтелектуальні здібності, як необхідний
чинник, що сприяє засвоєнню та трансформації знань у визначеній науковій сфері
Отже, серед основних компонентів педагогічної обдарованості чільне місце посідають педагогічна
креативність та інтелектуальні здібності особистості. Дослідження зарубіжних учених засвідчують, що
прояв креативності, з одного боку, не залежить від рівня розвитку інтелекту, а з іншого – креативність
обов’язково припускає інтелектуальний розвиток вище за середній рівень, оскільки лише такий рівень
може забезпечити основу творчої продуктивності. Існує думка про те, що обдаровані особистості мають
високі творчі показники і IQ вище 120 балів. Для реалізації креативності потрібна інтелектуальна
ініціативність, але сама креативність не обов’язкова для простої інтелектуальної діяльності. Крім того,
значні знання, ерудиція іноді заважають бачити явище в іншій перспективі, приводячи до стереотипу
рішення. Сформовані численні навички і способи розв’язання завдань призводять до того, що людина
вже не прагне до пошуку нових самостійних та оригінальних рішень [11].
Проте, на думку більшості дослідників, не слід ототожнювати креативність з високим рівнем
інтелекту. Дослідження останніх десятиріч показали, що оцінка інтелекту традиційними методами
(обчисленням IQ), не дозволяє робити висновки стосовно творчих можливостей. Творчість означає
особливий розумовий склад та особливу якість розумових процесів.
Інтелектуальні здібності педагога нами виділяються як окремий компонент ядра педагогічної
обдарованості, оскільки високий розвиток інтелекту є невід’ємною характеристикою вчителя і виконує у
структурі його особистості окрему функцію. При цьому нами було враховано:
1) концепцію «інтелектуального порога» П.Е. Торранса, яка твердить, що при показниках IQ
нижчих за 115-120, інтелект і креативність утворюють єдиний чинник, при IQ вище 120 здатність до
творчості стає незалежною величиною, тобто немає креативів з низьким інтелектом, однак є
інтелектуали з низькою креативністю;
2) висновки Д. Перкінса про існування нижнього порогу розвитку інтелекту для кожної професії
(люди з показниками IQ, нижчими за певний рівень, не можуть оволодіти даною професією) [6, с. 20].
Для педагогічної професії, за даними Г. Айзенка [1, с. 10-11], середній показник IQ становить 122. Тобто,
це саме той випадок, коли інтелект і креативність у структурі особистості вчителя можуть розглядатися
як незалежні величини.
Поняття «інтелект» (лат. intellectus – розум, розсудок, пізнання, розуміння), «інтелектуальні
здібності» вчені розуміють як здатність самостійно набувати знання, відкривати їх, переносити у нові
умови, знаходити оригінальні шляхи розв’язування проблем на противагу діям за зразком чи шляхом
наслідування. Інтелектуальна людина здатна правильно оцінювати, розуміти і думати, завдяки своєму
«здоровому глузду» та «ініціативності» може «пристосуватися до умов життя». Тобто «інтелект – це
глобальна здатність розумно діяти, раціонально мислити і добре справлятися з життєвими обставинами»,
«успішно мірятися силою з навколишнім світом» [10, с. 9-13]. Більшість сучасних психологів
погоджуються з розумінням інтелекту як здатності індивіда адаптуватися до навколишнього середовища.
У широкому значенні поняття «інтелект» характеризує всю пізнавальну діяльність особистості, у
вузькому – це найбільш узагальнене поняття, яке охоплює сферу розумових здібностей людини. Прояви
інтелекту можна фіксувати у функціонуванні розуміння та структурування конкретної інформації;
постановці завдань; пошуку і конструюванні розв’язку; прогнозуванні рішень, гіпотез, задумів. У
структурі педагогічної обдарованості можна виокремити як загальні інтелектуальні здібності вчителя,
так і його здатність до теоретичного осмислення педагогічної дійсності.
Практика роботи сучасної школи свідчить, що вчитель повинен не тільки чітко і правильно
відтворювати необхідну інформацію – він має вміти генерувати нові, оригінальні ідеї, знаходити
нетрадиційні способи розв’язування проблемних педагогічних ситуацій і задач, тобто володіти
креативністю мислення. Дослідженню педагогічної творчості та особливостям підготовки до неї
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майбутніх учителів надається належна увага у дослідженнях В.А. Кан-Каліка, Н.В. Кічук, М.П. Лещенко,
С.О. Сисоєвої, Л.О. Хомич та ін. Так, зокрема, С.О. Сисоєвою [9, с. 98-99] виділяються такі ознаки
педагогічної креативності: високий рівень соціальної і моральної свідомості; пошуково-перетворюючий
стиль мислення; розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, обґрунтовувати,
пояснювати, виділяти головне тощо); проблемне бачення; творча фантазія, розвинута уява; специфічні
особистісні якості (любов до дітей; безкорисливість; сміливість; готовність до розумного ризику в
професійній діяльності; цілеспрямованість; допитливість; самостійність; наполегливість; ентузіазм);
специфічні мотиви (необхідність реалізувати своє «Я»; бажання бути визнаним; творчий інтерес;
захопленість творчим процесом, своєю працею; прагнення досягти найбільшої результативності в
конкретних умовах педагогічної праці); комунікативні здібності; здатність до самоуправління; високий
рівень загальної культури [9, с. 98-99]. Розроблений дослідницею перелік ознак педагогічної
креативності можна використовувати для проведення їх оцінювання і самооцінювання майбутніми
вчителями і вчителями-практиками, а також для розробки на цій основі програми самовдосконалення.
Отже, педагогічна креативність передбачає здатність до творчого пошуку, нестандартного
розв’язання педагогічних задач і характеризується за цілим рядом параметрів. Вона характеризується за
допомогою таких критеріїв як швидкість (продуктивність) і гнучкість думки, оригінальність,
допитливість, точність і сміливість. Під швидкістю (продуктивністю) думки розуміють кількість ідей, яка
виникає за одиницю часу. Протилежна якість – малопродуктивність. Гнучкість думки характеризує
здатність швидко і без внутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу; бачити, що інформацію,
отриману в одному контексті, можна використати і в іншому. Це добре розвинута навичка переносу
(транспозиції). Вона забезпечує вміння легко переходити від одного класу явищ, що вивчаються, до
іншого, долати фіксованість методів вирішення, своєчасно відмовлятися від недосконалої гіпотези, бути
готовим до інтелектуального ризику і до парадоксів. Протилежна якість – інертність. Оригінальність
визначає здатність до генерації ідей, які відрізняються від загальноприйнятих, до парадоксальних,
несподіваних рішень. Вона пов'язана з цілісним баченням усіх зв'язків і залежностей, непомітних під час
послідовного логічного аналізу. Протилежна якість – традиційність. Допитливість розуміється як
здатність дивуватися; відкритість та інтерес до усього нового. Протилежна якість – байдужість.
Сміливість передбачає здатність приймати рішення в ситуаціях невизначеності, не лякатися власних
висновків і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим успіхом та репутацією. Протилежна якість –
поміркованість.
На основі аналізу відповідної наукової літератури нами розроблено основні параметри, які
характеризують педагогічну креативність:
здатність до здійснення творчого підходу у педагогічній діяльності (креативність): швидкість
мислення (кількість ідей, яка виникає за одиницю часу); здатність швидко і без внутрішніх зусиль
переключатися з однієї ідеї на іншу; здатність до генерування ідей, які відрізняються від
загальноприйнятих, до парадоксальних, несподіваних рішень (для вчителя – пошук нових форм, методів,
засобів навчальної та виховної діяльності); відчуття витонченості ідеї; здатність дивуватися; відкритість
та інтерес до всього нового; здатність приймати рішення в ситуаціях невизначеності, не лякатися власних
висновків і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим успіхом та репутацією; здатність до гнучкого
образного мислення, яке може проявлятися у конструюванні нової оригінальної наочності; гнучкість
словесного мислення, яскрава образна мова, вміння «запалити» учнів своєю розповіддю; вибірковість до
пізнання нового; пошуково-перетворюючий стиль мислення; творча фантазія, розвинене уявлення;
проблемне бачення ситуації; здатність «порушувати спокій»; здатність глибоко занурюватися у
привабливу діяльність; прагнення до винаходів, творчості; інтерес до загадок, парадоксів, імпровізації;
здатність самостійно приймати рішення; здатність швидко переключати увагу;
здатність постійно розвивати творчий педагогічний досвід, компетентність: бажання
підвищувати професійну компетентність, отримувати нові знання, розвивати відповідні вміння, навички
педагогічної діяльності; здатність швидко знаходити, набувати у творчих пошуках нові знання,
розширювати свій професійний кругозір; уміння цілеспрямовано вивчати питання або проблеми,
пов’язані із педагогічною діяльністю; почуття задоволення від збагачення досвіду педагогічної
діяльності і водночас – творчого невдоволення рівнем досягнень, як умова подальшого зростання
професійної компетентності;
здатність формувати та реалізувати творчу стратегію педагогічної діяльності: стійка потреба
у систематичному збагаченні досвіду педагогічної діяльності; здатність до самостійного формування
глибоких і систематичних знань у процесі вирішення ключових навчальних та виховних проблем; уміння
розробляти гнучку стратегію творчої педагогічної діяльності на основі визначення мети й побудови
відповідної до неї програми; здатність мобілізувати власний досвід, або швидко набувати додаткової
компетентності з метою розв'язання важливої та складної педагогічної проблеми; почуття
відповідальності при виконанні творчих професійних завдань.
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Педагогічна креативність учителя розвивається упродовж усієї педагогічної діяльності і є
вирішальним чинником його просування до вершин педагогічної майстерності. Ще В.О. Сухомлинський
підкреслював, що тільки творчий учитель здатен запалити в учнях жагу пізнання, тому кожному
педагогові необхідно розвивати креативність, що є головним показником його професійної
компетентності. Будь-яка діяльність вважається творчою, якщо її продукт характеризується новизною,
яка може мати як об'єктивний, так і суб'єктивний, характер. У педагогіці таким продуктом можуть бути
нові навчальні технології, форми, методи навчання і виховання, зростання педагогічної майстерності
вчителя.
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Антонова О.Е. Креативность как ведущий компонент готовности будущего учителя к
профессиональной деятельности
Аннотация. В статье на основе анализа наиболее известных подходов к определению сущности
понятия «креативность» предлагается разработанная автором модель педагогической одарённости,
одним из главных компонентов которой выделяется педагогическая креативность. Предложенные
критерии и параметры оценивания уровня развития педагогической креативности могут служить
основой для проведения их оценивания и самооценивания будущими учителями и учителями-практиками,
а также для разработки на этой основе программ самосовершенствования.
Ключевые слова: креативность, творчество, педагогическая креативность, семантическая
спонтанная гибкость.
Antonova O.I. Creativity As A Leading Component Of Readiness Of Future Teachers For Professional
Activity
Summary. In the article on the basis of the analysis of the most known approaches to defining the essence of the
concept «creativity» the model of pedagogical giftedness developed by the author is offered with one of the main
components of which being the pedagogical creativity. The offered criteria and parameters of evaluation of the
level of development of pedagogical creativity can serve as the basis for their evaluation and self-evaluation by
the prospective teachers and teachers-practitioners, and also for the development on this basis the programs of
self-perfection.
Keywords: creativity, creation, pedagogical creativity, semantic spontaneous flexibility.
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УДК 378.(477):378.014.25(4)
Л. В. Барановська,
доктор педагогічних наук, професор; професор кафедри педагогіки та психології професійної освіти,
(Національний авіаційний університет, м. Київ)
ГАРМОНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ІЗ СИСТЕМАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН
ЄВРОПИ
У даній статті визначено ключові положення гармонізації вищої освіти України з Єдиним європейським
простором вищої освіти та науки. До них належать: організація навчального процесу у вітчизняних
вищих навчальних закладах з використанням кредитно-модульної технології, введення освітніх рівнів
бакалавра і магістра; трансформація кандидата наук в доктора філософії (Ph.D), актуалізація ролі
іноземної мови як засобу полікультурної освіти і виховання. Проаналізовано результати дослідження
українських вчених з проблем порівняльної педагогіки, присвячені підготовці в умовах гармонізації
європейського освітнього простору фахівців з іноземних мов. Запропоновано напрями вдосконалення
вітчизняної вищої філологічної освіти. Визначено значимість досвіду університетів Німеччини,
Фінляндії, Швейцарської Конфедерації в даному аспекті. Запропоновано здійснити удосконалення
системи профвідбору вчителів іноземних мов та розвиток їх професійної мотивації; підвищити якість
підготовки фахівців - філологів в університетах країни з активним використанням електронного
навчання, широко впроваджуючи такі проекти, як «English through Game-based & Gender-oriented
Scenarios», «Introduction to English Historical Linguistics», «SWISSLING», які розроблені в університетах
швейцарської Конфедерації, Фінляндії, Німеччини.
Ключові слова: гармонізація вищої освіти, Єдиний європейський простір вищої освіти, філолог, іноземна
мова.
Постановка й обґрунтування актуальності проблеми. Кінець минулого століття та початок
нинішнього стали переломними для європейської освітньої спільноти в напрямі її гармонізації.
Обгрунтовувалась потреба створення Єдиного європейського простору вищої освіти й науки,
визначались ключові принципи його функціонування: уведення трициклової структури професійної
підготовки, використання системи накопичення та перенесення кредитів - системы ЕСТS і сприяння цим
мобільності студентів, учених, аспірантів, науково-педагогічних працівників; розвиток співробітництва,
зорієнтованого на визначення якості підготовки у ВНЗ незалежними від урядів країн та управлінських
структур з вищої освіти міжнародними організаціями; формування майбутнього фахівця на засадах
компетентнісного підходу, широке застосування з цією метою горизонтальної моделі управління
освітніми системами, особистісно зорієнтованих педагогічних технологій; виховання полікультурної
особистості спеціаліста на засадах поваги до національних чеснот та визнання пріоритетності
загальнолюдських, загальноєвропейських цінностей; поєднання академічних і культурних ресурсів для
створення інтегрованих курсів, формування ставлення до освіти як до неперервного динамічного
процесу з приділенням особливої уваги навчанню дорослих; створення міжнародних інформаційних
платформ, здатних за допомогою комп’ютерних мереж об’єднати інформаційні ресурси для їх
широкогого академічного та наукового використання.
Аналіз наукових досліджень. До проблем інтерналізації вищої освіти України, її гармонізації з
Європейським науковим та освітнім простором, формування полікультурної особистості майбутнього
вітчизняного фахівця у ВНЗ зверталось багато вчених. Так, зокрема, В. Бобрицька [2] обґрунтувала
європейську засадовість державної кадрової політики України у сфері підготовки фахівців для системи
освіти, М. Барановський приділяв увагу використанню досвіду міжнародної діяльності у фаховій
підготовці студентів, формуванню полікультурної особистості майбутнього вітчизняного фахівця під час
навчання в умовах англомовного проекту у технічних ВНЗ України [2]. Вагомим є внесок українських
учених у розвиток порівняльної педагогіки, нині активно досліджуються можливості продуктивного
використання досвіду формування відповідно до європейського професійного портфоліо спеціалістів
різних напрямів в Україні та у ВНЗ розвинених європейських країнах. Так, В. Базова актуалізувала
досвід формування педагога-філолога у ВНЗ Німеччини [3], С. Гринюк – спеціаліста з іноземної мови у
вишах Фінляндії [4]. Цінним у напрямі гармонізації вищої освіти Уrраїни із Європейським простором
вищої освіти є результати наукового пошуку А. Заслуженої [5]. Здобувачка на прикладі структурно,
змістово, ідеологічно строкатої й різноманітної системи вищої освіти Швейцарської Конфедерації
виявила особливості її інтеграції з удосконаленою європейською моделлю системи вищої освіти,
запропонувала основні напрями й засоби підвищення якості магістерської підготовки в Україні шляхом
використання досвіду швейцарських університетів.
Виокремлення аспектів проблеми, які ще не достатньо вивчені. Не дивлячись на наявність
результатів досліджень багатьох учених із даної проблеми, вона досліджена недостатньо. Узагальнення
потребує вивчення основних напрямів, підходів, засобів гармонізації системи вищої освіти України з
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Європейським простором вищої освіти. У нашій статті ми зробимо спробу здійснити таке узагальнення
на рівні підготовки фахівця з іноземної мови.
Формулювання мети та завдань статті. Метою даної статті є виокремлення найбільш суттєвих
результатів вітчизняних учених у напрямі гармонізації освітнього простору шляхом використання
досвіду європейських країн з підготовки спеціаліста з іноземної мови з урахуванням вимог документів,
що регламентують створення та функціонування Єдиного європейського простору вищої освіти. Дана
мета буде зреалізована шляхом виокремлення методологічного, змістового, методичного аспектів
імплементації цього досвіду в українську систему формування компетентного спеціаліста,
полікультурної особистості фахівця з іноземної філології.
Виклад основного матеріалу. У вітчизняних вищих навчальних закладах організація навчальновиховного процесу відповідає європейській моделі, оскільки у ній використовується кредитно-модульна
технологія; як і в розвинених європейських країнах, навчання студентів здійснюється трициклово:
готуємо бакалаврів, магістрів, формуємо кандидатів наук, прирівняних до європейського ступеня
доктора філософії. Традиційно Україна мала потужний науковий потенціал у всіх галузях, неабиякою
щодо його формування є заслуга докторів наук. Тому закономірним є наявність ступеня доктора наук, як
у Німеччині та Польщі (доктор хабілітований). Особливої актуальності нині набуває проблема володіння
студентами, викладачами іноземною мовою на рівні навчання, освіти, науки, використання її в
професійній та міжнародній діяльності. У значної кількості ВНЗ, наукових установ є досвід продуктивної
співпраці з іноземними партнерами; стажування, навчання студентів, аспірантів та науково-педагогічних
працівників у закордонних вищих навчальних закладах. У навчальному процесі застосовуються новітні
інформаційні технології, педагогічні технології результативної освіти. Тобто, в Україні зроблено багато
на шляху входження системи вищої освіти до великої педагогічної системи підготовки компетентного
фахівця сучасної Європи.
Нині Україна відома світові завдяки масштабності своїх демократичних перетворень в ідеологічній,
політичній, культурній сферах, що, своєю чергою, зумовлює потребу здійснення прориву в освітній
галузі для демонстрації світу своєї цивілізаційно-європейської значущості. Визначною у цьому процесі є
фігура спеціаліста з іноземної мови, оскільки він володіє важливим інструментом взаємодії на теренах
Європи та засобом перетворення її в середовище плекання інтелігентної, сформованої на засадах
загальнолюдських та фахових цінностей особистості.
В українських вищих навчальних закладах різного типу і профілю готуються спеціалісти з іноземної
мови. Відповідно до галузевих стандартів, ми формуємо універсального та інтегрованого філолога.
Випускники магістратури можуть працювати викладачами, вчителями іноземної мови, здійснювати
науково-пошукову діяльність, бути критиками та експертами з проблем іноземної філології та ін. Однак
саме ця універсальність є суттєвою перешкодою на шляху якісного виконання ними конкретних фахових
завдань; несформованість спеціальних методичних умінь робить їх безпорадними у роботі з певними
категоріями об’єктів професійної активності; невміння послуговуватись засобами сучасних
інформаційних технологій пришвидшує розпад їхньої професійної компетентності.
Скористаємось досвідом підготовки фахівців з іноземної філології у ВНЗ таких європейських країн,
як Швейцарська Конфедерація, Фінляндія, Німеччина, який ґрунтовно досліджено молодими
українськими вченими А. Заслуженою, С. Гринюк, В. Базовою для поліпшення моделі їх формування у
вітчизняних вишах і подамо його елементи узагальнено як основні шляхи вдосконалення системи
іншомовної професійної підготовки.
Вважаємо, що проблема вдосконалення професійної підготовки фахівця з іноземної філології має
стати актуальним напрямом державної політики, яка обрала європейський вектор свого розвитку. З
огляду на зазначене, виникає потреба вдосконалення мережі підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації спеціалістів даного профілю в умовах неперервної освіти, зміст якої має відповідати
галузевому стандарту вищої освіти, Національній рамці кваліфікацій, Європейському портфоліо з
підготовки спеціаліста з іноземних мов. Розробка програм вивчення іноземних мов має відбуватися
відповідно до сучасних вимог Ради Європи і методик інтенсивного вивчення іноземних мов з метою
одержання випускниками ВНЗ знань кількох європейських мов (С. Гринюк). Воднораз студентів
необхідно ознайомлювати з міжнародною рамкою кваліфікацій для сприяння їхньому саморозвитку(С.
Гринюк). Вивчати англійську мову в якості лінгва-франка необхідно не лише в мовному аспекті, а й у
контексті культури, історії, політики ( А. Заслужена).
На рівні держави, посередництвом видання постанов Кабінету Міністрів України та наказів МОН
України має бути забезпечена правова й фінансова засадовість закордонного стажування цих фахівців і
запрошення для їх навчання у вітчизняних вищих навчальних закладах учених – носіїв мови. Необхідно
підвищити відповідальність керівників вишів за відповідність філологічної освіти європейським
стандартам і рекомендаціям (В. Базова, С. Гринюк, А. Заслужена).
Компетентнісний підхід має бути провідним у підготовці майбутнього філолога. Європейський
мовний портфель стане орієнтиром формування в нього відповідних компетенцій і допоможе
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зреалізувати принцип спадкоємності й сприятиме неперервності його лінгвістичної та фахової еволюції
(С. Гринюк, А. Заслужена).
Якість освітньої діяльності забезпечується високим рівнем умотивованості об’єктів навчання до
оволодіння фахом. Нині в Україні спеціаліст з іноземної мови здебільшого обіймає педагогічні посади:
вчителя, педагогічного працівника, науково-педагогічного працівника (залежно від типу освітньої
установи). Підготовка цих спеціалістів матиме позитивну динаміку в разі проведення обов’язкового
діагностування вмотивованості професійного вибору вступників на відділення іноземних мов та
вдосконалення системи формування їх професійно-педагогічної спрямованості. Як вказують результати
численних досліджень, значний відсоток студентів філологічних відділень, здобуваючи педагогічну
освіту, характеризуються низьким рівнем мотивації до педагогічної діяльності та не мають намірів
займатися нею в майбутньому. До тих пір, поки в Україні не будуть зроблені конкретні кроки щодо
поліпшення системи профвідбору вчителів іноземних мов та розвитку їхньої професійної мотивації, не
варто сподіватись на якісне масове кадрове забезпечення шкіл вчителями іноземної мови із стійкою
професійно-педагогічною спрямованістю (С.Гринюк).
Іноземна мова в українських ВНЗ викладається шляхом поділу академічної групи на підгрупи.
Доречно зберегти таку форму навчання студентів, однак нею можна скористатися для вдосконалення
якості фахової підготовки. Педагогічно доцільною є організація розподілу студентів по підгрупах за
рівнем володіння ними певними навичками використання іноземної мови з метою подальшого
вдосконалення недостатньо розвинутих у них писемних, мовленнєвих, комунікативних умінь (А.
Заслужена).
У процесі навчання за фахом студентові постійно доводиться здійснювати інформаційно-пошукову
діяльність, однак у нього не розвинені відповідні уміння, що є перешкодою на шляху досягнення успіху.
З цього приводу доречним є досвід університетів Швейцарської Конфедерації з підготовки бакалаврів з
англійської мови: навчальним планом передбачено викладання практичного курсу «Мовні навички» (для
ознайомлення студентів з процедурою проведення наукових досліджень, структурування інформації,
презентації отриманих результатів; з такими дослідницькими інструментами, як бібліотеки, інтернетбанки даних; міжнародна бібліографія «ABELL», «MLA», «PCI», що містять посилання на мовні та
літературні коментарі в книгах, журналах із сучасних мов та літератури, лінгвістики, фольклору;
словники, каталоги, довідники, бібліографії, покажчики - indexes, інші довідкові видання, опубліковані
робочі документи, матеріали конференцій, дисертації, довідники, збірники посібників для навчання,
навчальні плани, підручники і навчальні плани). Дисципліна «Академічне письмо англійською»
зорієнтована на розвиток навичок, необхідних для виконання науково-дослідної роботи, обґрунтування
тезових положень, тверджень, використанням абзаців, переходів, аргументів; виконання самостійних
завдань з написання есе (А. Заслужена). У Фінляндії науково-дослідна компонента є стрижнем
професійної підготовки майбутного учителя-філолога (С. Гринюк).
Майбутнім українським фахівцям з іноземної мови доречно здійснювати електронне навчання,
широко використовуючи такі проекти, як «Англійська мова на основі гри та гендерно-орієнтовані
сценарії» (English through Game-based & Gender-oriented Scenarios), «Вступ до англійської історичної
лінгвістики » (Introduction to English Historical Linguistics) та «Свіслінг» (SWISSLING), які розроблені в
університетах Швейцарської Конфедерації (А. Заслужена).
Висновки. В умовах гармонізації вищої освіти України з Єдиним європейським простором вищої
освіти і науки засадовим принципом співпраці із закордонними ВНЗ має бути полікультурність. Вона
сприяє підвищенню якості підготовки студентів за рахунок поглиблення постійного взаємозв’язку між
урядами, громадськими організаціями, ВНЗ, науковими установами, студентами, викладачами, вченими.
Володіння іноземною мовою дозволить випускникам вітчизняних ВНЗ ознайомитись із такими
глобальними тенденціями розвитку європейського простору вищої освіти, як доступність вищої освіти,
спадкоємність рівнів, ступенів; автономність та самостійність ВНЗ; забезпечення прав на вищу освіту
усім, хто її потребує; розширення ринку освітніх послуг.
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Барановская Л. В. Гармонизация высшего образования украины по системе высшего образования
стран европы
В данной статье определены ключевые положення гармонизации высшего образования Украины с
Единым европейским пространством высшего образования и науки. К ним принадлежат: организация
учебного процесса в отечественных высших учебных учреждениях с использованием кредитномодульной технологии, введение образовательных уровней бакалавра и магистра; трансформация
кандидата наук в доктора философии (Ph.D), актуализация роли иностранного языка как средства
поликультурного образования и воспитания. Проанализированы результаты исследования украинских
ученых по проблемам сравнительной педагогики, посвященные подготовке в условиях гармонизации
европейского образовательного пространства специалистов по иностранным языкам. Предложены
основные направления усовершенствования отечественного высшего филологического образования.
Определена значимость опыта университетов Германии, Финляндии, Швейцарской Конфедерации в
данном аспекте. Предложено осуществить усовершенствование системы профотбора учителей
иностранных языков и развитие их профессиональной мотивации; повысить качество подготовки
специалистов – филологов в университетах страны с активным использованием электронного обучения,
широко внедряя такие проекты, как «English through Game-based & Gender-oriented Scenarios»,
«Introduction to English Historical Linguistics», «SWISSLING», которые разработаны в университетах
Швейцарской Конфедерации, Финляндии, Германии.
Ключевые слова: гармонизация высшего образования, Европейское пространство высшего образования,
филолог, иностранный язык.
Baranovs'ka L. V. Harmonization Higher Education Of Ukraine Higher Education In Europe
This article deals with the key provisions for the harmonization higher education in Ukraine with the Common
European Space of Higher Education and Science. They include: the organization of the educational process in
the domestic higher educational institutions using the credit and modular technology, the introduction of
bachelor and master educational levels; the transformation of the candidate of sciences into a Ph.D., the
actualization of the foreign language role as a means of multicultural education and upbringing. It is analyzed
the results of a study of Ukrainian scientists on the problems of comparative pedagogy, devoted to the training
specialists in foreign language in the conditions of harmonization the European educational space. The basic
directions of improvement the national higher philological education are offered. It is determined the significant
experience of German, Finland, the Swiss Confederation universities. It is proposed to improve the system of
professional selection foreign languages teachers and the development of their professional motivation; to
improve the quality of training specialists - philologists in universities with the active use of e-learning, widely
implementing such projects as "English through Game-based & Gender-oriented Scenarios", "Introduction to
English Historical Linguistics", "SWISSLING", which are developed in the Swiss Confederation, Finland and
German universities.
Keywords: Higher Education Harmonization, Single Europian Space of Higher Education, philologist, foreing
lanquage.
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ЛЮДИНА – ОСНОВА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ СУСПІЛЬСТВА
У статті окреслено ключові завдання освіти як найважливішого інституту культури.
Охарактеризовано педагогіку як гуманітарну науку про виховання людини. Окреслено основні напрямки
педагогіки в історичному контексті її розвитку. Здійснено аналіз поняття «духовність», яке автор
пов’язує з «вищою частиною людської істоти», з «внутрішнім життям» і «духовною сутністю»
людини на відміну від того, що пов’язано з матеріальною, тілесною галуззю людського життя.
Духовний розвиток особистості – розвиток, спрямований на індивідуальний прояв у системі мотивів
двох фундаментальних потреб – ідеальної потреби пізнання й соціальної потреби жити й діяти для
інших.
Ключові слова: духовний розвиток особистості, освіта, дух-душа-тіло, індивідуальність, духовний
стан.
Освіта як найважливіший інститут культури покликана вирішувати відповідальні в моральному сенсі
завдання засобами ціннісної взаємодії, сприяти піднесенню потреб особистості відносно цінностей
життя, мистецтва, культури. У більшості спроб дослідників визначити феномен «цінності» загальним є
виділення їх як результативних компонентів будь-якої культури, що втілює ідеали й уявлення про еталон.
Цінності являють собою такі характеристики об’єктів і процесів, які мають найважливіші позитивні
значення для людей. В енциклопедичній педагогічній літературі цінностями виховання називають
об’єкти, явища, загальні абстрактні ідеї, які втілюють суспільні ідеали й виступають як норми. Основні
ціннісно-педагогічні розуміння системи виховання у вищій школі є елементами когнітивних, ціннісних і
регулятивних парадигм освіти, тобто визначають світогляд, компетентність, творчу спрямованість,
моральну основу й принципи поведінки всіх суб’єктів освітнього процесу, у тому числі їх життєві цілі й
домінуючі мотиви життєдіяльності. Метою професійної підготовки є не лише пряма трансформація
загальнолюдського ціннісного досвіду, але й формування в майбутніх фахівців готовності до вибору
моральних цінностей, створення моральних критеріїв, заснованих на гуманістичних ідеалах.
Педагогіка займає особливе місце серед гуманітарних наук, будучи наукою про виховання людини.
Очевидно, що поняття «людина» буде для неї головним, що визначає її сутність, цілі, завдання й
закономірності, усю систему її внутрішніх і зовнішніх взаємозв’язків. Тут доречно згадати слова, що
стали крилатими, видатного педагога К. Д. Ушинського: «Якщо педагогіка
прагне
виховати
людину у всіх відношеннях, то вона повинна спочатку пізнати її у всіх відношеннях». Інший видатний
педагог, наш сучасник В. О. Сухомлинський, підкреслюючи важливість цього поняття, писав, що
ефективність виховного процесу значною мірою залежить від того, що учні знають про людину [5].
Радянська педагогіка розглядала людину з позицій марксистсько-ленінської ідеології й бачила в ній,
насамперед, «продукт середовища». Обмеження його буття соціально-біологічними рамками й
заперечення його головної, «метафізичної» складової – душі – призвело до однобічності в розумінні
людини, ущербності «образу» і не могло не позначитися негативно як на педагогічній практиці, так і на
результатах наукових досліджень. Найчастіше вони із труднощами підганялися під чисто
матеріалістичне розуміння душевного життя при ігноруванні явно виражених фактів взаємодії й
взаємовпливу між психічними, парапсихічними й тілесними явищами. «Ми розібрали людину на частини
й добре навчилися «рахувати» кожну з них, – пише академік А. Н. Леонтьев, – а от зібрати людину
воєдино ми не в змозі» [2].
Що стосується гуманістичної педагогіки, то слід зазначити, що антропоцентрична установка на
самодостатність людини, прийнята нею, визнання наявності в ній душі при запереченні її Творця – Бога,
також спотворює наукову картину світу, не дозволяє об’єктивно визначити роль і місце в ній людини, а
отже, правильно описати й сформувати ефективну виховну систему.
Найбільш всеохоплююче визначення людини, її повний і цілісний образ представляє християнська
антропологія – традиційне вчення Церкви про її природу й сутності. Християнська антропологія
нерозривно пов’язана із християнською антропологією – вченням про походження людини – і
християнською сотеріологією – вченням про кінцеву мету її буття. Згідно із цими вченнями, людина,
створена за образом і подобою Творця, для якої Він і створив світ, є вінцем творіння. Її перевага над усім
сущим пояснюється дуалізмом її природи, одночасною приналежністю до двох світів: видимого,
фізичного – це її тіло, і невидимого, духовного (трансцендентного) – це її душа. «Та незмінна стійкість
особистості, яку ми маємо на увазі під словом «Я», що створює ідентичність нашої індивідуальності, –
пише митрополит Пітирим, – визначається з погляду християнської антропології саме душею,
нематеріальним субстратом, у якому закладена вся інформація про наше «Я».
© Барно О. М., 2017
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Світ людини (мікрокосм) настільки ж цілісний і складний, як і світ природи (макрокосм). Він
суперечливий і відрізняється обмеженістю фізичної природи людини при спрямованості її духу в
нескінченність.
Образ Божий людині даний, подоба задана, тому кінцева мета її земного життя – досягти ідеалу
Богоуподібнення (обожнення, святості) при благодатній допомозі з неба. Образ Божий «написаний» у
вищих властивостях людської душі – у безсмерті, розумі, здатності до чистої, безкорисливою любові.
Бути образом Божим – означає бути творінням особистісним, тобто вільним і відповідальним.
Великому російському педагогові К. Д. Ушинському належить заслуга впровадження християнського
визначення людини в науково-педагогічний побут. Потім, уже в наші дні, професор і священик
В. В. Зеньковський вслід за великим педагогом і вченим застосував у своїх педагогічних працях
антропологічний принцип, зберігаючи, при глибокій науковій пропрацьованості матеріалу й
об’єктивності оцінок, вірність християнському вченню про людину в проекції на проблеми дитини.
Необхідно кілька слів сказати про висновки, зроблені цим ученим, оскільки вони мають принципове
значення для нашої роботи.
Не взяті до уваги й вчасно не задоволені запити духу компенсуються за рахунок інших сфер. Це
приводить до розладу в ієрархії психічних сил, а в соціальному житті виявляється, як усвідомлене або
неусвідомлене прагнення особистості до жорстокості, фізичного або морального саморуйнування, яке
виявляється в різних аномаліях поведінки (брутальність, хуліганство, алкоголізм, наркоманія,
токсикоманія, самогубства, участь у деструктивних сектах та ін.).
Беручи до уваги внутрішню цілісність та ієрархічність будови особистості (дух-душа-тіло), навчальні
заклади повинні однаково піклуватися про всі три сфери її реального буття.
Суттєве значення має також думка вченого про те, що духовне життя саме по собі (у своєму
суб’єктивному боці) не містить критерію правильності її напрямку.
Зі сказаного очевидно, що антропологічний принцип у підході до проблем виховання, послідовно
використаний В. В. Зеньковським, дозволив йому зробити глибокі висновки, що мають велике науковопрактичне значення, зокрема, що стосується поняття «терпимість».
Слово «духовність» у сьогоднішньому слововживанні пов’язується із «вищою частиною людської
істоти», з «внутрішнім життям» і «духовною сутністю» людини на відміну від того, що пов’язано з
матеріальною, тілесної галуззю людського життя.
У світських колах під духовністю розуміється багатство внутрішнього світу особистості
(С. К. Бондирева), родове визначення способу людського життя, пов’язаного з відкриттям самоцінного,
очевидного і необхідного сенсу власного існування (В. І. Слободчиков, Є. І. Ісаєв), торжество ідеального
початку і підпорядкування себе духовно виправданим цілям (Б. Т. Лихачов), відображення ідеального в
контексті власної життєдіяльності (І. М. Іллічова). За визначенням І. М. Іллічової, «духовність – це
вираження потенційної та актуальної сутності людини, принцип її життєдіяльності, психологічна якість
суб’єкта, специфічна активність, спрямована на відображення ідеального (принципи, норми, цілі життя
тощо), що проявляється у відповідальності, самоактуалізації, пошуках сенсу життя, наявності особливих
потреб, у тому числі і потреби самопізнання».
У різноманітних пошуках природи духовності В. В. Знаков вважає можливим виділити 4 напрями [3,
с. 24-26].
Перший напрям пов’язаний з пошуками коренів духовності не в самій людині, а в продуктах її
життєдіяльності, в об’єктивації вищих проявів людського духу, у творчості, науці та мистецтві.
Духовність розглядається в цьому напрямку, як результат прилучення суб’єкта до загальнолюдських
цінностей духовної культури.
Другий напрям є вивченням ситуативних і особистісних чинників, що сприяють виникненню у
людини духовних станів. Духовний стан – це психологічний феномен, коли, на думку автора, «людина
тимчасово не помічає зовнішнього світу, свого тілесного, а зосереджується на осмисленні і переживанні
духовних цінностей, тобто пізнавальних, етичних, естетичних аспектів людського буття». Таким чином,
духовність протистоїть матеріальному світу. До вершин духовного буття людина піднімається в рідкісні
хвилини інтелектуальних осяянь і вирішення морально-важких етичних конфліктів. У такі хвилини в її
особистісному знанні, індивідуальному досвіді саморозвитку з’являється щось більше, ніж психологічна
модель зовнішніх подій: виникає їх внутрішній зміст – психологічна основа духовності, того, що стало
предметом етичної та духовної рефлексії інтелектуальної рефлексії суб’єкта.
У межах третього напряму духовність розглядається, як принцип саморозвитку та самореалізації
людини, звернення до вищих ціннісних інстанцій. Розвиток і самореалізація духовного Я суб’єкта
починається тоді, коли він усвідомлює необхідність визначення для себе того, що представляють для
нього такі поняття, як істина, добро, краса та інші духовні цінності. Поява уявлень і думок про ці речі
говорить про психологічну можливість і готовність до їх засвоєння – формування.
Мотиваційною основою психологічної готовності є духовні потяги суб’єкта. Духовними потягами
К. Ясперс називав «прагнення до пізнання певного стану буття і до посвячення себе цьому стану, що
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виявляється в цінностях – релігійних, естетичних, етичних, які належать до поглядів суб’єкта на істину,
переживаним як абсолютні» [1]. Духовні потяги відображають складну психічну реальність, існування
фундаментального переживання, «що виникає з відданості людини духовним цінностям: сум за ними,
коли їх немає, насолоду від їх задоволення». Важливим моментом формування та розвитку духовних
цінностей у морально-рефлексивній свідомості є поява почуття внутрішньої особистої свободи. Свобода
розглядається, як духовний стан, як самовідчуття людини. Розвиток духовності як самореалізації
особистості неможливий без почуття свободи. Духовний стан особистісної свободи виникає у людини
при усвідомленні нею наявності зовнішніх можливостей вибору і сформованої внутрішньої готовності
зробити цей вибір. Однак цього часто буває недостатньо: ми практично ніколи не здійснюємо вчинків на
основі механічного перебору альтернатив, ситуація вибору завжди творчо усвідомлюється і змінюється.
У цьому полягає сенс особистісної свободи і духовність людини. Для духовно розвиненого індивіда
надзвичайно важливо сприймати, переживати і розуміти художні твори як засіб піднесення духу і
відчуження від прози життя.
Четвертин напрям розглядає духовність, як божественне одкровення: Бог є Дух. Духовне життя – це
життя в Богові і з Богом.
Саме цей четвертий напрям розкривається в християнстві. Тут поняття духовності походить від
Святого Духа. Духовність людини полягає в її залученні до Бога. Дух людини – це одна із складових її
сутності, її природи. Дух – це неплотське, неземне і нематеріальне начало, яке пов’язує людину з вічним
і неминущим світом. Це такий собі орган свідомості, в якому всі осереддя людського життя. Він є
запорукою безсмертя і вічного початку в нас. Дух людський є диханням Духу Божого, і вже тому він
безсмертний. Серед земних істот людина перша і єдина духовна істота [8]. У сфері духу людського – віра
в Бога і любов до Нього. Духом людина прагне до Бога, духом поклоняється Йому і пізнає Його, духом
осягає сенс і призначення свого життя.
За словами святителя Феофана Затворника, дух в людині проявляє себе в трьох станах:
– Страх Божий (благоговійний трепет перед величчю Бога).
– Совість (внутрішній суддя, або «голос Бога»).
– Жага Бога (богоспілкування і богоспоглядання).
«Страх Божий» – це, звичайно, не страх у нашому звичайному розумінні цього слова. Це духовне
почуття, прояв любові до Бога, яке передбачає благоговійний трепет перед величчю Божою, боязнь
віддалитися від Нього через гріхи, побоювання образити Бога порушенням Його святої волі.
Плодами духу є любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, стриманість
(Гал 5:22-23).
Відомо, що людина створена за образом і подобою Божою (Бут. 1:26-27). Крім того, Бог вдихнув в
обличчя людини «дихання життя» (Побут 2:7). Що таке «дихання життя», яке Бог вдихнув в обличчя
людини? Святитель Афанасій Олександрійський у створенні людини розрізняв два моменти: створення
людської природи і запечатання цієї природи Богом, усиновлення людини Отцю через Сина в Дусі
Святому. Таким чином, Бог через благодать стає Отцем тих, кого Він створив. Не випадково в Біблії
використовується образ подиху. У давнину до дихання було містичне відношення. Майже у всіх
стародавніх мовах (давньоєврейська, грецька та ін.) слова «дихання» і «дух» є спільнокореневими.
Вважалося, що з диханням людини таємничим чином пов’язане життя людини, таємниця її особистості.
Тому подих, особливо подих з уст в уста, в обличчя, розглядався як дія, в якій людина передає щось
таємниче, частку самої себе. Ось чому святитель Григорій Богослов говорить про те, що дух людини – це
частка Бога, «струмінь невидимого Божества».
Будучи створеною за образом і подобою Божою, людина відпала від Творця, людська природа була
пошкоджена гріхом. Але Творець не цурається людини, а дарує спасіння. Порятунок же здійснюється
через очищення серця, покаяння і надбання Духа Святого. Надбання Духа Святого відбувається за
допомогою молитви і повного віддання себе зі щирою вірою волі Божій. Святий Дух живить людський
дух завдяки молитві (спілкуванню з Богом) і участі людини в таїнствах. Більше того, людина
призивається уподібнитися Богу – стати святою («будьте святі, бо Я святий» (1 Пет 1:16)) і досконалою
(«будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний» (Мф. 5:48)). У зв’язку з цим можна вважати, що
людина здатна здобувати деякі духовні властивості Бога, «нести» їх і, як наслідок, проявляти свою
людську духовність.
Отже, які духовні властивості Бога може здобути людина?
Господу «властива глибина премудрості і розуму» (Рим 11:33). Він всюдисущий, знає все. Бог володіє
досконалою самосвідомістю і абсолютно знає Свою триєдину природу («...ніхто не знає Сина, крім Отця,
і Отця не знає ніхто, окрім Сина» (Мт 11, 27). «...Дух (Святий) усе досліджує: і глибини Божі ... і Божого
ніхто не знає, крім Духа Божого» (1 Кор 2:10-11). Таким чином, можна провести паралель: в людині є
потреба усвідомлювати себе, пізнавати себе. Ці людські потреби відзначають і психологи. Крім того, Бог
має досконале ведення про свої справи («Відомі Богу відвіку всі вчинки Його» (Діян 15:18)). Так, у
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молитві Бог відкриває людині, як їй краще вчинити, як влаштувати свої справи, який шлях обрати, який
вибір зробити.
Розум і мудрість у Святому Письмі розглядаються, як Божий дар людству. Людина – істота розумна,
мисляча. Однак необхідно розрізняти види розуму. М. Є. Пестов виділяє три види [5].
Перший вид – розум «інстинктивний», яким володіють і тварини і яким переважно живуть духовно
нерозвинені люди і дикуни. Він зайнятий виключно завданням збереження життя і задоволення потреб
тіла. Він може бути добре розвинений – «загострений», і тоді його називають хитрістю, пронозливістю і
т.д. І в найдосконалішому стані цей вид розуму не облагороджує людину.
Якщо лише ним живе людина, то вона не підноситься над тваринами і упускає людську гідність. У
цьому випадку всі думки людини зайняті турботами про збереження життя, їжу, одяг, життєвий комфорт
і т. п. Цей вид розуму вкладений у тваринний світ Богом як засіб самозахисту і підтримки життя тіла.
Другий вид розуму – це розум логіки і науки. З його допомогою людиною будується наука, рухається
прогрес техніки, сплітаються наукові теорії та філософські системи. Господом він даний людині для
осягнення Його творінь і премудрості Самого Творця всесвіту. Якщо розум інстинктивний властивий
всьому людству, то розвиток і користування розумом логіки і науки є долею вже порівняно вузького кола
людей. Однак і не цей вид розуму є головним даром людині від Бога. Цей розум недосконалий, про що
свідчить хоча б філософія, яка складається з безлічі постійно мінливих і суперечливих одна інший
систем і теорій. Головним, найціннішим даром людству, як пише М. Є. Пестов, є третій вид розуму –
благодатний розум. Митрополит Веніамін (Федченко) висловлюється з цього приводу: «У душі є свій,
більш глибокий розум, істинний розум, інтуїція, внутрішнє сприйняття істини». Благодатним розумом і
вірою осягається існування Бога – Творця Світу, Його незбагненна премудрість, зв’язок Світу з
Божеством – Промисел і любов Бога до Свого творіння, доцільність всіх законів природи і
закономірність явищ в долі всього людства, народів і окремих особистостей. Лише благодатний розум
віри може осягати якоюсь мірою гармонію Світу і невимовну красу Самого Божества і примиряти в душі
все ті уявні протиріччя і здивування, перед якими безсилий розум науки і логіки. І саме благодатний
розум воістину збагачує людину. Цей розум – це «розум Христовий», який є в людини лише через
співперебування в ній Святого Духа Божого і розвивається в душі в міру його «здобуття».
Цей вид пізнання, на відміну від перших двох видів розуму, святі апостоли називали мудрістю.
Апостол Яків характеризує її властивості: «Мудрість, що сходить зверху, насамперед чиста, а потім
спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів, безпристрасна та нелукава» (Як. 3:17).
Цю духовну мудрість святі отці називають «духовним розумом» або «духовним веденням», а різні
письменники – «вищим розумом», «великим розумом». Не може бути справжнього розуму і справжньої
мудрості, які не були б вкорінені в премудрості і розумі Божому, «Немає мудрості, і немає розуму ...
всупереч Господу» (Притч. 21:30).
Святість означає, що Бог у Своїх прагненнях визначається і керується уявленнями про одне найвище
добро. Оскільки Бог чистий від гріха і не може згрішити, то Він любить і в творінні добро і не сприймає
зло («...Будьте святі, бо святий Я» (Лев 19:2)). Божественна святість проявляє себе у світі, як
Божественне світло або, інакше, Божественна слава («Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви» (1 Ін
1:5)).
Всеблаженство – це ще одна властивість Бога. Бог всеблаження, тобто цілком щасливий. Про те, що
творіння може стати причасницею Божественного блаженства (Божественного щастя) нам відомо з п’ятої
глави Євангелія від Матвія (заповіді блаженства).
Причасниками Божественного щастя стають лагідні і чисті серцем, милостиві і миротворці, які
шукають правди і її відстоюють.
Важливий для педагогіки висновок стосується співвідношення в людині духовного ядра й психічних
сил – «емпірії». На думку В. В. Зеньковського, духовне життя не «твориться» через розквіт емпірії, а
лише пробуджується й опосередковується нею. Вона не є похідним від емпіричної сфери, а
підпорядкована своїй власній закономірності. «Не можна прийти до духовного росту через розвиток
психічних сил – інтелекту, волі або почуттів, хоча духовне життя й опосередковується цим розвитком
душевної периферії». І, навпаки, примат духовного початку не усуває й не пригнічує власної
закономірності психофізичного життя.
Сьогодення є свідком ситуації «ножиць» у розвитку суб’єктивного і об’єктивного. Виникла ця
ситуація в момент появи людського суспільства, вона досить чітко усвідомлювалась кращими
представниками людства, коли останнє вийшло зі стану первісного етапу розвитку суспільства і
перейшло до першої рабовласницької цивілізації. Вже тоді стало зрозуміло, що за стрімко прогресуючим
суб’єктивним повинен бути такий же суб’єктивний контроль.
Історично першою спробою свідомого творення таких механізмів у індивідів є практика формування
«душі людської» світовими релігіями. Для того, щоб подібний механізм формувався потрібні такі умови:
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– знання про процес і механізм привласнення і відчуження як про спосіб самореалізації людини. Ці
знання можуть бути різного рівня розвитку, вони можуть мати різну форму наївно-міфічну, релігійномістичну, науково-логічну;
– формування та застосування індивідом суб’єктивного регулятивного механізму оптимізації процесу
привласнення-відчуження не лише в особистих інтересах, айв інтересах соціального оточення
(суспільства);
– самореалізація через привласнення можлива лише за умов наявності об’єкту привласнення.
Для того, щоб привласнити засіб до існування (їжа, одяг, житло), потрібно, щоб даний засіб був у
наявності, був елементом соціального буття. Щоб привласнити певний рівень культури, його треба мати
в соціальному середовищі. Слід пам’ятати, що чим менше особа відчужує від себе, тим менший масив
культури формується в суспільстві, а звідси, менші можливості індивідуального привласнення.
Практично це досить зрозуміла ситуація. Я витрачаю менше власних, зароблених мною грошей на
відвідування театру ніж це потрібно для мого духовного розвитку. Матеріальні можливості театрального
мистецтва звужуються, і саме мистецтво уповільнює розвиток. У мене звужуються можливості щось
нове для себе взяти з театру.
Суб’єктивний механізм самореалізації через привласнення-відчуження в етиці отримав назву совісті,
що тісно пов’язане з поняттями честі та людської гідності. Для того, щоб ці механізми працювали
необхідне відповідне ставлення до власної совісті, гідності та честі. Саме таке ставлення, що виникало в
процесі історичного розвитку людини, ми й вважаємо однією з функцій релігійності. Функції, яка має
економічне підґрунтя.
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Барно А. Н. Человек - основа социокультурных ценностей общества
В статье обозначены ключевые задачи образования как важнейшего института культуры.
Охарактеризованы педагогику как гуманитарную науку о воспитании человека. Определены основные
направления педагогики в историческом контексте ее развития. Осуществлен анализ понятия
«духовность», которое автор связывает с «высшей частью человеческого существа», с «внутренней
жизнью» и «духовной сущностью» человека в отличие от того, что связано с материальной, телесной
отраслью человеческой жизни. Духовное развитие личности - развитие, направленное на
индивидуальное проявление в системе мотивов двух фундаментальных потребностей - идеальной
потребности познания и социальной потребности жить и действовать для других.
Ключевые слова: духовное развитие личности, образование, дух-душа-тело, индивидуальность, духовное
состояние.
18

Педагогічні науки. Випуск 2 (88).

Barno O. M. Person As Basis Of Society Socio-Cultural Values
The article outlines the key tasks of education as an important cultural institution. It has been characterized
pedagogics as humanities science on human education. The basic directions of pedagogics in the context of its
historical development are described. There have been done the analysis of the concept of "spirituality", which
the author connects with the "higher part of human beings", the "inner life" and "spiritual essence" of man
unlike that associated with the material, corporeal branch of human life. Spiritual Development - Development
aimed at individual expression system motifs two fundamental needs - ideal social needs and knowledge
necessity to live and work for others.
Keywords: spiritual development, education, spirit, soul, body, personality, spiritual state.
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО СВІТУ СУЧАСНОГО ЮРИСТА
Незаперечним є те, що життєдіяльність людини і духовність взаємозумовлені. Однак ці проблеми ще
недостатньо досліджені. Людство не раз охоплювала глибока криза духовності. Сьогодні, на жаль, ми
стали свідками духовного спустошення суспільства, що є наслідком скоєних впродовж: останніх
десятиліть злочинів проти духовності. Все це призводить до загрозливого зростання бездуховності і
зростання негативних явищ в суспільстві. За таких умов надзвичайно важливо саме юристам
оволодівати культурними здобутками людства і нації, піднести рівень духовності. Формування морально
розвинутої особистості є часткою всього процесу духовного становлення молодого покоління. Зміни
соціального середовища і моральний розвиток особистості - єдиний взаємозв’язаний процес. Останнім
часом особливої актуальності набуває питання духовності в умовах побудови незалежної правової
держави. У зв'язку з цим зростає актуальність педагогіко-психологічних досліджень, спрямованих на
оптимізацію виховного процесу по формуванню духовного світу молоді.
Визначення сенсу життя – це вічна проблема, на яку немає однозначної відповіді, так як життя
людини, як свідомої істоти, побудоване на протиріччях. Людина усвідомлює, що її життя скінченне, але
розуміє і радіє відведеному для неї строку і розмірковує про своє життя в цьому світі.
Розмірковуючи над сенсом життя, людина оцінює оточуючий світ, будуючи певну ієрархію
цінностей, формує для себе ціннісні орієнтири в залежності від віку та соціального положення. Для
виявлення специфіки людського буття, місця людини в цьому світі звернемося до її характеристики як
одухотворено-духовної істоти. СЛ.Франк стверджує, що в історії філософії немає остаточного й чіткого
визначення відмінності між душею та духом, він їх тлумачить як взаємодоповнюючі поняття [1].
Тимчасовість земного буття людини, яка існує як фрагмент між різними формами вічності, надає її
життю характеру напруженої нестійкості, що адекватно відтворюється в духовній діяльності, за допомогою
якої людина не тільки усвідомлює межі свого буття, але й намагається подолати їх. Тому саме дух,
духовність є по-справжньому людським способом буття, оскільки тут найяскравіше виявляються неврівноважені характеристики існування людини, і діяльність спрямована не на згасання, задоволення
прагматичних потреб, ні, вона орієнтується на відповідність вищим духовним цінностям.
Духовність людини в певній мірі вирішує одне з вихідних протиріч Буття-безкінечності буття і
нетривкості існування людини. Душа не тільки в собі самій, у своїй власній стихії, тобто у своїй
суб'єктивності безмежна і потенційно безконечна, але її безконечність водночас така, що в глибинних
рівнях душа, поза межами самої себе, зустрічається з чимось іншим, ніж вона сама, або це "щось інше"
проникає в неї і тим самим відкривається їй. Цим "чимось іншим" є дух, який уявляється філософові
завершеним спокійним буттям об'єктивної актуальної реальності.
Сучасне некласичне розуміння духовної реальності людини базується на тому, що буття матерії
нерозривно пов'язане з буттям духу. Буття матеріально-духовне. Дух – це стан буття. Якщо матерія – це
тілесний спосіб існування буття, то дух – це не тілесний, а інформаційно-екзистенціональний спосіб
існування буття. Духовна реальність людини - це така форма буття, в якій відібраний весь комплекс
форм буття: починаючи від стихії бажань, прагнення до збереження, рівноваги та розмноження і
закінчуючи ієрархією цілей та ідеалів щодо людського існування.
Дух – це філософська категорія, що визначає форму буття, в якій буття задає для всього організацію,
завдання, норми, включаючи самого себе, "знає" себе і проживає своє життя в стані цілісної ідеальної
інформаційно-оціночно – емоційно-конструюючої форми. Дух – це спосіб буття перебувати в
конструюючому стані, конструюючому як позитивне, створюючи раціональне, так і негативне, рушійне,
ірраціональне. Неокласичне розуміння духу людини ґрунтується на конструюючій сутності духу, а не на
відображуючій парадигмі свідомості та на структурі духу, що складається із свідомості, поза свідомого
та душі людини, а не будь-якого його елементу, коли ціле зводиться до його частини. При цьому
духовність, як особливий стан духу, не ототожнюється самим духом людини і релігійністю [2].
Душа і дух символізують, відповідно, конечне (індивідуальне, психічне, емоційне, суб'єктивне) та
безконечне (трансісторичне, трансперсональне, об'єктивне) людина постійно намагається "зламати",
виправити вузькі рамки своєї душі. Такий стан діяльності людини характеризується як духовність. Духовне
буття – це не тільки зовнішнє трансцендентне підґрунтя духу, а й момент, який констатує саме буття духу.
Індивідуальна душа (явище історичне, конечне) намагається підкорити дух, проникнути в його
володіння. Ці зусилля чисто індивідуальні, але цей стан напруженої роботи і є духовним. Кожний духовний
акт – це момент напруженої зустрічі, поєднання душі та духу. Саме цей момент "переживання" духу
робить людину чутливою, сприйнятливою, гнучкою. Духовність – немовби процес і результат руху душі до
© Барно Т. О., 2017
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духу, залучення душі до чогось більш фунтовного, зв'язок тимчасового з вічністю. Доторкнувшись до
нього (духу), людина кожного разу повертається звідти іншою.
Від спілкування з вічністю людина стає мудрішою, але менш самовпевненою, щасливішою, але менш
самозадоволеною, більш здатною визнати свою неспроможність, але озброєною значно глибшим
розумінням взаємозв'язків між словами, предметами та діями.
Духовність розуміється не як діалектична протилежність по відношенню до матеріального (точка зору
одностороннього мислення), а як відносини в цілому, тобто в якості розрізненої єдності духоматерії, де
матерія (природні та соціальні явища) ідеалізовані й реально перетворенні мислячим, чуттєвим і практично
діючим духом, – є сенс і еволюційне призначення людського життя.
Духовність як всезагальна, родова сутність теоретичного і практичного духу є творча самоорганізуюча
субстанція людського життя, шо породжує соціальний світ. Духовність, а не праця в її вузько економічному
розуміння є дійсною, вільно самовизначеною субстанцією істинно людського життя. В дійсності праця
керується не тільки свідомою метою, але й почуттями та волею людини. Без свідомо-вольової форми свого
буття трудова або предметно-практична діяльність, життєві ресурси, матеріальні засоби виробництва та
технології, економічні відносини, суспільне виробництво, господарство країни в цілому – мислительна
абстракція. Праця сама по собі, коли вона розуміється в економічному значенні, не може бути
визначальною основою реального суспільства, так як вона існує лише дякуючи імманентній їй свідомій
та чуттєво-вольовій формі, матеріальному змісту, значить абстрактному, не самостійному моменту, якою
вона в дійсності є.
Основою людського життя з формальної сторони є те, що не потребує іншої умови свого існування, а
виступає своєю власною суєтністю, тобто субстанцією, яка потенційно вміщує в собі всю сукупність
матеріальних та духовних суспільних відносин, соціальне життя в цілому.
До змістовної сторони такою практично діючою самосвідомістю людського життя, інтелектуальночуттєво-вольовим виразом її законів і є духовність духу народу – гармонійної єдності людського життя,
його ресурсів та соціального способу їх буття.
Духовність як гармонічна єдність, включає свідомі цілі в пізнанні природних та соціальних
закономірностей; трудової діяльності, ресурсів та засобів виробництва; соціально-економічних та інших
суспільних відносин свідомо-вольової форми естетичного, внутрішнього та зовнішнього вільного
існування; продукту життєдіяльності людини - матеріально-духовних засобів його дійсного буття. Таким
чином, це є формула людського життя, її ідея, що взята в субстанційному визначенні або в плані
конкретно-загального поняття.
Втрачаючи будь-який елемент цієї формули, ми розірвемо органічний взаємозв'язок матеріального
змісту та чуттєво-свідомо-вольової форми духовності – і соціальне життя буде деградувати, тому що з
вираженої духовності втрачається і сенс людського буття, а бездуховна економіка, громадянське
суспільство, цивілізація морально розкладаються і гинуть.
Духовність оперує не на рівні утилітарно-прагматичних цінностей, мотивуючих поведінку людини та
її внутрішнє життя, а тих цінностей, на основі яких вирішуються смисложиттєві проблеми, що
виражаються для кожної людини в системі "вічних питань" людського буття. На шляху їх вирішення
здійснюється духовне сходження особистості, знаходження духовної культури. Духовність - це проблема
визначення сенсу життя. Духовність є показником існування певної ієрархії цінностей, мети та змісту, в ній
концентруються проблеми, що відносяться до вищого рівня духовного засвоєння світу людиною.
У сфері духовного життя людиною здійснюється осмислення і вибір ідеалів, цінностей, цілепокладання не просто на основі засвоєння знань з підручників, "архівів" культури, але й осмислення та
переживання особистого досвіду.
Проблема духовності – це не тільки визначення вищого рівня засвоєння людиною власного світу,
відношення до нього природи, суспільства інших людей. Це проблема виходу людини за рамки вузькоемпіричного буття, подолання себе "вчорашнього" в процесі оновлення та вдосконалення, "сходження"
особи до її ідеалів, цінностей і реалізація їх на своєму життєвому шляху. А це проблема життєтворчості,
що є важливим компонентом духовності людини.
Актуальність знання закономірностей духовного розвитку сприятиме формуванню ціннісних орієнтирів
особистості. Однією із закономірностей духовного розвитку людини є віра. Віра – це найвища потреба
людського життя, це найсильніше почуття. Вона проявляється не тільки в відношенні до Бога та вищих
сил, але і вірі в Людину, вірі в добро, справедливість, світле майбутнє всього людства, людський та
вищий розум, в науку і таке інше.
Життя людини нерозривно пов'язане з її індивідуальним поняттям "добра" – це є також
закономірністю духовного розвитку.
Існують різні підходи в розумінні цієї категорії в історично-порівняльному аспекті. Але ж добро
безперечно притаманне людині, воно є початковим пунктом людської моральності, так як воно універсальне.
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Постійний рух до більш високої мети – це також суттєва закономірність духовного розвитку людини.
Кожна людина до чогось прагне, старанно достигає певної мети, в цьому вимірі можна підкреслити, що
мета повинна бути благородною, тобто високоморальною.
Таким чином, викреслені закономірності духовного розвитку людини лягають в основу закону
духовного розвитку, який повинен діяти одночасно, тоді єдність між ними буде забезпечена. Гасло: "З
добром та вірою до мети життя" високогуманне та духовно-ціннісне. Залежність закономірностей одна
від другої виступають гарантією цілісного, гармонійного духовного розвитку людини.
Меркотан Л. І. та Салтишева В.П. в своїх дослідженнях констатують, що проблема духовності
постала в зв'язку з тим, що стався розрив між процесами навчання і виховання, знищенням старого
виховного ідеалу і відсутністю нової парадигми виховання, орієнтації на емпіричне мислення,
відсутністю умов для розвитку теоретичного типу мислення, позбавлення особистості здатності до
розвитку, що об'єктивно призводить до зниження інтелектуального потенціалу суспільства. Все нове - це
давно забуте минуле. 60 років тому Л. С. Виготським було поставлено фундаментальне питання про
співвідношення розвитку і навчання. Його учні – Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов, Є. В. Ільєнков, А. Р. Лурія,
Л. Д. Божович, Г. Я. Гальперин, О. В. Запорожець, П. І. Зінченко, працюючи в напрямку дослідження
співвідношення навчання і розвитку, створили теоретичні основи розвивального навчання.
Поняття діяльності, як форми історичної культурної творчості людини, стало абстрактною основою
цілісної системи навчання, на основі якої здійснюється підхід до формування особистості. На думку
В. В. Давидової, існує два види діяльності: одна спрямована на зміну існуючого зовнішнього порядку
об'єктів, інша – на реалізацію їх внутрішніх потенцій, на розкриття умов походження цілісних систем.
Особистість формується в результаті другого виду діяльності, бо саме в ній спостерігається розвиток
теоретичного мислення.
Духовні потреби - складна динамічна система неоднозначних за характером і силою внутрішніх
спонукань людини. Можна спостерігати різні підходи щодо класифікації духовних потреб молоді.
Виходячи з концепцій, тлумачень і міркувань філософів, психологів та педагогів, нами була здійснена
спроба виробити шляхи формування духовного світу сучасного юриста.
У своєму останньому виступі перед випускниками Павлиської школи В. О. Сухомлинський говорив:
"Людській силі духу немає меж. Немає труднощів та перешкод, які не змогла б перебороти людина. Не
мовчки перетерпіти, перестраждати, а саме перебороти, вийти переможцем, стати сильніше. Більше всього
бійтесь хвилини, коли труднощі здадуться вам неперебррними, коли з'явиться думка відступити, піти по
легкому шляху" [1, с.123].
На наше переконання, сучасний юрист повинен мати ідейно-моральні якості (переконаність,
патріотизм), морально-ділові і морально-економічні (працелюбство, діловитість, активність, практичність,
дисциплінованість, уміння взаємодіяти з різними людьми), морально-прагматичні (мудрість,
врівноваженість, ввічливість, товариськість, поміркованість), гуманістичні (чуйність, благородство,
прихильність до загальнолюдських цінностей) та ін.
Важливість цього зумовлена тим, що майбутні юристи не можуть замикатися у вузьке коло лише
професійних інтересів, вони мають виходити з вищої школи не лише спеціалістами високої кваліфікації,
а людьми високої культури, здатними глибоко сприймати і розуміти народні традиції, проблеми.
Тільки цілісний підхід до розв'язання проблеми духовності здатний сформувати сучасного юриста, в
руках якого майбутнє нашої незалежної України. Проблема бере свої витоки з необхідності досконало
знати, хто приходить після школи до вузу й кого ми повинні випустити. Соціологічні дослідження,
проведені нами серед випускників середніх шкіл м. Кіровограда та Новоукраїнського району
Кіровоградської області й студентів першого курсу нашого інституту дали такі результати:
Випускники школи
Методи
1.Фізичний стан здоров'я потребує
?
покращення у 53%
2. Емоційно неврівноважені – 63%
3. Негативне ставлення до праці –71,2%
4. Морально не сформовані – 67,3%
5. Естетично низький рівень – 67,3%
6. Романтичне уявлення про свою
майбутню професію – 78,1%

Випускники вузу
1. Фізичний стан здоров'я повинен бути добрим
2. Юрист повинен вміти контролювати свої
емоції
3. Юрист повинен бути надзвичайно
працездатним (ненормований робочий день)
4. Морально сформованим
5. Естетичний рівень повинен бути високим
6. Високий професійний рівень знань, умінь та
навичок

Результати вражають. Виходячи з них, почався пошук шляхів і вироблення цілісного підходу,
пам'ятаючи стародавній вислів: "В здоровому тілі – здоровий дух". Вивчення фізичного стану здоров'я та
соціологічні дослідження з цього питання показали, що загальний стан межує між критичним і
задовільним. На питання анкети: "Як Ви оцінюєте свій стан здоров'я ?" 49,8% опитаних оцінили балами від
2,5 до 3,5. Дані медичного обстеження, проведеного серед цієї категорії студентів, в основному підтвердили
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цю цифру (53,1% мають стан здоров'я задовільного рівня). Що ж слід робити в такій ситуації? Перш за
все, було цікаво почути відповідь самих студентів, тому наступне питання анкети було: "Що Ви робите
для зміцнення свого здоров'я ?" 37,5% – нічого не роблять, 16,6% – займаються спортом, 12,5% –
лікуються, і ще 13% – вживають вітаміни й п'ють напої з лікарських трав. Вивчаючи проблему більш
поглиблено, ми встановили, що вранці займаються гімнастикою лише 2,1%, спорт полюбляють 96%, а
регулярно займаються ним – лише близько 30%, серед цієї третини – більше 50% лише до трьох годин на
тиждень займаються своїм улюбленим видом спорту. На свіжому повітрі бувають кожного дня від трьох до
шести годин лише 35,6% опитуваних. Спілкування з природою люблять усі, але близько 40% за останній
місяць не змогли задовольнити своє бажання, 62,5% більше полюбляють прогулянку ввечері, ніж бігти
вранці, але роблять це постійно лише 23% з них. До обливання холодною водою 70,8% студентів
ставляться позитивно, але жоден з них цього не робить. І як наслідок всієї інформації - відповідь на останнє
запитання анкети "Які б пропозиції Ви внесли щодо зміцнення здоров'я студентів юридичного
факультету?" Переважна більшість (61,7%) запропонувала в розкладі залишити не більше двох пар на
день, зняти з вивчення ряд дисциплін, встановити вільний режим відвідування всіх занять, зменшити
кількість заліків та екзаменів. Тому це питання було обговорено на розширеному засіданні ректората з
участю широкого кола студентів, маючи на меті через органи студентського самоврядування усвідомити
важливість і необхідність розв'язання цієї проблеми. Було намічено цілий комплекс заходів, спрямованих
на зміцнення фізичного стану здоров'я. Слабкий стан здоров'я не дозволяє втримувати працездатність
протягом дня; зростає нервове напруження, що сприяє частим захворюванням. Вжиті заходи сприяли
зміцненню фізичного стану здоров'я, і вже через рік тільки 28,7% студентів потребували подальшої
цілеспрямованої роботи по подоланню проблеми.
Член-кореспондент Академії правових наук України, професор О.Святоцький вважає, що Україна здатна
вийти на провідні позиції за умови реалізації свого наукового та духовного потенціалу. В умовах ринку
перемагає той, хто в змозі виробляти конкурентоспроможні товари і послуги, а це є можливим тільки з
використанням духовності, інтелектуальності нації ("інтелектуальна власність" за О.Святоцьким).
Міжнародний досвід свідчить, що першоосновою індустріальної могутності США, Японії, Німеччини та
інших розвинених країн є їх духовність, інтелектуальність, втілена у передові технології виробництва та
управління. Україні належить кожний третій винахід, а за потенціалом об'єктів інтелектуальної власності
наша країна не поступається розвиненим країнам світу.
Використання інтелектуального продукту в сфері науки та виробництва дає, як правило, істотний
додатковий прибуток. За статистичними даними, виробництво продукції з використанням винаходів
збільшує прибуток у середньому на 28%. Тому іноземні фірми виявляють особливий інтерес до результатів
інтелектуальної діяльності та впровадження їх у виробництво. Світова практика підтверджує, що на частку
інтелектуальної власності може припадати до 35% капіталу промислових фірм і підприємств.
Стратегія розвитку духовності нації в таких країнах, як Японія, США, Китай різна. На 2015 р. у США
має залишитися усього 2,5 млн. робітників; селян-фермерів на 260 млн. населення залишиться 300-400 тис.
Половина іншого працездатного населення опиниться у сфері обслуговування, частина – в армії, а
приблизно 40 млн чоловік займатимуться інформатикою. Японія ж планує після 2015 р. стати країною з
найвищим інтелектуальним потенціалом у світі. З 2015 р. жоден японець не буде мати потреби займатися
фізичною працею. Японським парламентом затверджено програму національного розвитку країни (усе
складається в цифрах на 21 рік наперед), а кожні три роки програма переглядається і коректується.
Японія – освічена країна. Середню освіту в ній здобувають за 12,5 років, а середньостатистичний
японець за сумою знань більш освічений, ніж представник будь-якої іншої держави.
Сьогодні реальною перспективою, першим кроком є розвиток інтелектуальних здібностей людини, а
наступним, який передбачається, але до якого ми, на жаль, не готуємося (з усіх країн – це тільки Китай і
Японія) - моральний склад людини. Наступним переважаючим чинником земної цивілізації буде людська
моральність. Ми повинні знати і враховувати зарубіжний досвід, але ми одночасно повинні бути достатньо
самостійні при його впровадженні.
Тому варто було б розробити чітку програму на рівні Уряду України та скоординувати зусилля всіх для
її реалізації. Державна національна програма "Освіта (Україна XXI століття)" не стала тим документом, над
яким працювало б наше суспільство, бо вона має багато недоліків, основним з яких є відсутність державної
підтримки. Крім того, слід було б вирішити, що є найважливішим сьогодні й завтра. Вказана програма
повинна бути доведена до громадськості. Наявність чітких цілей є особливо необхідною з огляду на
мізерність бюджетних ресурсів. Зараз необхідно з'ясувати, що треба зробити, щоб Україна не залишилася
позаду всіх держав з причин незначного фінансування наукових досліджень з проблеми формування
духовності та реалізації ідеї формування громадянина правової держави. В нашій державі прийнято пакет
законів по створенню законодавчого поля для захисту духовних і матеріальних інтересів, що виникають у
зв'язку з різними видами розумової діяльності людини.
Однак застосування чинного українського законодавства виявило й ряд проблем, що потребують
вирішення. Найістотнішим моментом (на думку О. Святоцького, і ми його підтримуємо) є доопрацювання
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та прийняття нового Цивільного кодексу України (нині чинний ЦК Української РСР 1963 р.). У проекті
цього Кодексу розділ IV присвячений праву інтелектуальної власності. Держава виділяє кошти і тому
має право на використання і на зворотну віддачу. Названий розділ у загальному вигляді має містити лише
основних норм і правил, передбачених вимогами TRIPS, і в жодному випадку –положення, викладені у
спеціальних законах, оскільки в перехідному суспільстві вони вимагають частого коректування та змін.
Тому в новому Цивільному кодексі варто лише визначити місце даного інституту як інституту
виключного права нарівні з інститутом майнових прав, зробивши при цьому застереження про визнання
прав на об'єкти інтелектуальної власності (виключні права) фізичної або юридичної особи як на
результати творчої діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації суб'єкта підприємницької
діяльності. Сьогодні практично не функціонує система перепідготовки кадрів.
Демократія, як основа державного управління, набуває сили лише там, де існує спільність інтересів та
фундаментальних цінностей, які визнаються більшістю громадянського суспільства. Тому громадянське
суспільство стає базисом демократичної держави лише тоді, коли його інтереси та інтереси держави не
протиставляються, становлять єдність протилежностей. О.Скрипнюк справедливо в зв'язку з цим зазначає,
що демократична держава покликана розв'язувати суперечності між загальнодержавним інтересом та
інтересами різних суб'єктів громадянського суспільства. З іншого боку, в процесі діяльності політичних
партій, громадських об'єднань, засобів масової інформації, асоціацій інтереси громадянського суспільства
повинні трансформуватися в інтереси держави. Необхідність подібного теоретико-концептуального та
практико-правового зв'язку між громадянським суспільством і державною владою зумовлюється тим, що
навіть демократична держава не здатна постійно адекватно відображати всю повноту суспільних інтересів.
Лише громадянське суспільство в особі самодіяльних громадських організацій, партій, рухів може своєчасно
виявляти назрілі потреби та ініціювати необхідні правові, політичні та державні зміни.
Тому сферу взаємовпливу демократичної держави і громадянського суспільства, яка дозволяє їм
водночас ефективно взаємодіяти і додержувати певну дистанцію. В.Медведчук окреслив поняття "межа
демократії", порушення якої призводить чи до одержавлення суспільства, чи до руйнування структури
державної влади, що як з теоретичного, так і з практичного погляду є неприпустимим. Водночас з
розвитком громадянського суспільства істотно змінюється роль демократичної держави, тобто в системі
суспільних відносин все більшого значення набувають відносини, які грунтуються на засадах
самоорганізації, самоврядування, і в зв'язку з цим відбувається процес внутрішнього перетворення
державності. Проте держава нікуди не зникає, оскільки у різних формах і з різним ступенем примусу її
присутність буде завжди потрібна громадянському суспільству.
Все це надзвичайно важливо при підготовці юристів нового покоління. Ст.1 Конституції України утверджує
будівництво правової держави, і в цьому ракурсі все вищезазначене набуває особливої актуальності.
Удосконалення підготовки майбутніх юристів потребує не тільки перегляду змісту і методів
навчання, а й формування духовної культури особистості, яка забезпечує повноцінну професійну
діяльність в умовах побудови правової держави.
Специфічною особливістю формування особистості майбутнього юриста з позицій сьогодення має
стати розуміння того, що перш за все, це людина, яка не тільки отримує вищу юридичну освіту, а й
здійснює важливу соціальну функцію – забезпечує неухильну дієвість законів на всій території держави
кожним громадянином. Юрист повинен бути проповідником закону в суспільстві, встановити
верховенство, повагу до Закону. Майбутній юрист – це мислитель, який несе всю повноту покладеної на
нього відповідальності за долю громадян, за їх духовне, інтелектуальне та фізичне здоров'я, за майбутнє
своєї країни і всієї людської цивілізації.
Не можна не погодитися з А. М. Растригіною (м. Київ), яка зазначає, що йдеться про необхідність
формування в стінах вищого закладу освіти висококваліфікованих фахівців, відкритих для творчого
сприйняття нових ідей, самостійно оцінюючих їх ефективність і слушність, вільних у виборі професійних
засобів вирішення завдань, маючих високий рівень культури. Остання, без сумніву, є найважливішим
утворенням в структурі особистості майбутнього юриста і має як особистістий сенс для кожного
окремого індивіда, так і величезне соціально-практичне значення для суспільства в цілому.
Для організації процесу формування духовної культури майбутнього фахівця необхідно конкретизувати
цілі кожної з ланок. Різноманітні соціальні властивості особистості – її потреби, інтереси, цілі та життєві
плани з'являються не випадково як для самої людини, так і для суспільства: вони готуються кожним
попереднім етапом, розгортаються і проявляються в той чи інший період життя, мають тенденцію в майбутнє.
Формування духовності майбутнього юриста в період професійної підготовки відбувається в процесі
його навчально-пізнавальної, навчально-практичної, позааудиторної та самостійної діяльності за
допомогою вирішення завдань з певним алгоритмом функціонування. Кожному етапу відповідають свої
методи, розроблені за ступенем зростання складності навчальних завдань.
Поступове розширення і ускладнення завдань активізує складові культури майбутнього юриста, що
дозволяє в процесі професійної підготовки сформувати духовність на більш високому рівні. Сьогодні і
науковці і практики сходяться на тому, що на першому плані стоїть формування особистості, яка повинна
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мати високий рівень культури. Особливе місце в цьому процесі належить комплексному використанню
різноманітних видів мистецтва (музики, літератури, образотворчого мистецтва), а також театру, музеям та ін.,
що сприятимуть розвитку емоційно-чуттєвої сфери, асоціативного, оригінального мислення, уяви.
Фізіологічною передумовою взаємодії почуттів є спроможність центральної нервової системи до
асоціативної діяльності. На асоціативний характер людського мислення спирається творча уява, завдяки
чому створюється багатство образів. Асоціації відчуттів також відіграють винятково важливу роль у
виникненні естетичних почуттів, уявлень, суджень тощо. В.Бутенко до числа основних форм естетичного
становлення особи, пов'язаних з процесом самовираження, відносить комунікативну діяльність, яка веде
до ствердження естетичного початку в спілкуванні з природою, людьми, різними видами і жанрами
мистецтва; пізнавальну діяльність, спрямовану на вивчення естетичних сторін дійсності і мистецтва; творчу
діяльність, що припускає активну участь у збереженні і примноженні естетичних цінностей природи,
суспільства, художньої культури.
Роль мистецтва в процесі формування і розвитку естетично розвиненої особистості є незамінною.
Мистецтво необхідно розглядати як носія засобу пізнання, додаткового по відношенню до традиційних
наукових засобів, що дозволить знайти основне вирішення проблеми на інтуїтивному рівні, де активна
роль уяви і асоціативних уявлень. Наука і мистецтво взаємодоповнюють один одного як засоби пізнання
світу. Вплив художньо-естетичного циклу на розвиток пізнавальної сфери особи дуже великий і
пояснюється специфікою мистецтва як форми відображення дійсності. Мистецтво поєднує в собі засоби
науково-теоретичного мислення і образного бачення світу. Художні образи володіють знаковими
особливостями, притаманними абстрактному мисленню, і водночас виступають у конкретно-чуттєвій
формі предметів і явищ. Художній образ породжує в свідомості суб'єкта, що сприймає, асоціації, завдяки
яким цей образ набуває індивідуального сенсу. В естетиці вже стало тривіальністю констатувати безперечні
властивості мистецтва, як соціально-естетичного явища, говорити про його спроможність формувати
бачення і сприймання дійсності, виявляти і розвивати творчі потенції особистості.
В. В. Тушева на сучасному етапі визначає такі цілі при формуванні духовного світу спеціаліста:
 розвиток оригінального мислення (здатність до своєрідного, нетривіального виконання того чи
іншого завдання);
 розвиток асоціативного мислення (різноплановість образів, їх багатомірність, повнота
суб'єктивних переживань);
 формування і розвиток цілісного сприйняття (здатність до узагальнення, емоційного та
інтелектуального синтезу образів);
 розвиток емоційно-чуттєвої сфери (інтенсивність образних переживань, їх адекватність
художньому складу творів);
 нагромадження естетичних (музичних і образотворчих) вражень від спілкування з мистецтвом;
 пізнання світу через власну творчу діяльність завдяки виконанню завдань художньо-естетичної
спрямованості, яка сприяє формуванню творчої особистості;
 активізація самостійної пізнавальної діяльності, спрямованої на отримання нових знань і способів
діяльності;
 формування інтересу і потреби до творчої діяльності та спілкування з мистецтвом.
Завдання виховання, навчання і розвитку мистецтвом не зводиться тільки до освоєння і розуміння
мистецтва як такого, а припускає в першу чергу формування естетичного ставлення до дійсності, творчої
активності, що зумовлена самою творчою природою мистецтва, виховання тих якостей, що характеризують
загальний розвиток особистості.
В інституті склалася система роботи, яка починається з вивчення студентів першого курсу. Соціологічні
дослідження показують, що тільки 12,3% були в театрі, що 8,9% регулярно були в музеях і тільки 7,9%
відвідали виставки художників. У вересні місяці кожного року Кіровоградський драматичний театр
ім. М. Кропивницького проводить традиційне свято театрального мистецтва "Вересневі самоцвіти".
Попередні зустрічі працівників театру зі студентами, на яких вони отримують вичерпну інформацію і
запрошення до участі в перегляді вистав, кладуть початок дружби і регулярного перегляду всього
репертуару. Вже після першого відвідування у 52,3% студентів змінюється ставлення до театру. Після
кожної вистави обов'язкове обговорення з висновками про актуальність щодо сьогодення. Періодично
влаштовуються зустрічі з акторами театру, що стає цікавою сторінкою пізнання їх, як людей, що мають
властивості не тільки акторські.
Особливо важливе психологічне значення мають зустрічі з практиками (прокурорами, суддями,
нотаріусами, адвокатами та ін.), які підкреслюють, що юрист - це не тільки знавець законодавства, а в
першу чергу – це особистість з високим інтелектуальним рівнем. Тому вже другий рік на базі нашого
інституту працює телевізійний літературний театр, де студенти відчувають подих поезії, прози і їх силу для
духовного стану.
Слід підкреслити, що результат може принести система роботи, а не епізодичні заходи. З цієї позиції
ми підходимо до формування духовного світу юриста. Відкриваючи для майбутніх фахівців кожну
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сторінку духовності, ми уважно ставимось до їх оцінок сприймання, тому що тільки активна і свідома
позиція кожного принесе результат. С. С. Сливка підкреслює, що духовну культуру юриста доцільно
розглядати як ступінь засвоєння ним норм духовного права, оволодіння сукупністю духовних надбань
людства у галузі науки, освіти, мистецтва та практичну реалізацію цих цінностей у правових нормах
(5,с.115). Структурними елементами духовної культури юриста він вважає: знання філософії законів
Всесвіту, інтелектуальне осмислення історії, традицій краєзнавства, народознавства, релігієзнавства,
художньої літератури, мистецтва, розвинена духовність, дотримання норм правничої етики, використання
загальнолюдських цінностей у правовому полі.
Таке розуміння духовної культури виявляє її органічний взаємозв'язок із інтелектуальною, моральною і
внутрішньою культурами. Хоча деякі дослідники (В. П. Сальников, В. П. Федоров, О. І. Худяк і інші)
вважають, що духовність не тотожна інтелектуальності і моральності. На наше переконання, духовна
культура юриста є втіленням практично всіх видів культур, які базуються на принципах державності,
моральності, інтелектуальності, людяності, глибинності, синтезу, пріоритету духовного над матеріальним.
На відміну від юридичних, норми духовного права людина не створює, а лише засвоює, хоча обидва
види цих норм мають обов'язковий характер. Якщо юридичні закони людина порушує своїми діями, то
духовні – думками, помислами. Відомо, що за порушення юридичних законів настає відповідальність, а
незнання та порушення норм духовного права призводять до негативних наслідків і страждань окремих
людей чи цілих народів. Тому юристи у своїй практичній діяльності зобов'язані особисто виконувати
вимоги духовного права і спонукати громадян до виконання цих вимог. У цьому полягає основний зміст
духовної культури юриста.
Ці духовні надбання позитивно впливають на професійну діяльність юриста, допомагають правильно
оцінити правові явища, визначити внутрішній імператив службового обов'язку, прийняти справедливі
рішення.
Якщо професійні дії юриста ґрунтуватимуться на духовній, національно-правовій ідейній основі, то в
такий спосіб утверджується принципова відкритість людського буття, реалізується прагнення громадян до
правди, свободи, любові. Звичайно, досягнути прогресу у духовному житті людини надзвичайно важко,
особливо у сучасних умовах, оскільки духовність людини – це своєрідна програма здійснення
позитивних та негативних думок і вчинків, ставлення до природних законів. Тому духовна місія юриста
має спрямовуватись насамперед на вдосконалення духовності громадян. Це забезпечується високою
духовною культурою самого юриста. Можна забути якісь негативні деталі юридичної справи, але в душі
учасників справи, в пам'яті назавжди залишаються факти бездуховності юриста, його немилосердя,
несправедливість чи бажання помститися. Духовні інтереси юриста мають спрямованість на усвідомлення
того, що провина й страждання існують поряд. У цьому усвідомленні – суть юридичного милосердя.
Тому радість від виконаного обов'язку юрист має відчувати не тільки від кількості розкритих
злочинів чи від усвідомлення справедливості покарання, а й від того, наскільки відчутні результати
духовного оздоровлення людей. Ось чому, як пише Е. Фромм, важливим є тільки глибоке і всебічне
самопізнання, коли розуміння свободи не пояснюється свавіллям, а можливістю бути самим собою.
Висновок. Духовна культура юриста – важлива складова частина самої його природи і сутності.
С. С. Сливка справедливо вважає, щоб сформувати високу духовну культуру, юристові слід дбати
насамперед про свій дух, душу, бо тіло обмежує душу, якщо не гріховними ділами, то гріховними
помислами, тягне її донизу. Тому духовна культура не тільки бажана, а просто конче необхідна юристові
для здійснення професійних обов'язків.
Сьогодні ситуація формує у юристів гуманістичні погляди. Почався новий етап духовного
відродження України, що зумовлює духовне піднесення нації. Духовне відродження країни сприяє
осмисленню юристами власної духовної сутності. Формуючи власні духовні сутності, юрист повинен
усвідомити, що тільки духовні критерії визначають його як захисника народу.
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Барно Т. А. Пути формирования духовного мира современного юриста
Неоспоримым является то, что жизнедеятельность человека и духовность взаимообусловлены. Однако
эти проблемы еще недостаточно исследованы. Человечество не раз охватывала глубокий кризис
духовности. Сегодня, к сожалению, мы стали свидетелями духовного опустошения общества, является
следствием совершенных в течение: последних десятилить преступлений против духовности. Все это
приводит к угрожающему росту бездуховности и зростання негативных явлений в обществе. При
таких условиях чрезвычайно важно именно юристам овладевать культурными достижениями
человечества и нации, поднять уровень духовности. Формирование морально развитой личности
является частью всего процесса духовного становления молодого поколения. Изменения социальной
среды и нравственное развитие личности - единый взаимосвязанный процесс. В последнее время особую
актуальность приобретает вопрос духовности в условиях побудовы независимого правового
государства. В связи с этим возрастает актуальность педагогико-психологических дослиджень,
направленных на оптимизацию воспитательного процесса по формированию духовного мира молодежи.
Barno T. A. Ways Of Formation Of The Spiritual World Of The Modern Lawyer
There is no doubt that vitual activity and inner world of an individual are interconnected. But these problems
have not been researched property, it is a pity, but nowadays we observe devastation of individual's innner world
and that is the consequence of crimes committed against society. As a result, it leads to a dangerous increase of
inner world's destruction and negative occrrences in the society. Under such conditions it is necessary for the
lawyersto master cultural attainments of humanity and nation and to raise inner world's standards.
Forming of a morally developed individual is apart of young generation's formation process. Social milieu's
changes and moral development of an individual are interconnected. Inner world's development is becomingmore
and more up-to-date while forming the independent legal state. That's why the pedagogic-psychological research,
concerning the formation of youth's inner world, is extremely actual.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СУБЪЕКТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Профессиональная субъектность учителей начальных классов в статье рассмотрена как системный
психолого-педагогический феномен, который определяется как их интегральное профессионально
важное качество. Оно формируется в процессе получения профессионального образования в
педагогическом ВУЗе, которое не только определяет отношение учителя к педагогической
деятельности, а формирует его субъектную позицию и стимулирует активность в этой деятельности,
что в конечном счёте непосредственно влияет на успешность педагогической деятельности учителей в
начальной школе.
Подчёркнуто, что педагогическое моделирование – это метод создания и изучения педагогических
моделей, т.е. отражение основных характеристик определённой педагогической системы (процесса,
явления) в специально созданном объекте – в педагогической модели в форме мысленного представления
или материальной реализации педагогического процесса (явления), который адекватно отображает
исследуемый предмет педагогической действительности, в данной статье – процесс формирования
профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов.
Показано, что педагогическое моделирование процесса формирования профессиональной субъектности
будущих учителей начальных классов позволяет обосновать логическую, содержательную и
методическую последовательность её формирования благодаря установлению связей между основными
компонентами их профессиональной подготовки и придать этому процессу субъектно-деятельностный
характер.
Подчеркнуто, что целенаправленному её формированию способствует субъектно-деятельностная
модель, которая обоснована с учётом основных методологических принципов педагогического
моделирования и состоит с целево-методологического, содержательного, методико-праксеологичного,
оценочно-результативного и субъект-субъектного компонентов.
Ключевые слова: педагогическое моделирование; модель; профессиональная субъектность;
формирование; будущие учителя начальных классов; субъектно-деятельностная модель формирования
профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов.
Актуальность и практическая ценность педагогического моделирования в любом исследовании
прежде всего определяется адекватностью спроектированной модели исследуемому педагогическому
объекту, а также тем, насколько правильно учтены основные его принципы моделирования, которые
практически определяют как возможности и тип модели, так и ее функции в конкретном исследовании. В
педагогических исследованиях в основном применяются вещественно-математические (их физическая
природа отличается от прототипа, но возможно математическое описание поведения оригинала) и
логико-семиотические (конструируются из специальных знаков, символов и структурных схем) модели.
Их научная ценность заключается в том, что они позволяют смоделировать разные педагогические
явления и процессы, к которым также относится профессиональная субъектность будущих учителей
начальных классов. В предыдущей статье нами было обосновано её модель [1], а в этой – педагогическое
моделирование процесса её формирования в педагогическом ВУЗе.
Цель статьи: обосновать педагогическое моделирование процесса формирования профессиональной
субъектности будущих учителей начальных классов в русле субъектно-деятельностного подхода.
Анализ результатов исследований по проблеме субъектности и её моделированию. В
обоснование проблемы субъектности существенный вклад внесли С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев,
К. А. Абульханова-Славская, Л. И. Анцыферова, А. В. Брушлинский, А. К. Осницкий, В. А. Петровский,
В. И. Слободчиков, В. А. Татенко, В. Д. Шадриков и др., которые определили её методологические и
теоретические основы. На основе анализа их работ можно сделать такой методологический вывод:
субъектность показывает активный характер жизнедеятельности человека, характеризует его
созидательную и творческую природу, а также подчёркивает ценность его внутреннего мира как
субъекта бытия. Особенно актуальными являются методологические положения С. Л. Рубинштейна [15]
относительно субъекта, личности и их психики, которые составили основу субъектно-деятельностного
подхода в психологии и педагогике. Эти идеи нашли дальнейшее развитие в научных работах
К. А. Абульхановой-Славской, А. В. Брушлинского.
А. А. Деркач обосновано подчёркивает, что «Субъектность и профессиональная субъектность как
качества, принадлежащие субъекту c позиций субъектного подхода в акмеологических исследованиях,
© Бекирова А. Р., 2017
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человек рассматривается как субъект совершенствования, опосредованного акмеологическими
технологиями, и самосовершенствования…» [4, с. 10].
Основным проявлением субъекта профессиональной деятельности является профессиональная
субъектность специалиста, как «интегральное профессионально важное качество специалиста,
содержательные аспекты формирования, актуализации и проявления которого определяются типологией
и спецификой профессионально обусловленных задач, характером профессионального взаимодействия и
условий профессиональной среды» [22, с. 131].
Применение моделирования в педагогических исследованиях начинается с 60-х годов ХХ века [8, с.
199-200]. А в работе А. Т. Куракина и Л. И. Новиковой [10] моделирование представлено как основной
метод системного подхода. Концептуальные идеи моделирования, теоретические представления о
моделях и методах моделирования в педагогике обоснованы Ю. К. Бабанским, В. П. Беспалько,
А. А. Братко, Т. А. Ильиной, Л. Б. Ительсоном, Н. В. Кузьминой и др. Имеются научные труды по
моделированию, например, по проблеме моделирования педагогического процесса (Н. И. Лазарев,
В. А. Семиченко и др.), основных подходов к моделированию (системный (О. В. Кустовская);
деятельностный (А. Н. Леонтьев); синергетический (Л. И. Даниленко, И. П. Подласый), субъектнодеятельностный (В. В. Ягупов); инновационный (Л. И. Даниленко, Н. В. Морзе, В. И. Носков и др.);
основных видов компетентности субъектов педагогического процесса (В. А. Болотов, А. Н. Дахин,
В. В. Сериков, В. В. Ягупов, О. Н. Ярыгин и др.).
Одновременно результаты анализа научных источников указывают на существенный интерес
исследователей к потенциалу моделирования (В. А. Штофф [19]), в том числе и педагогического
(Е. А. Лодатко [11], А. В. Семенова [16], В. В. Ягупов [21]). Так, Е. А. Лодатко подчёркивает, что
общенаучные понятия «модель» и «моделирование» являются важными и одновременно сложными
инструментами для педагогики. Во-первых, они попали в педагогику с других научных сфер; во-вторых,
они имеют такие «особенности, природа которых основывается на нечёткости, разплывчатости
педагогических понятий» [12, с. 11].
Как показывает анализ педагогических источников, проблема моделирования профессиональной
субъектности учителей начальных классов не была, практически, предметом диссертационных и других
научных исследований. Имеются только отдельные работы, которые касаются моделирования отдельных
ситуаций в педагогической деятельности учителей. Разные модели относительно субъектности
специалистов представлены такими исследователями: А. Б. Серых (структурно-содержательная модель
субъектности педагога) [17]; Т. А. Ольховой (структурно-функциональная модель становления
субъектности студента медицинского вуза) [13]; В. А. Чесноковым (организационно-педагогическая
модель развития субъектных характеристик личности будущего юриста) [18]; Н. Е. Исаевой
(концептуальная модель становления профессиональной субъектности будущих психологов) [5];
М. Д. Кузнецовой (теоретическая модель субъектности восприятия рекламного сообщения) [9].
Таким образом, анализ научных источников показывает, что проблема педагогического
моделирования процесса формирования профессиональной субъектности учителей начальных классов в
ВУЗе не была объектом и предметом научных исследований.
Изложение основного исследовательского материала. Моделирование – это воспроизведение
характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для его изучения, который
называется при этом моделью [20, с. 289]. Соответственно, педагогическое моделирование – это метод
создания и потом изучения педагогических моделей, т.е. отражение основных характеристик
определённой педагогической системы (процесса, явления) в специально созданном объекте – в
педагогической модели. Таким образом, педагогическая модель – это мысленно представленная или
материально реализованная система педагогического процесса, явления, которая адекватно отображает
исследуемый предмет педагогической действительности, в нашем случае – процесс формирования
профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов.
Анализ и обобщение научных источников даёт возможность выделить признаки модели
формирования профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов, которые должны,
по нашему мнению, соответствовать таким требованиям: 1) быть идеальной системой, оптимизированой
для изучения процесса формирования профессиональной субъектности будущих учителей начальных
классов; 2) в основном иметь сходство с оригиналом, а в определенных аспектах отличаться от
оригинала; 3) в процессе исследования замещать оригинал; 4) обеспечивать возможность получения
нового знания об оригинале в результате исследования.
Таким образом, главным преимуществом такой модели является целостность представленной
информации, дающая возможность осуществлять синтетический подход в познании процесса
формирования профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов.
Поэтому «Педагогическое моделирование является самостоятельным направлением в общем методе
исследования, причём это направление обладает специфическими чертами, отражающими особенность
моделируемых явлений. У педагогического моделирования, подобно моделированию вообще, есть
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универсальная часть – аксиоматика, возникающая в результате отвлечения от предметного содержания и
сформулированная в конкретном и пригодном для описания специфических феноменов знаковом виде.
Собственное проблемное поле педагогического моделирования формируется благодаря педагогическому
опыту... Педагогическое моделирование, с другой стороны, не может ограничиться только
содержательной частью, так как в образовании мы имеем дело с такими теориями, которые не полностью
воспроизводят действительное положение дел, а являются лишь упрощённой идеализацией конкретного
положения» [2, с.16-17].
А. Н. Дахиным сформулированы основные этапы педагогического моделирования: 1) вхождение в
процесс моделирования и выбор его методологических основ для качественного описания предмета
исследования; 2) постановка задач моделирования; 3) конструирование модели с уточнением
зависимости между основными элементами исследуемого объекта, определением параметров объекта и
критериев оценивания их изменений, выбор методик измерения; 4) исследование валидности модели в
решении поставленных задач; 5) применение модели в педагогическом эксперименте; 6) содержательная
интерпретация результатов моделирования [3].
Исследователи (Н. И. Клокар [6], О. А. Козырева [7], Е. А. Лодатко [11-12], Д. А. Погонышев [14])
выделяют основные методологические принципы педагогического моделирования: целенаправленности
и подчинения цели; иерархической взаимозависимости и согласованности её основных компонентов;
реальности исполнения; функционально-логической структуризации основных компонентов;
конкретности; наличия обратной связи о состоянии достигнутого результата; адекватности; наглядности;
определённости; объективности; концептуального единства основных компонентов; информационной
достаточности.
В процессе педагогического моделирования формирования профессиональной субъектности будущих
учителей начальных классов мы стремились придерживаться таких требований:
– описание модели её формирования должно быть таким, что эту модель можно было бы отнести
только к этой педагогической проблеме, т.е. избежать стандартной ошибки большинства исследователей,
когда их модели похожи друг на друга как близнецы (особенно примитивным компонентным составом,
например, целевым, содержательным, деятельностным и результативным);
– модель должна обязательно включать наряду с целево-методологическим, содержательным,
методико-праксеологичним, оценочно-результативным субъект-субъектный компонент, который
большинство авторов в свою педагогическую модель не включает;
– по включенным в модель компонентам и по их содержанию должно быть методично понятно: что, в
какой логической и содержательной последовательности и какие организационно-педагогические
действия следует совершать, чтобы формировать профессиональную субъектность будущих учителей
начальных классов; на рис. 1 показано логическую и содержательную последовательность и
организационно-педагогические действия по формированию профессиональной субъектности будущих
учителей начальных классов;
– наполнение компонентов модели должно отражать специфику формирования профессиональной
субъектности будущих учителей начальных классов (специфические методы, технологии, средства
профессиональной подготовки) и формируемого у них интегрального профессионально важного
качества (через его структуру, динамику и специфические проявления) (рис. 2);
– в содержании модели должны указываться связи и взаимосвязи не только между всеми ее
компонентами, но и внутрикомпонентные связи и связи между внутренним наполнением одних
компонентов с другими, чтобы можно было понять влияние одних элементов модели на другие (рис. 3);
– наполнение модели должно имеет новизну – в нашем случае субъектно-деятельностный подход,
показывать суть авторских предложений, что выражено в модели профессиональной субъектности
будущих учителей начальных классов (рис. 3), в методическом обеспечении и сопровождении её
формирования, используемых программах и мероприятиях, т.е. модель является уникальной. Ведущую
методологическую основу модели составляет система идей субъектно-деятельностного подхода в
психологии и педагогике. Эти идеи применительно к учителям начальных классов проявляются
следующим образом:
– деятельность всегда субъектная, она не может быть бессубъектной, а педагогическая деятельность в
начальной школе не может быть без учителя, т.е. интегральным проявлением учителя как субъекта
педагогической деятельности является его профессиональная субъектность;
– педагогическая деятельность осуществляется в условиях совместной деятельности её субъектов, т.е.
начальная школа невозможна без совместной деятельности учителей и учеников, которые являются
соответственно субъектами педагогической и учебной деятельности;
– педагогическая деятельность учителя начальных классов в начальной школе в русле
гуманистического, личностно ориентированного подхода всегда предусматривает активное субъектсубъектное взаимодействие учителей и учеников, т.е. она всегда субъект-субъектная;
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– педагогическая деятельность учителя начальных классов в начальной школе является тем
«полигоном», где его профессиональная субъектность, с одной стороны, является условием успешной
педагогической деятельности, а с другой – проявляется, развивается и совершенствуется, т.е.
актуализируется.

ПРОФЕССИЯ

ЛИЧНОСТЬ

МИР

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

СУБЪЕКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

САМОПОТЕНЦИРОВАНИЕ
СУБЪЕКТНАЯ ПОЗИЦИЯ
САМОПРИНЯТИЕ

СУБЪЕКТНАЯ АКТИВНОСТЬ
САМОПОКЛАДАНИЕ
СУБЪЕКТНЫЙ ОПЫТ
СУБЪЕКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СУБЪЕКТНОСТЬ

Прпрофессиональе обучение, социум и профессионально-педагогическая среда
Внешние условия: профессиональная деятельность, социокультурные условия,
социально-психологические условия, организационно-педагогические условия,
социально-профессиональные условия развития

Самоактуализация, саморегулирование, самовосприятие
Внутренние условия: жизненные планыы профессиональные перспективы,
индивилуальные, личностные, особенносты, профессиональные планы, ценности,
установки и профессиональная позиция

ЖИЗНЕННОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
КАК ПРОФЕССИОНАЛ
Рис. 1. Логическая и содержательная последовательность и внутренние и внешние условия по
формированию профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов (психологическая
составляющая методично-праксеологичного компонента)
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Рис. 2. Модель профессиональной субъектности учителей начальных классов
Таким образом, формирование профессиональной субъектности будущих учителей начальных
классов – это целенаправленный и специально организованный педагогический процесс, основными
составляющими которого являются диагностирование, проектирование, практическая реализация и
мониторинг её формирования как интегрального составляющего их профессиональной подготовки в
педагогическом ВУЗе. Его педагогическое моделирование позволяет составить системное представление
об этом психолого-педагогическом феномене – о профессиональной субъектности (см.: рис. 2), даёт
возможность увидеть новое качество в модельном представлении (см.: рис. 1), которое выводит нас на
высокий уровень научных рассуждений и выводов, и обеспечивает распространение исследовательских
результатов.
Методологические предпосылки моделирования процесса формирования профессиональной
субъектности будущих учителей начальных классов в русле ведущих идей и положений субъектнодеятельностного подхода состоят в следующем:
– возрастающие требования к профессионализму учителей начальных классов как субъектам
педагогической деятельности;
– интегральной целью педагогического образования является не формирование каких-либо их
отдельных профессионально важных качеств, а создание психолого-педагогических условий для
становления студентов субъектами педагогической деятельности, основным проявлением которого
является их профессиональная субъектность;
– интегральную функцию в их профессиональной компетентности выполняет профессиональная
субъектность, которая способствует их профессионально-ценностному самосознанию, самопониманию,
самовосприятию и самоотношению как педагогу, который работает в начальной школе.
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Методологические условия успешности реализации модели формирования профессиональной
субъектности будущих учителей начальных классов:
1) их профессиональная субъектность априори принимается как системное интегральное
профессионально важное качество, без формирования которого они не в состоянии
самоактуализироваться как субъекты педагогической деятельности в начальной школе;
2) её формирование происходит в условиях целенаправленного и организованного педагогического
субъект-субъектного взаимодействия между педагогами и студентами;
3) существенно меняется роль педагога в профессиональной подготовке будущих учителей
начальных классов, поскольку осуществляется его преимущественная ориентация на формирование
профессиональной субъектности студентов как будущих субъектов педагогической деятельности;
4) для организации и поддержания субъект-субъектного взаимодействия с педагогом, студент должен
стать настоящим субъектом учебной, а потом и квазипедагогической деятельности, что стимулирует и
обеспечивает его субъектную активность и позицию, а также способствует приобретению субъектного
опыта учебной и педагогической деятельности (см.: рис. 1); осознание «Я – субъект деятельности»
способствует самопринятию студентом в сфере педагогической деятельности, переживанию чувства
профессиональной ценности и значимости, проявляющееся в создании положительного фона получения
педагогического образования, что ведёт к развитию самопознания как педагога, развитию самооценки,
профессионально ориентированному поведению студентов на основе знаний о себе и отношения к себе и
к другим как к самоценности, к профессии педагога как к способу самореализации; так формируется
образ «Я» как активного субъекта педагогической деятельности – Я – действующее;
5) формирование профессиональной субъектности студентов как будущих субъектов педагогической
деятельности в начальной школе предполагает преобразование доминирующей позиции педагога и
подчинительной позиции студента в субъектно-партнерские позиции сотрудничающих творчих
индивидуальностей.
Под моделью формирования профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов
мы понимаем описательную характеристику этого процесса, которая содержит требования относительно
её структуры и формирования как интегрального профессионально важного качества, методологические
подходы и принципы, основные этапы, методы, методики и средства её формирования и
диагностирования в процессе получения педагогического образования.
Субъектно-деятельностная модель формирования профессиональной субъектности будущих учителей
начальных классов является концептуальной и представляет собой описательный аналог процесса её
формирования и включает в себя целево-методологический, содержательный, методикопраксеологичный, оценочно-результативный и субъект-субъектный компоненты (см. : рис. 3).
Сущность этой модели заключается в установлении взаимосвязей между всеми её компонентами,
определении последовательности формирования профессиональной субъектности будущих учителей
начальных классов как системного психического новообразования, содействие последовательности
позитивных
изменений
в
ценностно-мотивационной,
эмоционально-волевой,
когнитивной,
праксиологической и субъектной сферах их психики в процессе получения педагогического образования,
что способствует формированию профессиональной субъектности как интегрального профессионально
важного качества.
В модели предвидено и обеспечено единство и согласованность цели, методологических подходов и
принципов, заданий и содержания, внешних и внутренних педагогических условий, основных этапов
формирования профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов, критериев и
показателей оценивания ее сформированности. Конечный результат модели – сформированность их
профессиональной субъектности.
Эта модель:
1) является концептуальной – субъектно-деятельностной и эталоном, на достижение которого
направлено формирование профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов как их
интегрального профессионально важного качества;
2) способствует чёткому формулированию таких учебно-воспитательных заданий: формирование и
развитие позитивного отношения студентов к профессии педагога; развитие их внутренней мотивации к
овладению профессиональными основами педагогической деятельности; формирование системы
профессиональных теоретических и практических знаний, которые составляют теоретическую основу
когнитивной составляющей профессиональной субъектности; формирование специальных способностей
учителей начальных классов, которые способствують их субъектному поведению в педагогической
деятельности; формирование таких их профессионально важных качеств, которые способствуют
успешной актуализации их профессиональной субъектности в педагогической деятельности;
формирование культуры профессионального поведения как субъекта педагогической деятельности в
начальной школе;
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3) структурно-функциональная, т.к. имеет взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты,
которые выполняють свои функции – воспитательную, организаторскую, методичную, формирующую и
др.;
4) по временным аспектам реализации – динамическая, т.к. состоит с конкретных этапов, в результате
реализации которых происходять позитивные изменения в исследуемом педагогическом явлении;
5) по уровню моделирования – макромодель, т.к. охватывает всю систему высшего педагогичского
образования и предусматривает интеграцию творческих усилий всех ее субъектов;
6) является основой для выяснения способностей и определения готовности научнопреподавательского состава к формированию профессиональной субъектности будущих учителей
начальных классов;
7) является образцом для диагностирования её сформированности.
Таким образом, в этой модели учтено, в основном, все аспекты образовательного процесса в
педагогических ВУЗах: цели, задания, содержание профессиональной подготовки будущих учителей
начальных классов, управленческие, научные, научно-методические, методические аспекты их
профессиональной подготовки, специфику педагогической деятельности педагогов и учебной
деятельности студентов.
Коротко охарактеризуем основные компоненты субъектно-деятельностной модели формирования
профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов.
Целево-методологический компонент придаёт модели концептуальности и методологической
насыщенности, содержание которого составляют цель и задания, методологические подходы и принципы
формирования профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов.
Главная цель – формирование профессиональной субъектности будущих учителей начальных
классов, что предполагает решение ряда заданий:
– формирование системы теоретических и практичнеских знаний относительно субъектности как
педагогов, так и учеников;
– формирование позитивного отношения к себе как к субъекту учебной, квазипедагогической и
будущей педагогической деятельности;
– обеспечение реализации в методическом аспекте методики формирования профессиональной
субъектности: актуализация субъектного потенциала → стимулирование субъектной активности →
способствование приобретению субъектного опыта → формирование профессиональной субъектности;
– формирование личностной, психологической и профессиональной готовности будущих учителей
начальных классов к актуализации профессиональной субъектности в педагогической деятельности.
Проблема её формирования решается в русле основных требований субъектно-деятельностного
подхода с учётом положений системного, аксиологического, контекстного и компетентностного
подходов.
Формирование профессиональной субъектности предусматривает соблюдение правил и
рекомендаций методологических принципов, к которым, по нашему мнению, относятся такие принципы:
мотивированности; рефлексивности и субъектности; обеспечения актуализации субъектной активности,
позиции и субъектного опыта студентов; интегративности; субъект-субъектного взаимодействия и
коммуникативности; профессиональной, индивидуальной и субъектной направленности; аккумуляции;
системности, последовательности и непрерывности; самоформирования и саморазвития и др. Творческое
их соблюдение способствует успешности достижения главной цели.
Содержательный компонент раскрывает суть и содержание профессиональной субъектности, даёт
возможность формировать у будущих педагогов систему теоретических и практических знаний о
субъектности участников педагогического процесса. Специфика этого компонента заключается в том,
что она в содержательном аспекте должна способствовать реализации мультидисциплинарного
четырехэтапного процесса формування профессиональной субъектности. В этот компонент заложены
теоретические возможности субъектно-деятельностного, проблемного и контекстного обучения, учтены
потребности субъектов педагогического процесса в актуализации их субъектного потенциала.
Результат сознательного овладения этим компонентом проявляется в следующем компоненте –
методико-праксеологическом. Психологическая логика его реализации представлена на рис. 1, а в
методическом аспекте он имеет 4-х этапный мультидисциплинарный характер: субъектный потенциал →
субъектная активность → субъектный опыт → профессиональная субъектность, что даёт творчески
учитывать потенциальные возможности методик преподавания самых разных дисциплин в
формировании профессиональной субъектности будущих педагогов, а также оптимально охватывать
реальные информационные, материально-технические и кадровые ресурсы ВУЗа.
В связи с тем, что этот компонент обеспечивает формирование профессиональной субъектности,
необходимой для самоактуализации и самореализации в педагогической деятельности, то основное
внимание уделяем его обоснованию.
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При обосновании этапов формирования профессиональной субъектности будущих учителей
начальных классов руководствовались такими аспектами:
– её формирование невозможно без познания самого себя, в том числе и субъектного потенциала;
– для его актуализации студентам необходимо проявлять сознательную и желательно творческую
субъектную активность, чему неспосредственно способствует субъектное проектирование своего бытия
в качестве субъекта учебной и будущей педагогической деятельности;
– важным и решающим аспектом является приобретение в ходе учебной и квазипедагогической
деятельности первичного субъектного опыта педагогической деятельности, которое необходимо для
непосредственного формирования профессиональной субъектности;
Соответственно минимально необходимы такие этапы.
Первый – этап самопознания, который, как извество, является одним из наиболее сложнейших в
человеческом бытии. Основное предназначение этого этапа – помочь студентам познать самого себя
разными методиками, тестами, методами и средствами. В то же время для будущего учителя начальных
классов крайне необходимы такие виды потенциала как духовный (ценностный), нравственный
(моральный), творческий (созидательный, продуктивный), интеллектуальный (познавательный),
художественный (эстетический) и коммуникативный, которые в совокупности образують сначала
субъектный, а потом и профессиональный потенциал педагога.
Для реализации этого этапа целесообразно использовать активные методы обучения; метод
творческих проектов; методы группового взаимодействия; разные учебные и квазипрофессиональные
ситуации, направленные на самопрезентацию, самораскрытие, самоанализ студентов; творческие
учебные задания; групповой тренинг; включение тестов и методик самопознания и самоизучения в
контекст учебных занятий.
Второй – этап самопроектирования для актуализации студентом своего субъектного потенциала,
реализации субъектной активности и получения первичного субъектного опыта в образовтельной среде
ВУЗа. Реализацию данного этапа необходимо осуществлять при помощи квазипрофессиональных
заданий, направленных на самопроектирование студентов своего «Я» на таких уровнях: учебного
субъекта; социального субъекта; квазипрофессионального субъекта, т.е. становление субъектом разных
видов деятельности – учебного, социального и квазипрофессионального. Всё это должно способствовать
формированию культуры профессионального самопроектирование образа «Я-педагог», что предполагает
трансформацию личностной позиции, Я-концепции студента в профессиональную, при которой смысл
педагогической деятельности приобретает личностный смысл своего бытия.
Основным смыслом данного этапа является эмоциональное проживание и оценивание собственной
ценности и субъектности в ситуациях учебного взаимодействия, а также переживание собственной
ценности как представителя педагогической профессии. Для этого необходимо использовать такие
методики и технологии, которые стимулируют субъектное поведение и способствуют приобретению
субъектного опыта. Это активные методы обучения, технологии группового взаимодействия, создание
ситуаций успеха, метод творческих проектов, технологии группового тренинга, самооценивания,
позитивного взаимооценивания и педагогического оценивания и др.
Основным результатом является профессиональное самопроектирование, трансформация личностной
позиции, Я-концепции студента в профессиональную.
Третий – этап получения субъектного опыта, основна задача которого обеспечение и способствование
целенаправленному приобретению субъектного опыта поведения, общения и деятельности как будущего
педагога. Основную работу должны проводить выпускающие кафедры, которые непосредственно
осуществляють их специальную подготовку к будущей педагогической деятельности.
Основное содержание этапа: результаты получения субъектного опыта отражаются в поведении,
общении, в межличностном взаимодействии и учебной деятельности. Студенты апробируют и
закрепляют педагогически обоснованный стиль поведения на основе изменившейся Я-концепции,
развиваются способности будущего педагога безоценочного слушания, толерантности, терпимости,
рефлексивности. Формируется и развивается ценностное отношение к другим, к деятельности, к
ученикам и главное – к себе как к представителю педагогической профессии. Для этого лучше всего
подходять методики контекстного обучения – обучения такими методами, которые приближают к
реальной профессионально-практической деятельности.
На последнем этапе – самореализации – закрепляются и совершенствуются навыки, умения и
способности педагогической деятельности в процессе решения научных, научно-методических и
педагогических заданий во время прохождения педагогической практики и работы над дипломным
проектом (дипломной работой).
Для реализации этой модели необходима, с одной стороны, системная работа по переоценке
содержания и методики преподавания во всех предметных областях, особенно – специальных, а с другой
– методическая согласованность деятельности различных кафедр, особенно выпускающих.
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Оценочно-результативный компонент предполагает наличие системы оценивания результатов
формирования профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов. Для этого
используються соответствующие критерии и показатели, с помощью которых определяются уровни её
сформированности – высокий, средний и низкий.
Центральным компонентом является субъект-субъектный, без актуализации которого вся модель,
практически, не будет эффективно функционировать, т.к. педагог и студент, их мотивация, субъектна
позиция, субъектный потенциал, субъектная активность и субъектный опыт выступають
непосредсвенными предпосылками и условиями реализации модели.
Все компоненты модели как основа формирования профессиональной субъектности будущих
учителей начальных классов функционируют в системе, взаимодополняя и взаимообуславливая друг
друга, поэтому их нельзя рассматривать изолированно друг от друга. Только в таком варианте они
реализуют свои функции.
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Бекірова А. Р. Педагогічне моделювання процесу формування професійної суб’єктності майбутніх
учителів початкових класів
Професійна суб’єктність майбутніх учителів початкових класів обґрунтована як системний психологопедагогічний феномен, який визначається як їхня інтегральна професійно важлива якість. Вона
формується в процесі отримання професійної освіти в педагогічному ВНЗ, яка не тільки визначає
ставлення вчителя до педагогічної діяльності, а формує його суб’єктну позицію і стимулює суб’єктну
активність у цій діяльності, що в кінцевому рахунку безпосередньо впливає на успішність педагогічної
діяльності вчителів у початковій школі.
Підкреслено, що педагогічне моделювання – це метод створення і дослідження педагогічних моделей,
тобто відображення основних характеристик певної педагогічної системи (процессу, явища) в
спеціально створенному об’єкті – в педагогічній моделі в формі мисленнєвого уявлення чи матеріальної
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реалізації педагогічного процессу (явища), який адекватно відображає предмет педагогічної дійсності, у
цій статті – процес формування професійної суб’єктності майбутніх учителів початкових класів.
Показано, що педагогічне моделювання процесу формування професійної суб’єктності майбутніх
учителів початкових класів дає можливість обґрунтувати логічну, змістовну та методичну
послідовність її формування завдяки встановленню зв’язків між основними компонентами їхньої
професійної підготовки та надати цьому процесові суб’єктно-діяльнісний характер.
Підкреслено, що цілеспрямованому її формуванню сприяє суб’єктно-діяльнісна модель, яка обґрунтована
з урахуванням основних методологічних принципів педагогічного моделювання і складається з цільовометодологічного, змістовного, методично-праксеологічного, оцінно-результативного і суб’єктсуб’єктного компонентів.
Ключові слова: педагогічне моделювання; модель; професійна субєктність; формування; майбутні
учителі початкових класів; суб’єктно-діяльнісна модель формування професійної суб’єктності
майбутніх учителів початкових класів.
Bekirova A. R. Pedagogical Modeling Of The Process Of Formation Of Professional Subjectivity Of Future
Elementary School Teachers
Professional subjectivity of primary school teachers in the article considered as a system of psychological and
pedagogical phenomenon, which is defined as the integral of their professional qualities. It is formed during the
preparation of vocational training in pedagogical university, which not only determines the ratio of teachers to
pedagogical activity, and forms his subjective position and stimulates the activity of this activity, which
ultimately directly affects the success of pedagogical activity of teachers in primary school.
Stressed that pedagogical modeling - a method of creating and learning pedagogical models, ie, a reflection of
the basic characteristics of certain pedagogical systems (process, phenomenon) in a specially designed facility in the pedagogical model in the form of mental representations or material implementation of the educational
process (phenomenon), which adequately reflects the studied object of pedagogical reality, in this article - the
process of formation of professional subjectivity of future teachers primary school.
Bring that teacher modeling of the process of formation of professional subjectivity of future elementary school
teachers allows to prove logical, informative and methodical sequence of its formation due to the linkages
between the main components of their training and to give the subject-activity character.
It was emphasized that targeted its formation helps the subject-activity model, which justified taking into account
the basic methodological principles of pedagogical modeling and is purposefully and methodological,
substantive, methodically-prakseologichnogo, assessment and effective and subject-subject components.
Keywords: pedagogical modeling; model; professional subjectivity; formation; future primary school teachers;
subject-activity model of professional subjectivity of future elementary school teachers.
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АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ МТН У ПІДГОТОВЦІ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ ДЛЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В
ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНСТИТУТУ СРО
У статті розглянуто актуальність здійснення модернізації професійної підготовки робітничих кадрів в
системі освіти. Проаналізовано наукові дослідження ринку праці, формування і функціонування
інституційних засад українського ринку праці. Увагу зосереджено на зарубіжному досвіді
упровадження спеціальних інститутів громадського регулювання у різноманітних сферах виробництва,
саморегульованих організацій з метою розробки і встановлення стандартів та правил господарської
діяльності. Визначено фактори, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності робітника на
ринку праці. Запропоновано організаційну схему реалізації професійного навчання за модульною
технологією з використанням ресурсної бази СРО. Висвітлені основні шляхи реалізації ефективного
функціонування механізму забезпечення ринку робітничих кадрів України кваліфікованими,
конкурентоздатними робітниками.
Ключові слова: робітничі кадри, ринок праці, модульні технології навчання, компетентність,
кваліфікація, система безперервної професійної підготовки.
Вступ. Роль професійного навчання й освіти помітно зростає в системі розвитку суспільного
виробництва та становлення сучасного суспільства. У ХХІ сторіччі, як слушно вважають експерти ООН,
соціально-економічний розвиток країн буде залежати не власне від наявності матеріальних або
фінансових ресурсів, а найбільше від кваліфікації фахівців, робочої сили, тобто, від якості людських
ресурсів. В умовах швидкого розвитку науково-технічного прогресу та жорсткої конкуренції за ринки
збуту продукції, технологічне устаткування через 3-7 років, залежно від галузі, може бути повністю
замінено новим. Що, у свою чергу, вимагає постійного перенавчання персоналу. Отже, традиційна
система «навчання – робота - пенсія» трансформується в нову схему – «навчання - (робота + навчання)
– пенсія».
Постановка проблеми. В Україні, як і в більшості країн, має місце випередження зростання випуску
спеціалістів із вищою освітою на відміну від кількості випускників з професійно-технічною освітою. У
деяких великих містах це співвідношення є абсолютно неприйнятним для розвитку економіки регіону.
До того ж, ні ринок праці, ні рівень технологій не сприймає таких диспропорцій у підготовці кадрів.
Більше того, сфера виробництва, так би мовити, відчуває дефіцит саме у кваліфікованих робітниках.
Отже, мета дослідження – виявити основні фактори, що сприяють підвищенню
конкурентоспроможності робітника на ринку праці та окреслити основні шляхи до ефективного
функціонування механізму забезпечення ринку робітничих кадрів України кваліфікованими
робітниками.
Завдання розвідки – визначити передумови та ефективність впровадження інституту
саморегулювання в процес організації професійного навчання та підвищення кваліфікації робітничих
кадрів в рамках реалізації концепції безперервної освіти.
Об’єкт дослідження – механізм забезпечення ринку робітничих кадрів України кваліфікованими,
конкурентоздатними робітниками.
Предмет дослідження – впровадження сучасних технологій навчання в процесі здійснення
модернізації професійної підготовки робітничих кадрів в системі освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідженням ринку праці формування і
функціонування інституційних засад українського ринку праці внесли вітчизняні науковці Амоша О.І.,
Богиня Д.П., Бондар І.К., Грішнова О.А., Дмитренко Г.А., Коваль В.В., Колот А.М., Кравченко І.С.,
Лібанова Е.М., Лич В.М., Макарова О.В., Новіков В.М., Онікієнко В.В., Петрова І.Л., Пирожков С.І.,
Покрищук В.О., Семикіна М.В., Федоренко В.Г. та інші дослідники.
Актуальність дослідження. Висококваліфіковані робітничі кадри є одним з найважливіших
чинників розвитку ринкової економіки. В умовах інноваційного розвитку підприємств, під впливом
глобалізації світової економіки, прискорення темпів оновлення техніки і технології пріоритетного
значення набуває потреба постійного підвищення рівня трудового потенціалу робітників, та реалізації
концепції «навчання продовж життя».
В процесі написання статті були використані загальнонаукові та спеціальні методи. Зокрема, методи
систематизації, порівняння та узагальнення, метод аналізу та синтезу, методи індукції та дедукції.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні ряд економістів та вчених підтримують ідею щодо ведення
терміну «компетентність» поряд із терміном «кваліфікація», оскільки він є досить загальним
© Белецька Н. Г., 2017
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теоретичним поняттям, яке враховує лише технічні та професійні знання та вміння, а не особисті якості
робітника (зокрема, його здатність приймати участь у трансформаційних процесах на виробництві та
інноваціях) [4].
Вивчення практики функціонування системи безперервної професійної підготовки та її ролі в
реформуванні економіки на ринковій основі дозволяє вести мову про те, що в сучасному стані вона не
здатна ефективно вирішувати завдання поліпшення якості робочих кадрів щодо їх відповідності
потребам виробництва і ринку праці.
У зв'язку з цим нині на правовій основі можемо вести мову про кризу системи безперервного
професійної підготовки. Аналіз форм прояву цієї кризи, осмислення його причин, пошук науковообґрунтованих рішень щодо її подолання є важливим завданням одночасної модернізації вищої та
професійної освіти.
Зарубіжний досвід упровадження спеціальних інститутів громадського регулювання у різноманітних
сферах виробництва, саморегульованих організацій з метою розробки і встановлення стандартів та
правил господарської діяльності, забезпечує якісний контроль нагляду та відповідальності з боку
учасників процесу. На шляху розвитку «самосвідомості» підприємницьких організацій держава
витісняється з сфери регулювання тих комерційних стосунків, присутність у яких державного елементу
уявляється зайвою і невиправданою з точки зору основних функцій державного регулювання [6].
Для перенавчання та створення нових робочих місць необхідні нові гнучкі ефективні методи
професійного навчання. ООН через спеціальне агентство, Міжнародну Організацію Праці (МОП),
поширює ефективну систему професійного навчання. Зазначимо, що всі проекти МОП, які реалізуються,
сприяють соціально-трудовим процесам, розвитку ринку праці, реалізації активної політики зайнятості –
більше 60% всіх програм націлені саме на сферу праці й зайнятості [1].
Програми й методики гнучких маловитратних технологій професійного навчання в розвинених
країнах мають багато загального: вузька спеціалізація, вивчення тільки того, що стосується майбутньої
діяльності, це самонавчання й самоконтроль, індивідуальність навчання, мінімізація коштів на навчання.
Навчальна методика МОП відома за назвою «MES» (скорочено від «Modules Employable Skills» –
модулі трудових навичок (МТН)), в українську мову вона ввійшла як модульна технологія. Види робіт,
що повинні виконуватися фахівцем, слугують точкою відліку для створення програм навчання за
допомогою МТН [3].
Найбільш важливою і невід'ємною складовою системи модульного професійного навчання є
навчальний елемент. Це самостійна брошура, виконана з дотриманням певних умов і вимог до її змісту
(рис. 1). Вона містить інформацію щодо одного робочого процесу, навички або дискретну частину
навчального матеріалу, супроводжується графічним матеріалом.
Матеріали навчальних елементів є лаконічними й точно демонструють дії, тому що кожний текст
кроку супроводжується малюнком, ключовими параметрами, показниками процесу. Це дає можливість
більш детально сприймати інформацію, наведену в кожному кроці, більш точно розкриває послідовність
дій. Побачене в 2-3 рази швидше запам'ятовується, аніж сприйняття інформації на слух. Кожний
навчальний елемент закінчується контрольним тестом. Цей вид навчання передбачає вивчення
інформаційних блоків, навчальних елементів і проведення практичних занять [2].
При розробці навчального елемента визначається його мета, вона поділяється на три категорії:
 психомоторну – прояв фізичних можливостей: робота з інструментом, машинами,
устаткуванням для досягнення майстерності тощо;
 пізнавальну – прояв інтелекту, навички, мислення;
 емоційну, що належить до сфери почуттів, емоцій: ставлення до пунктуальності, точності,
безпеки, поведінки в суспільстві, спільна робота та ін.
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Основні категорії навчальних елементів
Техніка безпеки і охорона праці
Діяльність
Теорія
Графічна інформація
Технічна інформація (матеріали, компоненти, методи)

Технічна інформація (інструменти, механізми,
устаткування)
Рис. 1. Основні види навчальних елементів.
Подана в рис. 2 організаційна схема реалізації модульної технології навчання передбачає отримання
кваліфікації, здобутої шляхом формального та неформального навчання для зайнятого і незайнятого
населення через регіональні центри модульного навчання. У розвинених країнах відсутня тарифна
система оплати праці, розряди, що замінені сертифікатом компетентності, котрі, здебільшого,
відповідають ринковим умовам. Ціль навчального елемента формується, до прикладу, так: коли Ви
закінчите вивчення цього навчального елемента, то зможете... (або Ви будете вміти...).
Така організаційна схема професійного навчання робить навчання мотивованим, сприяє скороченню
термінів і вартості навчання.
Розробка
індивідуального
навчального плану

Попереднє
тестування
учня
1

Комплектування пакету
навчальних елементів та
інформаційних блоків.

2

3

1. Отримання практичних навичок на
робочих станціях РЦМН.
2. Отримання практичних навичок на
підприємствах

Навчання з використанням
навчальних елементів та
інформаційних блоків з
самотестуванням
5

4

Рис. 2. Організаційна схема реалізації професійного навчання за модульною технологією з
використанням ресурсної бази СРО.
Реалізація концепції модульного навчання в Україні вимагає лише виконання уже прийнятих
нормативних документів щодо створення регіональних центрів модульного навчання, а асоціації СРО
створюються самостійно навіть при відсутності закону про саморегулювання, як громадські
неприбуткові об’єднання. Навчальна програма комплектується інформаційними блоками, навчальними
елементами.
При підвищені кваліфікації працівників регіональні центри розробляють необхідні навчальні
елементи та інформаційні блоки і швидко та якісно проводять цільове підвищення кваліфікації. За умов
наявності бази навчальних елементів щодо 140 робітничих професій, що були розроблені в Україні при
реалізації проекта ООН, існує можливість за рахунок їх комплектації швидко підготувати робітника для
конкретного робочого місця.
На рис. 3 міститься організаційна схема «вшивання» регіональних центрів модульного навчання в
існуючу систему професійного навчання безробітних через регіональні служби зайнятості та підготовки
робітників високої кваліфікації в умовах функціонування СРО в будівництві.
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підготовки робітничих кадрів
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технологій

Відділ професійного
навчання та атестації СРО

Асоціація СРО будівельників
Рис. 3. Схема «вшивання» РЦМН будівельних СРО в існуючу систему професійного навчання
робітничих кадрів та безробітних.
Унаочнена організаційна схема впровадження модульної технології навчання (рис. 3) передбачає
отримання кваліфікації, здобутої шляхом формального та неформального навчання для зайнятого й
незайнятого населення через регіональні центри модульного навчання.
Ресурсні центри при РЦМН (регіональних центрах модульного навчання) призначені для придбання
практичних навичок у процесі виконання певних трудових операцій або дій. Вони містять у собі
необхідну кількість навчально-тренувальних робочих станцій (постів), де особа, яка навчається,
«закріплює» трудові навички на практиці, переміщуючись від одного поста до іншого. За умов
відсутності необхідного обладнання в ресурсних центрах РЦМН на договірних засадах забезпечує
отримання трудових навичок на підприємствах. В умовах функціонування асоціацій СРО в будівництві
його навчальний відділ визначає організаційну схему отримання практичних навичок роботи на
сучасному обладнанні будівельних організацій, що входять в СРО. Наявність тестів передбачає
«прогалини» в навчанні.
Така організаційна схема навчання не вимагає значних матеріальних витрат. Учні самостійно
вивчають теоретичний курс у зручному для них режимі, самі себе контролюють, здобувають практичні
навички в присутності викладача-інструктора. Пройшовши стажування або дублювання на сучасному
робочому місці, працівник готовий до самостійної повноцінної роботи.
Традиційна навчальна програма урочної системи професійного навчання не може враховувати
індивідуальні знання та можливості осіб, котрі навчаються сприймати матеріал, отримані ними знання та
навички. Вона, здебільшого, торкається загального масиву інформації, необхідного для професії
широкого профілю, передбачає певний «колективний темп» освоєння отриманої інформації та рубіжний
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контроль (іспит) після закінчення навчання. Сьогодні сучасний ПТНЗ не в змозі постійно оновлювати
матеріальну базу навчального професійного закладу для професій, що мають інноваційне спрямування.
Наявність рубіжного контролю знань, наголосимо тут, шляхом тестування після вивчення кожного
навчального елемента, істотно підвищує якість навчання й контролю і відкидає «прогалини» у вивченні
окремих тем програми [8].
У застосуванні до економічної діяльності поняття саморегуляції розвивається і сприймається як
регулювання діяльності у визначеному секторі ринку без втручання держави. Держава встановлює
загальні рамки діяльності суб'єктів певного сектора ринку, що направлено на захист інтересів
суспільства. Так, наприклад, членство в Асоціація СРО в будівельній галузі замінює ліцензію на
виконання будівельних, проектних робіт, проведення інженерних вишукувань, визначає потребу
робітників на регіональному ринку та їхній кваліфікаційний рівень, упроваджує ринковий механізм
професійної підготовки робітничих кадрів та посадових осіб.
У саморегульованих організаціях існує відділ, на який покладені функції навчання. Головні центри з
підвищення кваліфікації та атестації фахівців у рамках саморегулювання в галузі архітектурнобудівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального
будівництва мають бути створені на базі регіональних центрів модульного професійного навчання та
архітектурно-будівельних вищих навчальних закладів.
З огляду на якісні зміни в економіці України, варто вирішувати проблеми, пов'язані з особливостями
підготовки й перепідготовки висококваліфкованих фахівців для будівельної галузі за участю самих
будівельників. В умовах швидкого розвитку науково-технічного прогресу та жорсткої конкуренції за
ринки збуту продукції, технологічне устаткування через 3-7 років, залежно від галузі, може бути
повністю замінено новим. Це вимагає постійного перенавчання персоналу. Отже, традиційна система
«навчання – робота – пенсія» трансформується в нову схему - «навчання – (робота + навчання) –
пенсія» [5].
Для перенавчання та створення нових робочих місць необхідні нові гнучкі ефективні методи
професійного навчання. ООН через спеціальне агентство, Міжнародну Організацію Праці (МОП),
поширює ефективну систему професійного навчання. Зазначимо, що всі проекти МОП, що нині
реалізуються, сприяють соціально-трудовим процесам, розвитку ринку праці, реалізації активної
політики зайнятості – більше 60% всіх програм націлені саме на сферу праці й зайнятості.
Реалізація концепції модульного навчання в Україні вимагає лише виконання уже прийнятих
нормативних документів щодо створення регіональних центрів модульного навчання, а асоціації СРО
створюються самостійно навіть за умов відсутності закону про саморегулювання, як громадські
неприбуткові об’єднання. Навчальна програма комплектується на основі інформаційних блоків,
навчальних елементів [7].
У розвинених країнах відсутня тарифна система оплати праці, розряди замінені сертифікатом
компетентності, що відповідає ринковим умовам. Безробітні або працівники, які бажають отримати нову
робітничу професію, підвищити кваліфікацію, пройти навчання задля отримання конкретного робочого
місця через регіональні центри модульного навчання, отримують необхідні навчання та кваліфікацію.
Зауважимо, що професійне навчання безробітних має здійснюватися на замовлення роботодавця
задля конкретного робочого місця або для самозайнятості, також повинно бути передбаченим
запровадження навчання безробітних інтегрованим робітничим професіям, впровадження механізму
підтвердження професійної кваліфікації, здобутої шляхом неформального навчання для незайнятого
населення.
У регіонах (областях) має бути розширена мережа РЦМН на базі вищих навчальних закладів,
професійних шкіл, учбово-курсових комбінатів. РЦМН мають самостійні розрахункові рахунки аби
працювати разом з базовими навчальними закладами. Замовниками можуть виступати Міністерство
праці й соціальної політики, державні й недержавні служби зайнятості, асоціації СРО, підприємства
різних форм власності.
Надзвичайно важливим є те, що одним із статутних завдань СРО є підвищення кваліфікації
персоналу. Саме тому з прийняттям закону «Про СРО» за умови активного сприяння Уряду може бути
відпрацьований організаційно-економічний механізм професійного навчання працівників із
використанням ресурсної бази сучасних підприємств.
Організаційна схема навчання передбачає наступні варіанти його реалізації:
 регіональний центр модульного навчання розробляє навчальні плани на окремі професії, чи
під конкретне робоче місце з урахуванням раніше отриманих знань та практичних навичок, а
також узгоджує його зміст із (замовником) будівельною організацією;
 особи (безробітні або працюючі), які мають бажання оволодіти новою робочою професією,
чи кандидати на робоче місце в будівельній організації в регіональному центрі модульного
навчання проходять тестування; для кожної особи складається індивідуальний навчальний
план з вилученими розділами й темами, якими вже володіє потенційний учень;
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за аналогічною схемою проводиться тестування осіб, які направлені в регіональний центр
модульного навчання регіональною службою зайнятості;
 регіональний центр модульного навчання самостійно проводить теоретичний курс навчання з
використанням модулів трудових навичок, інформаційних блоків, а наявність тестів у
кожному навчальному елементі виключає пробіли в навчанні, саме навчання стає
мотивованим, тому його тривалість скорочується на 40-50%;
 практичні навички учні отримують у ресурсному центрі регіонального центру модульного
навчання або, за необхідності, у відповідному ПТУ, яке має відповідне обладнання або на
ресурсній базі сучасного підприємства на основі укладеної угоди між підприємством і
регіональним центром модульного навчання;
 виробники будівельних організацій, зацікавлені у просуванні своєї продукції на будівельному
ринку, разом із будівельними організаціями проводять цілеспрямоване навчання з
використанням своєї продукції в рамках існуючих робітничих професій;
 регіональний центр модульного навчання разом із відділом підвищення кваліфікації асоціації
СРО готує навчальний план адресного навчання працівників (членів СРО) з залученням
факультетів підвищення кваліфікації вищих навчальних закладів і провідних спеціалістів
галузі до проблем сертифікації будівельних матеріалів, держаного регулювання,
ліцензування, страхування, ризиків тощо.
Висновки. Аби корисна ідея саморегулювання в підприємництві та в професійних об’єднаннях не
перетворилась у профанацію, як це відбувається в Росії, доцільно впроваджувати окреслені інновації
лише за таких умов: 1) підприємництво, професійна спільнота повинні відчувати потребу в таких
інститутах; 2) рівень свідомості громадян має бути досить високим, відповідати вимогам професійної
етики; 3) має бути викорінена можливість адміністративного тиску на потенційних учасників СРО щодо
їхньої участі в СРО; 4) базове законодавство щодо СРО мусить враховувати інтереси суспільства,
підприємництва, професійної спільноти, а не нового формату чиновництва від СРО. Усунення бар'єрів і
економічно необґрунтованих обмежень залишається основним завданням саморегулювальних
організацій у сфері підтримки бізнесу та створення конструктивного діалогу бізнесу з державою за умов
урахування балансу інтересів.
Саморегулювання є доповненням до державного регулювання соціального життя суспільства і може
претендувати на витіснення держави як основного регулятора соціальних процесів із тих сфер діяльності,
де вона є неефективною. Держава за допомогою механізмів правового, законодавчого забезпечення
передає частину своїх повноважень громадським саморегульованим (некомерційним) організаціям: 1)
реалізація інституту саморегулювання в будівництві забезпечує доступ до прийняття рішення
будівельників щодо професійного навчання, розробки нормативної документації для будівельного
виробництва, зменшує корупційну складову в вартості будівельної продукції і послуг; 2) основними
перевагами модульного навчання є те, що індивідуальний темп навчання, розроблений після
попереднього тестування, дозволяє врахувати накопичені раніше знання та скоротити до 50% тривалість
та вартість навчання; 3) наявність зорового ефекту при вивчені матеріалу сприяє кращому опануванню
практичних навичок і забезпечує точну відповідність результатів цілям навчання, дає змогу зменшити
витрати на підготовку та перепідготовку робітничих кадрів в залежності від професії; 4) реалізація
модульної технології професійного навчання робітничих кадрів в умовах функціонування СРО, що
базується на методиці МОП «Модулі трудових навичок», забезпечує підготовку висококваліфікованої
робочої сили, яка є потрібною на сучасному ринку праці; 5) модульна технологія навчання забезпечує
можливість підготовки працівника на рівні 4-5 розряду або під конкретне робоче місце, що передбачає
необхідність оволодіння практичними навичками декількох робітничих професій.
Саме модульні технології, дистанційні методи навчання, кредитні системи навчання є актуальними
та своєчасними в нових економічних умовах для України та для інших країн СНД. У складних умовах
трансформації економіки держава не в змозі за рахунок бюджетних коштів швидко відновити навчальну
й матеріальну базу системи професійного навчання, що була поза увагою на етапі переходу від планової
до ринкової економіки. Навчання робочої професії працівника на виробництві за модульною технологією
обходиться дешевше в декілька разів, аніж у професійних навчальних закладах.
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Белецкая Н. Г. Аспекты внедрения технологии мтн в подготовке высококвалифицированных
рабочих кадров для строительной отрасли в отечественной системе образования с использованием
института СРО
В статье рассмотрены актуальность осуществления модернизации профессиональной подготовки
рабочих кадров в системе образования. Проанализированы научные исследования рынка труда,
формирования и функционирования институциональных основ украинского рынка труда. Внимание
сосредоточено на зарубежном опыте внедрения специальных институтов гражданского регулирования
в различных сферах производства, саморегулируемых организаций с целью разработки и установления
стандартов и правил хозяйственной деятельности. Определены факторы, способствующие повышению
конкурентоспособности работника на рынке труда. Предложена организационная схема реализации
профессионального обучения по модульной технологии с использованием ресурсной базы СРО. Освещены
основные пути реализации эффективного функционирования механизма обеспечения рынка рабочих
кадров Украины квалифицированными, конкурентоспособными рабочими.
Ключевые слова: рабочие кадры, рынок труда, модульные технологии обучения, компетентность,
квалификация, система непрерывной профессиональной подготовки.
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Beletsky N. G. Aspects Of Technology Introduction Mes In Training Highly Skilled Workers For The
Construction Industry In The National Education System With The Use Of SRO
The article considers the urgency of modernization of professional training of personnel in the education system.
It analyzes research works of labour market formation and functioning of the institutional framework of the
Ukrainian labour market. Attention is focused on the foreign experience of introduction of the special
institutions of social regulation in different spheres of production, self-regulatory organizations to develop and
establish standards and rules of economic activity. The author defines the factors contributing to the increase of
competitiveness of a worker in the labour market. He suggests organizational chart for the implementation of
vocational training in modular technology, using the resource base of SROs. The article highlights the main
ways of implementing the effective functioning of the enforcement mechanism of the workers market of Ukraine
with qualified, competitive workers.
Key words: workforce, labor market, modular technology of training, competence, qualifications,continuous
professional training system.
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ
У статті обґрунтовано необхідність здійснення етнокультурного виховання молоді як актуальну
проблему сучасної педагогічної теорії й практики в умовах нової освітньої парадигми. Розглянуто
складові компоненти та науково-методичні основи формування етнокультурної компетентності
особистості. З’ясовано, що технологією формування етнокультурної компетентності особистості є
певна педагогічна система множини взаємопов’язаних і взаємообумовлених цілісних компонентів, що
становлять єдине ціле в своїй структурі та спрямовані на поетапне становлення в молоді
особистісного, гносеологічного, операційного, проективного компонентів етнокультурної
компетентності. Проаналізовано механізм етнокультури, її основні функції. Визначено етапи
формування етнокультурної компетентності, рівні її сформованості в особистості, окреслено основні
методи, форми, засоби впровадження в педагогічний процес.
Ключові слова: етнокультура, компетентність, науково-методичні основи, етнокультурне виховання.
Актуальність дослідження.Cучасна освіта ставить за мету піднесення духовності людини, формування
її як особистості в структурі будь-якої культури, бо саме культура є концентрацією всього духовного,
морального, етичного в розвитку особистості.І суттєвою ознакою будь-якої культури є її національний
компонент, етнічні особливості , ідея народності, знання рідної мови, історії, народознавства та етнографії.
Особливістю етнокультурного виховання є багатоаспектність його змісту, що дає змогу досліджувати
проблеми етнокультурного характеру при вивченні гуманітарних дисциплін [1, c. 79]. Етнокультурне
виховання млолоді є актуальною проблемою сучасної педагогічної теорії й практики в умовах нової
освітньої ситуації, для якої характерне посилення етнізації змісту освіти, зростання ролі етнокультурного
фактору в навчанні та ідей народної педагогіки в педагогічному процесі. Етнокультурні знання. уміння та
навички, котрі молодь набуває навчаючись, беззаперечно є важливими.Але поряд з цим набуває значення
поняття володіння учнями, студентами компетентностями, що визначаються багатьма чинниками. І саме це
дозволяє визначити готовність молодої людини до активної участі в суспільному житті та в своєму
культурному розвитку.
Тому метою нашої статті є визначення науково-методичних основ формування етнокультурної
компетентності особистості.
Виклад основного матеріалу. Дана проблема висвітлюється в дослідженнях багатьох науковців (
Т.І.Іванова, Н.В.Лисенко, С.О.Сисоєва, М.Г.Стельмахович, Є.І.Сявавко, Н.В.Якса та ін..), але невирішеною
частиною залишається впровадження етнткультурологічного компоненту в педагогічний процес освітніх
закладів , методика формування етнокультурологічної компетентності особистості.
Етнокультурна компетентність має складну структуру, а тому і непростий механізм формування, що
робить цей процесс складним і тривалим у часі. Цей процес розглядається як отримання індивідом
об'єктивних знань та уявлень щодо своєї етнічної культури, історії рідного краю, духовно-моральних
цінностей і особливостей своєї нації [2, c. 44].
Етнокультура як феномен етнічного буття українців посідає в системі їх взаємовідносин визначальне
місце, адже концентрує в своїй діяльності різноманітний спектр прояву етнічних ознак. Кожна культура
має свій витвір етнокультури, своє уявлення про неї [3, c. 76].
На думку М.О. Шульги етнокультурна компетентність дає змогу її представникові орієнтуватись у світі,
будувати свою поведінку відповідно до своєї культури й одночасно відчувати її межі, закінчення і початок
світу іншої культури [4, c. 45].
До етнокультурної компетентності, на наш погляд, входять такі складові, які інтегруються між собою,
утворюють її. Насамперед, перша група чинників утворює матеріальну сферу культури (народна
архітектура, вбрання, види творчої діяльності), друга група чинників пов’язана зі сферою духовної
діяльності народу (мова, усна народна творчість, народне мистецтво, тощо), третя група чинників пов’язана
з феноменом найскладнішим і остаточно невизначеним (менталітет народу або етнопсихологічні риси
етносу).
Сама етнокультурна виконує наступні функції: комунікативну; пізнавальну; знаково-символічну;
відтворювальну (забезпечення фізичного існування етносу через відносини між природою і людиною) та
ін..
Етнокультура існує не поза людьми, а в людях, у їх здатності до розуміння і сприйняття оточуючого
суспільства .
© Березюк О. С., 2017
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Стабілізуючою етносу і культури є система традицій, звичаїв, обрядів, свого роду колективна пам'ять,
що акумулює між поколіннями етнокультурну інформацію [2, c.9]. Не випадково, що Й.Г. Гердер
спробував виявити зв’язок між традиційними надбаннями культури й умовами людського буття, які
втілюються в мові, звичаях, мистецтві тощо. При цьому традиція регулює не лише рівень інформації,
необхідний для відтворення етносу, а й ступінь етнічних запозичень. Цей механізм не може допустити того,
щоб у структурі етносу переважали чужорідні компоненти, а з запозичених такі, що не сприймаються як
свої, національні [3, c.102].
Національна культура є національним світом, де етнокультурна компетентність виконує функцію ядра,
справжнього механізму, який зберігає етнічні ознаки, навіть, за несприятливих для нього етнокультурних
умов. Етнокультура посідає в самій культурі стрижневе місце, бо зберігає в своїй пам’яті етнічні ознаки
поведінки, так би мовити, її шаблони, зразки, вироблені багатовіковим досвідом народу й усталені в його
культурі [3, c.14].
Національна культура інтегрує надбання світової культури, освоює її цінності та сама збагачує світову
культуру взагалі, і особливо вагому роль у цьому процесі відіграє етнокультура – це невичерпне джерело
національної скарбниці етносу. Етнокультура як галузь певних гуманітарних знань зосереджує, передусім,
увагу на етнічних особливостях традиційної культурно-побутової сфери. Етнокультура безпосередньо
пов’язана з народно-поетичною творчістю, бо саме фольклор відтворює сталу традицію, сферу
безперервних та необмежених змін .
Національна культура - це глибоке усвідомлення належності до певної держави, почуття громадянської
гідності, відповідальності, обов’язку, здатність рішуче відстоювати суспільно-державні цілі в певних
соціальних ситуаціях. Введення нового покоління в систему цінностей громадянського суспільства
передбачає формування в нього громадянської (національної) культури. Включення компонентів
громадянської культури в тематику предметів гуманітарного циклу дає можливість синтезувати
закономірності багатьох наук в єдину світоглядну систему.
Технологією формування етнокультурної компетентності особистості є певна педагогічна система
множини взаємопов’язаних і взаємообумовлених цілісних компонентів, що становлять єдине ціле в своїй
структурі, поєднані спільною метою, мотивами і завданнями, спрямованими на поетапне становлення в
молоді особистісного, гносеологічного, операційного, проективного компонентів етнокультурної
компетентності.
Найголовнішим показником рівня сформованості самої особистості є її етнокультурна вихованість,
високий рівень етнокультурної компетентності. Центральне місце в формуванні етнокультурної
компетентності займають предмети гуманітарного циклу. Майбутній вчитель ще в роки навчання в вузі
повинен бути спрямований на те, щоб в змістовий компонент навчально-виховного процесу ввести саме ті
методи, засоби, форми навчання, які сприятимуть поглибленому вивченню культури, мови, історії.
На уроках мови доречно використання різних видів є уривки текстів творів письменників, учених, діячів
рідної культури; тексти, що зображують сучасну дійсність, культурні, історичні, економічні зв’язки;
збагачують словниковий запас молоді етнокультурними термінами (Батьківщина, країна, етнос, нація,
національна культура, народна творчість, фольклор, тощо); використовувати словникові диктанти, вправи,
твори, речення з етнокультурною тематикою. На уроках літератури бажано збагачувати молодь знаннями
про творчість відомих діячів нашого народу, що розкривають у своїй працях національний колорит, спосіб
життя, традиції та звичаї. На уроках географії потрібно знайомити молодь з географічними кордонами
країни, природними умовами та особливостями. Історія рідного народу забезпечує також знання про
традиційні ремесла у минулому, розвиток державності , а також становлення народу як окремої,
самостійної, незалежної країни.
Саме етнокультурне виховання забезпечує засвоєння зразків і цінностей національної культури,
культурно-історичного, соціального досвіду своєї держави, формування відчуття приналежності та поваги
до рідного краю . Внутрішній світ особистості є рушійною силою розвитку духовності людини,
визначальним чинником дій і поведінки, ціннісних орієнтацій, життєвої й громадської позиції. Цьому
сприяють, насамперед, етнопедагогічні чинники, за допомогою яких реалізуються цілі й завдання
етнокультурного виховання. А саме: рідна мова, родинно-побутова культура, фольклор, емоційна культура,
національна психологія, національний характер, народні вірування, народні ігри, знання родоводу та
історії, педагогіка народного календаря, національна символіка й народні символи, основи народної моралі,
національна самосвідомість, народні дидактичні знання, народна гра та народна іграшка, народні звичаї,
свята, традиції, обряди. Мовою вчать особистість прозрівати, мислити , прилучатися до духовних надбань
свого народу. Засвоєння рідної історії дає змогу пізнати витоки духовності кожного народу як джерело
пам’яті, історичного мислення, формування свідомості різних поколінь. Рідна мова – це самобутній спосіб
мислення, оригінальний засіб пізнання дійсності.
Відродження родинних народних традицій, звичаїв, шанобливе ставлення до родинно-побутової
культури сприятиме формуванню в молоді найглибших почуттів: любов до матері й батька, бабусі та
дідуся. Засвоєння рідної історії дає змогу пізнати витоки духовності кожного, зрозуміти й знати власний
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родовід. Пізнаючи багатство фольклору, молодь щедро черпає емоційні, моральні, естетичні та патріотичні
цінності. Чим вища в молодої людини національна самосвідомість, тим глибше вона любить свій народ.
Отже, саме етнокультурна компетентність особистості забезпечує вічність життя нації та народу. Вчені
по-різному підходять до визначення вікового періоду, найбільш сенситивного до закладання основ
етнокультурної компетентності. Вчений-педагог Умберто Еко стверджував, що саме 3-4 річну дитину
необхідно навчати любові до рідної мови, поваги до рідного народу [2, c.13].
Н.В.Лисенко виокремлює три етапи, які проходить особистість під час формування етнокультурної
компетентності, що умовно можливо співвіднести зі ступенями навчання.
І етап (5-10 років) – досягнення елементарної грамотності в галузі власної етнічної культури, а також
інших етнічних культур, що проживають поруч. На цьому етапі дитина повинна чітко ідентифікувати себе
зі своєю етнічною групою, висуваючи такі підстави ідентифікації, як національність батьків, місце
проживання, рідна мова; мати уявлення про історію, уклад життя, традиції, звичаї, фольклор свого народу;
ІІ етап (11-15 років) – досягнення функціональної грамотності в галузі своєї рідної культури та етнічних
культур своєї країни, а також елементарної грамотності в галузі етнокультур сусідніх країн. На цьому етапі
етнічна ідентичність повинна бути сформована в повному обсязі, тобто повинна бути обізнаність з
особливостями різних етнічних груп, володіння уміннями визначати унікальність рідної історії, специфіку
традиційної побутової культури; виділяти особливості вербального й невербального спілкування; виявляти
в своїй поведінці етнічні особливості, властиві своєму народу (наприклад, вільно володіє рідною мовою,
виконує народні танці, володіє народним художнім ремеслом тощо);
ІІІ етап (15-18 років) – досягнення освіченості в галузі етнокультури своєї країни та володіння
елементарною грамотністю в галузі етнокультур різних народів світу. На цьому етапі особистість повинна
не тільки знати традиції та обряди рідного народу, але й використовути їх у повсякденному житті; знати
відомості про видатних діячів різних народів та свого рідного; реалізувати етнокультурні знання, вміння,
поведінкові моделі, що сприяють ефективній міжетнічній взаємодії; знати приклади взаємопроникнення
культур, позитивні сторони мультикультуралізму; здійснювати свій внесок у розвиток взаєморозуміння між
представниками різних народів і культур [5].
Ми впевнені, що саме ці етапи проходить особистість в процесі формування етнокультурної
компетентності. Але, пройшовши зазначені етапи, неможливо сказати, що в неї етнокультурна
компетентність буде сформована у повному обсязі. Це пов’язано з тим, що культура – багатогранне,
динамічне явище, що постійно розвивається й модифікується, тому пізнати її повністю неможливо; подруге, етнокультурне оточення може постійно змінюватись, що потребує постійного пізнання [5, c.186].
Отже, формування етнокультурної компетентності не завершується із закінченням школи, вузу, а
відбувається впродовж всього життя людини.
Всі найвідоміші педагоги світу визнавали, що виховання підростаючого покоління завжди має
ґрунтуватись на культурно-історичних цінностях своєї нації, а вже пізніше відбувається знайомство з
традиціями інших народів . Так, О.М. Ткаченко аналізуючи доробок великого педагога К.Д. Ушинського,
звертає увагу на статтю «Рідна мова», де він писав: «Мова – це найкращий світ усього його духовного
життя, яке починається далеко за межами історії… У мові одухотворяється весь народ і вся його
батьківщина…» [6, c.23]
Вивчення усної народної творчості створює грунт для навчання, виховання й розвитку розумної,
працьовитої, чесної, гуманної людини. Саме народна педагогіка нерозривно пов'язана з історією народу,
усіма його злетами й падіннями, у ній, як у дзеркалі, відбивається велич народних подвигів і трагізм
поразок у боротьбі за державність, глибока духовність та висока моральність[6].
На сьогоднішній день ми маємо не дуже високий показник етнокультурного виховання молоді і це
спричинено низкою причин. Мотиваційні причини пов'язані з недооцінкою педагогами виховної ролі
гуманітраних предметів, відсутністю належного їх методичного забезпечення. До інформаційних причин
відноситься відсутність акцентів на етнокультурному компоненті в змісті більшості навчальних програм та
підручників з предметів гуманітарного циклу, недостатня інформаційна забезпеченість. Серед
організаційних причин найсуттєвішими є неспіввіднесенність діяльнісної структури виховного процесу з
інтересами молоді : палітра вибору окремих видів діяльності молоді часто обмежена.
Висновки. Отже, саме ввівши в процес викладання предметів гуманітарного циклу ґрунтовні
положення про культуру, етнографію, народознавство, історію рідного краю, основи формування
державного укладу, формування національної свідомості, ідеї духовності та моральності можна
забезпечити підвищення рівня знань молоді про етнокультуру та вести мову про формування
етнокультурної компетентності молоді.
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Березюк Е. С. Научно-методические основы формирования этнокультурной компетентности
личности.
В статье обоснована необходимость осуществления этнокультурного воспитания молодежи как
актуальную проблему современной педагогической теории и практики в условиях новой образовательной
парадигмы. Рассмотрены компоненты и научно-методические основы формирования этнокультурной
компетентности личности. Выяснено, что технологии формирования этнокультурной компетентности
личности есть определенная педагогическая система множества взаимосвязанных и взаимообусловленных
целостных компонентов, представляющих собой единое целое в своей структуре и направлены на
поэтапное становление у молодежи личностного, гносеологического, операционного, проективного
компонентов этнокультурной компетентности. Проанализирован механизм этнокультуры, ее основные
функции. Определены этапы формирования этнокультурной компетентности, уровне ее
сформированности в личности, определены основные методы, формы, средства внедрения в
педагогический процесс.
Ключевые слова:этнокультура, компетентность, научно-методические основы, этнокультурное
воспитание.
Berezyuk O. S. Scientific And Methodological Foundations Of Developing Ethnocultural Competence Of
Personality
The article deals with the necessity of ethno-cultural education of young people as an urgent issue of modern
educational theory and practice in the context of the new educational paradigm. The components and scientificmethodical foundations of developing ethno-cultural competence of personality are considered. It is found that the
technology of enhancing ethno-cultural competence of personality is a certain pedagogical system of many
interrelated and interdependent holistic components constituting a single whole in its structure aimed at the
gradual developing the personal, epistemological, operational, projective components of ethnocultural competence
of the youth.The mechanism of ethnic culture and its main functions are analyzed. The stages of ethno-cultural
competence levels of a person are identified; the main methods, forms and means of its implementation into the
pedagogical process are outlined.
Key words: ethno-cultural competence, scientific and methodological basis, ethno-cultural education.
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(Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ)
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ
ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ЕТАПІ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО РІВНЯ
ПІДГОТОВКИ
У статті проведений аналіз психолого-педагогічної літератури щодо проблеми професійної
витривалості. Обґрунтовано необхідність детального дослідження проблеми професійної витривалості
майбутніх магістрів військового управління на етапі оперативно-тактичного рівня підготовки.
Здійснено аналіз наукових праць щодо проблеми досліджуваного психолого-педагогічного явища.
Виконано порівняльний аналіз наукових підходів щодо трактування ключових дефініцій дослідження
«витривалість», «психічна витривалість». Визначено сутність і зміст професійної витривалості
майбутніх магістрів військового управління. Виокремлено її структурні компоненти: ціннісномотиваційний, емоційно-вольовий, когнітивний, діяльнісно-практичний і суб’єктивний.
Ключові слова: компоненти професійної витривалості, майбутні магістри військового управління,
військово-професійна діяльність, оперативно-тактичний рівень підготовки.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Події останніх років на сході України засвідчують, що
військово-професійна діяльність офіцерів органів військового управління проходить в умовах постійного
впливу несприятливих чинників, які призводять до високого напруження психічних і фізичних сил на
фоні недостатньої рухової активності, негативно впливають на професійну працездатність і стан
здоров’я, характеризуються значною втомою.
У напружених умовах службово-бойової діяльності якісно вирішувати поставленні завдання зможуть
офіцери які мають високий рівень розвиненості професіоналізму, витривалості, психологічної стійкості
та працездатності. Ці чинники перешкоджатимуть розвитку паніки у командирів, дозволятимуть
зібратися і сконцентрувати волю та знайти вірний, доцільний вихід із важкої ситуації, прийняти
нестандартні рішення.
Актуальною постає проблема розвитку професійної витривалості офіцерів як одного із засобів
ефективної військово-професійній діяльності, високий рівень якої забезпечить виконання
функціональних обов’язків з необхідною нервово-психічною стійкістю, в потрібному робочому режимі і
темпі, без відчутних ознак втоми або помилок та ефективного використання ресурсів організму для
успішного виконання службово-бойових завдань в екстремальних умовах. Отже, виникає необхідність
детального дослідження проблеми професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління
(далі – МВУ) на етапі оперативно-тактичного рівня підготовки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання означеної проблеми
на які спирається автор. Проведений аналіз наукових досліджень щодо проблеми професійної
витривалості, засвідчив, про недостатність фундаментальних праць, присвячених даному складному
психолого-педагогічному явищу, особливо для майбутніх МВУ. Окремі аспекти професійної
витривалості висвітлені у дослідженнях щодо психологічної витривалості (В. Бодров, І. Воробйова,
Е. Зеєр, О. Дьомін, О. Колесніченко, Я. Мацегора, Н. Пенькова, S. Nady, C. Nix та ін.), м’язової
витривалості (В. Ільїнич, Я. Крушельницька, Т. Круцевич, В. Платонов, Р.Раєвський, B. Bushman,
W. Werner та ін.), витривалості нервової системи (М. Веденський, Н. Бернштейн, І. Павлов, І. Сеченов,
О. Ухтомський). Дослідники Є. Гаркавцев, М. Гритченко, С. Канішевський, Я. Крушельницька,
О. Колесніченко, В. Метелицький, Н. Пенькова, Р. Раєвський та ін., розглядають професійну
витривалість лише як компонент більш складної системи, при цьому не висвітлюють її сутнісну та
змістовну характеристику.
Таким чином, аналіз наукових праць засвідчив, що професійній витривалості фахівців у сучасній
психолого-педагогічній літературі приділено недостатньо уваги. Між тим, комплексних досліджень з
питання щодо сутності, змісту і структури професійної витривалості майбутніх МВУ у вищих військових
навчальних закладах нами не виявлено.
Мета статті є визначення сутності, змісту і структури професійної витривалості майбутніх магістрів
військового управління на етапі оперативно-тактичного рівня підготовки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз сучасних наукових досліджень з професійної
педагогіки (С. Батишев, М. Буланова-Топоркова, А. Коржуєв, А. Новиков, В. Попков та ін.), професійної
психології (В. Бодров, Е. Зеєр, А. Маклаков, С. Мул, В. Ягупов та ін.), гігієни та психофізіології праці
(М. Гритченка, О. Кокун, М. Корольчук та ін.), фізичного виховання (В. Ільїнич, С. Канішевський,
Т. Круцевич, Р. Раєвський та ін.), засвідчує, що “витривалість” є провідною професійно важливою
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якістю, яка потребує безперервного розвитку як під час навчання та професійної діяльності, так і в
особистому житті.
Термін “витривалість” досить часто використовується у психолого-педагогічних дослідженнях, але
трактується різними вченими по різному, в залежності від того, які визначаються ними складові: фізичні,
психологічні і т. д. Так, в професійній педагогіці термін “витривалість” характеризується як професійна
важлива якість в процесі професійної підготовки фахівців різних галузей, яка виражена фізичними та
нервовими складовими, необхідними як при підготовці, так і в процесі професійної діяльності [7]. У
фізіології та психології праці використовуються термін “м’язова витривалість”, під якою дослідники
розуміють здатність тривалий час підтримувати м’язове зусилля на постійному рівні, без зниження
ефективності діяльності [4].
Дослідження витривалості вказує на те, що повсякденна професійна діяльність характеризується
різновидами втоми усіх систем організму, особливо нервової системи, яка впливає на якісні та кількісні
показники продукту діяльності. Як зазначають відомі фізіологи М. Веденський, І. Павлов, І. Сеченов,
О. Ухтомський, втома знижує працездатність нервових клітин кори головного мозку, що виникає як при
фізичній, так і при розумовій діяльності.
У психології поняття “витривалість” визначають як здатність виконувати тривалу роботу з невисокою
інтенсивністю за рахунок аеробних джерел психічного енергозабезпечення та сприяє зниженню стресу і
формуванню превентивних здорових настанов (О. Шелухина, S. Nady, С. Nix). Вчений В. Бодров,
розглядаючи вплив стресових ситуацій на особу, зазначає, що адаптація до стресу, її тривалість
визначається чинником “психічної витривалості” особистості. Дослідник зазначає, що екстремальність
психологічного впливу визначається “межею витривалості” даної особистості, можливим діапазоном
напруження системи психічної адаптації до її “прориву” [1, с. 287].
Військово-професійна діяльність, враховуючи її екстремальний характер, супроводжується значними
навантаженнями на психіку і здоров’я військовослужбовців, непередбачуваними ситуаціями, дефіцитом
часу та інформації, прийняттям нестандартних рішень, від яких залежить життя підлеглих, тому,
витривалість постає як важливий чинник її ефективності. Так, В. Ягупов, зазначає про важливість
“нервово-психічної витривалості” військовослужбовців, яка формується у процесі психологічної
підготовки особового складу військ Протиповітряної оборони та має здійснюватися із врахуванням тих
особливостей, які властиві бойовій діяльності операторів та номерів розрахунків радіолокаційних
станцій, гармат, установок і бойових машин [11, с. 293].
Науковці у галузі теорії та методики фізичного виховання (В. Ільїнич, Т. Круцевич, Ю. Курамшин,
В. Петровський та ін.) витривалість визначають як здатність до ефективного виконання вправи, яка
забезпечує подолання втоми що розвивається. Дещо ширше дає визначення військовий дослідник
М. Гритченко, який під “витривалістю” військовослужбовців розглядає поняття, яке характеризує собою
тривале збереження працездатності, підвищену стійкість і опірність організму втомі або дії різних
несприятливих життєвих умов [3, с. 25].
Узагальнюючи підходи дослідників, можна відзначити, що витривалість фізичних та психічних
процесів військовослужбовців забезпечує ефективність військово-професійної діяльності, як у мирний
час, так і особливий період.
Щодо сутності поняття “професійна витривалість”, то деякі дослідники визначають його як здатність
ефективно використовувати внутрішні ресурси організму особистості для ефективного виконання
поставлених завдань у напружених умовах (І. Воробйова, Є. Гаркавцев, О. Колесніченко, Я. Мацегора).
Цікавим є підхід Н. Пенькової, яка дане явище відображає як компонент психологічної готовності та
характеризує його як наявність розвинених вольових і інтелектуальних якостей, які, перед усім,
забезпечуються конституціональними особливостями. На думку науковця, функціонально професійна
витривалість не лише забезпечує здатність виконувати діяльність у складних, напружених умовах, але й
усвідомлення, рефлексію, самооцінку свого потенціалу, який надає можливість опиратися стресу,
дозволяє наважитися на діяльність у надскладних, непередбачуваних умовах, створити необхідну
перевагу при так званій “боротьбі мотивів’ між власними потребами і мотивацією обов’язку [6, с. 57-58].
За визначенням Р. Раєвського та С. Канішевського, професійна витривалість – це окремий показник
спеціальної професійно-прикладної фізичної підготовленості і може бути оцінена по тому, наскільки
особа здатна витримати задану роботу з необхідною нервово-психічною стійкістю, в потрібному
робочому режимі і темпі, без відчутних (або виявлених) ознак втоми або помилок [8, с. 255].
Отже, аналіз літератури щодо поняття “професійна витривалість” у різних галузях науки, вказує на
складність досліджуваного явища, однак більшість дослідників мають ідентичні підходи щодо його
сутності, а саме: проявляє свої властивості під час будь-якої діяльності (ігрова, навчальна, трудова та ін.);
характеризується протидією втомі та підвищення працездатності, без зниження ефективності діяльності;
у більшості випадків при фізичній, інтелектуальній та інших видах професійної діяльності
характеризується аеробним джерелом енергозабезпечення; процеси, які відображають властивості
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професійної витривалості організму фахівця, пов’язані з її центральною нервовою системою, а саме з
корою головного мозку.
Таким чином, на підставі проведеного аналізу нами визначено, що професійна витривалість
майбутніх МВУ – це історично зумовлена цілісна інтегративна професійна важлива якість, яка охоплює
їх фізіологічну та психологічну сфери і забезпечує усвідомлення, саморефлексію, самооцінювання свого
потенціалу, що сприяє ефективній військово-професійній діяльності у надскладних, непередбачуваних
умовах за рахунок подолання різновидів втоми, стресу, напружень та інших несприятливих чинників.
Оскільки професійна витривалість є інтегративною професійною якістю фахівця, актуальним постає
проблема щодо визначення структури цієї якості, зумовлена, перш за все, потребою її практичного
педагогічного дослідження, з’ясування її сформованості у майбутніх МВУ.
Аналіз психолого-педагогічної літератури, засвідчив, що спеціальних досліджень, в яких
розглядаються питання, пов’язані зі структурою професійної витривалості фахівців, зокрема, майбутніх
МВУ, недостатньо висвітлені. Деякі аспекти досліджують Є. Гаркавцев, О. Колесніченко та Н. Пенькова,
які мають ідентичні підходи до структури професійної витривалості та виокремлюють такі компоненти:
уміння мобілізувати себе в складній обстановці і зосередити сили на виконання поставленого завдання;
наполегливість, рішучість, цілеспрямованість, завзятість в подоланні виниклих труднощів,
самовладання; вольову стійкість при ухваленні відповідального рішення, здатність брати на себе
відповідальність в екстремальних ситуаціях; уміння зберігати високий рівень активності, ініціативи,
самостійності; здібність протистояти втомі, долати сумніви, розгубленість, побоювання, страх.
Тому, з метою визначення структури професійної витривалості майбутніх МВУ, ми взяли за основу
вітчизняні психолого-педагогічні дослідження О. Бойка, С. Жембровського, Т. Мацевка, В. Осьодла,
М. Руденка, Р. Серветника, Є. Татарінова, Р. Торчевського, І. Чистовської, В. Шемчука, В. Ягупова та ін.,
в яких висвітлені питання структури професійно важливих якостей майбутніх МВУ. Так, Р. Торчевський,
досліджуючи педагогічні умови розвитку управлінської культури майбутніх МВУ в системі
післядипломної освіти, визначив такі структурні компоненти: ціннісно-мотиваційний, когнітивний,
праксиологічний, менеджерський та емоційно-вольовий [9]. Дещо інший підхід у О. Бойка, який під час
дослідження формування готовності до управлінської діяльності у майбутніх магістрів військовосоціального управління, виділив мотиваційний, емоційно-вольовий, орієнтовно-мобілізаційний,
пізнавально-оцінювальний, операційно-управлінський та інтелектуальний компоненти [2]. Дослідник
Т. Мацевко, у психологічній структурі управлінської компетентності магістра військово-соціального
управління відносить мотиваційний, гносеологічний, емоційно-вольовий, операційно-діяльнісний та
особистісний (суб’єктний) компоненти [5]. На думку І. Чистовської, педагогічна компетентність
майбутніх МВУ представляється в єдності чотирьох компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного,
комунікативного і рефлексивного [10].
Виходячи зі змісту запропонованого визначення поняття “професійна витривалість майбутніх
офіцерів військового управління”, аналізу основних підходів науковців щодо структурних компонентів
професійної витривалості та професійно важливих якостей майбутніх військових управлінців, на нашу
думку, структуру професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління будуть складати
такі компоненти: ціннісно-мотиваційний, емоційно-вольовий, когнітивний, діяльнісно-практичний і
суб’єктний.
Сутністю ціннісно-мотиваційного компоненту професійної витривалості є мотивацією до навчальнопізнавальної діяльності, яка характеризується групами мотивів щодо її розвитку; домінуванням
професійних цінностей; ціннісним осмисленням професійної витривалості як засобу збереження і
покращення здоров’я, підвищення якості життя та ефективної професійної самореалізації.
Когнітивний компонент професійної витривалості визначений сукупністю науково-теоретичних знань
з професійної витривалості з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності; оволодіння
знаннями про форми, засоби і методи розвитку професійної витривалості; знаннями щодо самостійного
розвитку професійної витривалості.
Діяльнісно-практичний компонент професійної витривалості забезпечує реалізацію практичної
підготовки до професійної діяльності. В даному компоненті відображені практичні здібності
застосовувати отриманні знання на практиці; уміння освоювати раціональні прийоми, техніки і засоби
розвитку професійної витривалості; уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз і самооцінку
розвиненості професійної витривалості; здатність регулювати та переносити фізичні та психологічні
навантаження.
Емоційно-вольовий компонент професійної витривалості сприяє подоланню внутрішніх і зовнішніх
перешкод, які виникають у процесі розвитку професійної витривалості, створює базу для її здійснення
завдяки стимулюванню слухачів, активізації в них таких якостей як рішучість, дисциплінованість,
цілеспрямованість на основі позитивного мислення та самоповаги. Визначений компонент
характеризується задоволеністю процесом і результатами професійної витривалості; емоційною
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готовністю до розвитку професійної витривалості; рівнем вираженості та генералізованості вольових
якостей.
Суб’єктний компонент професійної витривалості є своєрідним відображенням сутності попередніх
компонентів, розуміння того що майбутній МВУ як суб’єкт навчальної та професійної діяльності, сам
керує процесом розвитку професійної витривалості, вибудовує модель того ким він хоче стати,
співставляє себе з іншими суб’єктами навчально-виховного процесу. Даний компонент характеризується
усвідомленням необхідності розвитку професійної витривалості; саморефлексією, самооцінюванням та
самомобілізуванням в процесі розвитку професійної витривалості; здатністю нести відповідальність за
результати своєї професійної витривалості.
Висновки. На підставі проведеного аналізу наукових досліджень, нами було визначено, що
професійна витривалість майбутніх магістрів військового управління – це історично зумовлена цілісна
інтегративна професійно важлива якість, яка охоплює її фізіологічну та психологічну сфери і забезпечує
усвідомлення, саморефлексію, самооцінювання свого потенціалу, що сприяє ефективній військовопрофесійній діяльності у надскладних, непередбачуваних умовах за рахунок подолання різновидів втоми,
стресу, напружень та інших несприятливих чинників. Крім того, нами визначено структурні компоненти
професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління, а саме: ціннісно-мотиваційний,
емоційно-вольовий, когнітивний, діяльнісно-практичний і суб’єктний.
Перспектива подальших досліджень є визначення сучасного стану розвиненості професійної
витривалості майбутніх магістрів військового управління.
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Вербин Н. Б. Сущность, содержание и структура профессиональной выносливости будущих
магистров военного управления на этапе оперативно-тактического уровня подготовки
В статье проведен анализ психолого-педагогической литературы по проблеме профессиональной
выносливости. Обоснована необходимость детального исследования проблемы профессиональной
выносливости будущих магистров военного управления на этапе оперативно-тактического уровня
подготовки. Осуществлен анализ научных работ по проблеме изучаемого психолого-педагогического
явления. Выполнен сравнительный анализ научных подходов к трактовке ключевых дефиниций
исследования «выносливость», «психическая выносливость». Определена сущность и содержание
профессиональной выносливости будущих магистров военного управления. Выделены ее структурные
компоненты: ценностно-мотивационный, эмоционально-волевой, когнитивный, деятельностнопрактический и субъективный.
Ключевые слова: компоненты профессиональной выносливости, будущие магистры военного
управления, военно-профессиональная деятельность, оперативно-тактический уровень подготовки.
Verbyn N. B. Essense, Content And Structure Of Professional Endurance Of Future Masters Of Military
Administration At The Stage Of Operational And Tactical Level Of Training.
The article deals with the analysis of psychological and pedagogical literature on the problem of professional
endurance. The necessity for a detailed study of problems of future military control masters’ professional
endurance at the stage of operational-tactical level training is proved. The analysis of scientific works on the
problem of studying of psychological and pedagogical phenomenon is carried out. A comparative analysis of
scientific approaches on the interpretation of key definitions of the study "endurance", "mental stamina" is
performed. The author identifies the essence and content of professional endurance future masters of military
control and highlights its structural components: value-motivational, emotional-volitional, cognitive, practical
activity and subjective.
Keywords: components of professional endurance, future masters of military management, military-professional
activity, operational-tactical level of training.
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кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри психології та соціальної роботи,
(Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця)
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ІПОХОНДРИЧНИХ РОЗЛАДІВ У ФАХІВЦІВ РІЗНИХ ПРОФЕСІЙ
У статті обґрунтовано необхідність у новітніх підходах до здійснення державної політики щодо
збереження оптимального функціонування і працездатності українського суспільства. Здійснено
теоретико-методологічний аналіз проблеми психологічного здоров’я та професійного зростання
людини. Визначені напрямки цього феномену в психологічній літературі. Виокремлено характерні
особистісні риси та стилі поведінки, властиві різним професіям. Зокрема, визначено шість різних
стилів поведінки фахівців, які відрізняються за своїми індивідуально-психологічними характеристиками
згідно їх компетентності: практичний, дослідницький, суспільний, традиційний, підприємницький,
художній. Увагу зосереджено на визначенні особливостей психодіагностичного підходу іпохондричних
розладів у фахівців різних професій в аспекті збереження її здоров’я. запропоновано модель формування
гармонійної творчої особистості.
Ключові слова: психологічне здоров’я та професійний зріст особистості.
Реалізація прагнення України інтегруватися в європейський освітній простір уможливлюється на
засадах концептуального переосмислення та реформування системи професійної підготовки майбутніх
фахівців. Одним із факторів забезпечення успішного розвитку країни є професійна діяльність освітньокваліфікованих спеціалістів, орієнтованих на інформаційно-технологічний розвиток, на гуманізацію
тенденцій до збереження творчого потенціалу, на реалізацію своїх можливостей і самоствердження у
професії. Саме ці фактори є дієвим чинником збереження гармонії у творінні державотворчого процесу,
який спрямований на зміцнення інтелектуального та духовного розвитку народу, збереження і
профілактики його психосоматичного здоров’я, осучаснення та примноження національно-культурної
спадщини.
Сучасність вимагає новітніх підходів у здійсненні державної політики щодо збереження
оптимального функціонування і працездатності українського суспільства. Нині одним із деструктивних
чинників деформації цілісності творчої організації у громадян є іпохондричні розлади. Це обумовлено
багатьма факторами, однак найбільш істотними є зміни в структурі захворюваності й суттєві
перетворення медичної доктрини України.
В останні роки відзначається зростання захворюваності і поширеності розладів психіки, в основному
за рахунок непсихологічних патологічних станів, невротичних розладів соматоформного типу. У той же
час більш виражена негативна динаміка зафіксована у відношенні соматичних захворювань, у
походженні яких значну етіопатогенетичну роль відіграють психосоматичний або психогенний механізм.
Реалізація моделі освіченої людини, розвиток її потенціалу обумовлює вдосконалення освітніх систем,
підвищення якості підготовки фахівців різних професій.
Згідно теоретичного підходу індійського економіста Амартія Сена, розвиток людини – це питання
свободи, створення можливостей для її вибору в економічному просторі: цілей, дій, способів вирішення
завдань, власної позиції, способів отримання освіти тощо. Б. Юдін розглядає розвиток людини як процес
творчої самореалізації, в аспекті збереження її природної сутності. Людський потенціал в цьому підході
трактується як відповідальність особи за свою долю, її здатність зберегти природні основи власної
індивідуальності. Американский економіст Теодор Уільям Шульц в модернізації виробництва відводив
значну роль сукупності знань, компетенцій, кваліфікацій, що виконують провідну роль в підвищенні
ефективності виробництва. В останні роки відзначається зростання захворюваності і поширеності
розладів психіки у професійному середовищі, в основному за рахунок непсихологічних патологічних
станів, невротичних розладів соматоформного типу.
Критичний рівень розвитку деструктивної поведінки у професійному середовищі свідчить про
низький рівень культури безпеки життєдіяльності людини. Незважаючи на детальне дослідження
«факторів ризику» у фахівців різних професій, вчені дійшли висновку, що їх генезис можна пояснити
захворюваннями, зумовленими іпохондричними розладами. Нині одним із деструктивних чинників
деформації цілісності творчої організації у громадян є іпохондричні розлади. Це обумовлено багатьма
факторами, однак найбільш істотними є зміни в структурі захворюваності й суттєві перетворення
медичної доктрини України.
Мета статті полягає у визначенні особливостей психодіагностичного підходу іпохондричних розладів
у фахівців різних професій в аспекті збереження її здоров’я.
За визначенням Всесвітньої організації здоров’я (ВОЗ), загальне здоров’я – це не тільки відсутність
хвороб чи фізичних недоліків, й повне фізичне, душевне та соціальне благополуччя. До основних
критеріїв загального здоров’я відносять структурне і функціональне збереження органів і систем, значну
© Візнюк І. М., 2017
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пристосованість організму до змін соціального оточення, збереження оптимального самопочуття.
Психологічне здоров’я є однією зі складових загального здоров’я людини та ґрунтується у вимірі
психосоціальних норм, відхилень та деструкцій.
Психологічне здоров’я, як і особистісна зрілість людини, зумовлені такими рисами: автономність,
контактність, самоприйняття, креативність, толерантність, синергічність, відповідальність, глибинність
переживань, здатність до децентрації, наявність власної життєвої філософії тощо. Такі особистісні
орієнтири як поєднання спільних інтересів стосовно певної галузі; якісна визначеність людини, яка
володіє певними вміннями, знаннями, досвідом, особистісними якостями; соціальна позиція людини,
підкреслюють її професійну зрілість.
Іпохондричний розлад – один з найбільш малодосліджених психопатологічних феноменів, основна
ознака якого полягає в надмірній зосередженості на власних психосоматичних відчуттях.
В основі психодинамічної моделі іпохондричного захворювання лежить дія механізмів
психологічного захисту, що пригнічують агресивні настрої і трансформують їх у власні соматичні
симптоми. Цим хворим властиві егоцентричні наміри, обмежений емпатійний потенціал і слабка
зацікавленість потребами щодо інших. Вони зазвичай вважають себе розчарованими, ображеними,
покинутими, малокомунікативними, зависаючими у часових проміжках минулого, відштовхуючи від
себе оточуючих. Симптом перетворюється на скаргу і символічно нехтується лікарем як нарікання чи
докори невідповідності у житті людини. Тут же несвідомо розігрується і помста за недостатнє прийняття
себе, коли медичні схеми лікування стають неефективними. Можлива також дія інших психотравмуючих
механізмів: підвищена заклопотаність тим, що відбувається в своєму організмі та, як наслідок, стає
захистом від низької самооцінки, сприйняття своєї малоцінності і нікчемності. Соматичне страждання
стає символічним засобом спокутування власної провини, заслуженим покаранням.
В основі нейропсихологічної моделі існує припущення про те, що у фахівців різних професій низький
поріг переносимості фізичного дискомфорту, а також підвищений рівень сприйняття нормальної
сенсорної інформації супроводжується неправильною її когнітивної оцінкою. Наприклад те, що
нормальна людина вважає відчуттям напруженості, іпохондрик сприймає як біль у животі. Ця оцінка стає
умовно-рефлекторним підкріпленням на основі психопрофесійних чинників, в якому неправильно
інтерпретується вся сенсорна інформація, що надходить у подальшому, уявно підтверджуючи похмурі
іпохондричні передчуття [4, c. 99].
Особистість, обираючи певну професію, повинна мати специфічні якості, щоб не виявитися
профнепридатною. Професія пред’являє певні вимоги та нав’язує стереотип поведінки, відхилення від
якого можуть блокувати професійне зростання. Тривала професійна діяльність здатна формувати певні
значущі для кожної професії особистісні риси. На думку С.Осіпова, можна виокремити шість різних
стилів поведінки фахівців, які відрізняються за своїми індивідуально-психологічними характеристиками
згідно їх компетентності:
 практичний (фермери, водії тощо; основні якості − несоціалізованість, зрілість, маскулинність,
екстравертованість, настирливість);
 дослідницький (хіміки, біологи; основні якості − несоціалізованість, маскулинність,
інтровертованість, самодостатність, настирливість);
 суспільний (вчителі, соціальні працівники; основні якості −
енергійність, заповзятість,
консервативність, фемінність, соціалізованість);
 традиційний (книготорговці, банківські службовці; основні якості − конформність,
маскулинність, нескромність, екстравертованість, відповідальність);
 підприємницький (бізнесмени, політики; основні якості − соціалізованість, домінантність,
консервативність, імпульсивність);
 художній (музиканти, актори; основні якості − незрілість, витонченість, параноїдність,
інтровертованість) [1 – 2].
В.Д Менделевич стверджує, що специфічні професійні варіанти іпохондричної поведінки найчастіше
спостерігаються у професії лікаря, політика, педагога, рятівника, моделі (манекенниці), військового та у
представників творчих спеціальностей. Крім того, автор стверджує, що переважна більшість девіантних
форм поведінки зустрічається в осіб творчих професій, а гармонійність і нормативність − у
представників тих професій, де творчість мінімальна. Оскільки така поведінка безпосередньо пов’язана з
психосоматозами, доходимо висновку про потенційну небезпеку порушення здоров’я в осіб зазначеного
типу професій. Відзначимо, що найбільший відсоток серед досліджуваних займають іпохондричні
розлади кардіологічного типу (гіпертонічна хвороба, ішемічна хвороба серця, кардіоневроз, порушення
серцевого ритму тощо). З огляду на літературні джерела підкреслимо, що представники таких професій
як авіадиспетчер, пілот, снайпер, ліфтери, лаборанти, ювеліри, керівники-адміністратори хворіють
переважно на ішемічну хворобу серця, фінансовий менеджер, реалізатор, організатор проекту – на
гіпотонічну хворобу, фанати, віруючі, студенти, військові, політичні лідери, рекламодавці – на
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кардіоневроз, шахтарі, водії, сторожі-охоронці, соціальний лідер, програміст – на гіпертонічну хворобу
тощо [3, c. 123].
На основі аналізу наукових джерел та результатів власного дослідження було встановлено, що
гіпертонії стрияли такі чинники: пригнічена агресивність, внутрішньоособистісні конфлікти; хронічне
напружене очікування; нереалізований конфлікт; психологічне успадкування; відчуття провини;
психологічна відмова від майбутнього, втрата віри та оптимізму, високий рівень тривожності та
мотивації досягнення. „Портрет” особистості, хворої на гіпертонію виглядає так: охайні, добросовісні,
комунікабельні, педантичні, пунктуальні, вразливі, самокритичні та вимогливі до себе, при
довготривалому напруженні виявляють агресію, гнів, страх, озлобленість; іпохондричні, постійно
знаходяться у невираженому стресі. Ішемічна хвороба серця спричиняється толерантністю і безпечністю
до симптомів захворювання; дією сильного емоційного подразника; постійним страхом, напруженням,
агресивністю, відчуттям виснаженості; напруженим життєвим ритмом, прагненням до успіху, соціальної
значущості; одержимістю манією успіху і кар’єрного зросту. „Портрет” особистості тепер такий:
емоційні, гіперактивні, надмірно чутливі, екстравертовані, цілеспрямовані, активні керівники,
демонстративні, часто „акули” сучасного ділового світу. До причин порушення серцевого ритму
відносимо ситуативні конфлікти; внутрішнє перенапруження, придушення потреб. Особистісні
характеристики при цьому такі: надмірно контролюють свої почуття та захищають свій емоційний світ;
конформісти. Кардіоневрозу сприяють надмірна залежність від батьків; психологічні травми дитинства,
депресивно-симбіотичні фантазії; самозахист у формі іпохондричного настрою. Хворі на кардіоневроз
несамостійні, бояться самотності та розлуки з близькими; інтравертовані, уникають труднощів; надмірно
піклуються про своє здоров’я, читають багато медичної літератури [1–5].
У хворих на ССЗ порівняно із здоровими особами значно вищі рівень дезінтеграції між життєвими
потребами та доступністю у різних сферах існування, ступінь та варіації девіантних проявів, рівень депресії;
значно нижчий рівень психологічної стійкості; неадекватне завищення соціальної значущості хвороби у таких
сферах: матеріальні збитки, обмеження задоволень, формування відчуття непотрібності, обмеження відчуття
сили та енергії, погіршення відношення до хворого у сім’ї , погіршення відношення до хворого на роботі,
обмеження кар’єрного росту; низький рівень професійної ідентичності [5, c. 87].
Встановлено, що найвагомішим чинником психосоматичних порушень був соціальний стрес: проблемні
взаємини у професійній сфері, зокрема професійна нереалізованість (робота не за фахом, вимушена
діяльність, безробіття тощо), міжособистісні конфлікти із керівником та з колективом, побутові проблеми.
Другою за важливістю причиною виникнення кардіосимптомів, як ми з’ясували, є емоційний дискомфорт у
сім’ї та сімейні стреси: несприятливі стосунки з близькими, скрутне матеріальне становище, відсутність
надійної опори, розлучення, смерть близької чи рідної людини.
Самоусвідомлення особистістю своєї сутності як цілісної структури,
активація процесів
індивідуального розвитку дозволяють сформувати життєві тактики, спрямовані на збереження та
відновлення власного здоров’я. Збалансовану модель протидії у разі виникнення потенційного ризику
розвитку іпохондричних розладів у фахівців різних професій спробуємо побудувати за нижчевказаними
параметрами.
Високий рівень психологічної стійкості особистості пов’язаний із розвиненою уявою і креативністю у
нестандартних ситуаціях, при високому рівні напруження. Адекватне увсідомлення та оцінка ситуації, стійке
переживання людиною своїх дій і обставин, які є результатом особистісного вибору та відповідальності, у
соматично хворих осіб з високою життєстійкістю набувають значення ресурсу, досвіду, що дозволяє
адаптуватись до проблем із здоров’ям, гармонійно трансформуючи смисложиттєві орієнтації.
Виявлені емпірично показники психосоматичного здоров’я та їх взаємозв’язки дають змогу створити
модель гармонійної стійкої особистості (див. рис. 1).

Саморегуляція
життєдіяльності

Соціальна
установка

Смисложиттєва
орієнтація

Психологічна
стійкість
особистості

Самооцінка
психосоматичного
стану організму
Психологічна
готовність до змін

Життєстійкі тактики оптимального функціонування організму
Рис. 1. Модель формування гармонійної творчої особистості
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Дана модель показує, що здорова особистість характеризується впорядкованістю й співпідпорядкованістю
складових її елементів з одного боку, та узгодженістю процесів, що забезпечують цілісність і гармонійний
розвиток з іншого. При цьому здоров’я є тим вагомим показником, що характеризує особистість у її
цілісності, є необхідною умовою інтеграції усіх її складових у єдину неповторну гармонійну Самість.
Еквівалент психосоматичного здоров’я у даній моделі слугує чинником творчості особистості.
Необхідність формування культури безпеки здоров’я у фахівців різних професій є концептуальною
основою професіоналізму майбутнього фахівця та регенеративним чинником у працюючих. Однією з
ключових компетенцій фахівця ХХІ ст. є збереження оптимального стану функціонування організму
людини, що передбачає високу міру відповідальності за професійну та особистісну безпеку, уміння
ефективно оперувати інформаційними даними згідно специфіки своєї професійної діяльності на основі
використання сучасних інформаційних технологій. Актуальною проблемою сьогодення є створення
мережі освіти та науки, яка базується на сформованій культурі безпеки, в першу чергу, в студентів,
розвиток безперервного професійного навчання на основі інноваційних та безпечно орієнтованих
технологій.
Завданням сучасної професійної освіти є високопрофесійна підготовка молоді до сучасних і
майбутніх ринкових відносин, орієнтація у свідомості власного вибору та конкурентоспроможності, у
збереженні культури безпеки усіх сфер життєдіяльності людини, її спроможність бути гідним
громадянином і патріотом українського суспільства, забезпечувати сталий розвиток держави.
Для вирішення складних проблем підготовки кваліфікованих фахівців у галузі безпеки людини
доцільно підвищити ефективність і продуктивність навчального процесу, забезпечити високу культуру
безпеки студентів, індивідуальний підхід, інтерактивність, надійний зв'язок у медико-педагогічній
взаємодії. Досягнення високої ефективності майбутньої професійної діяльності можливе за наступних
умов:
 формування високої міри усвідомлення особистої безпеки та відповідальності за безпеку інших у
контексті виконання майбутніх функціональних обов’язків;
 розробки концепції культури безпеки студентів у ВНЗ та системне впровадження її у стандарти
вищої освіти;
 створення інноваційного та інформаційного навчально-виховного процесу;
 врахування сформованої культури безпеки у студентів для переосмислення ними професійних
компетенцій, суспільних орієнтирів через призму сталого розвитку суспільства;
 на законодавчому рівні задекларувати формування культури безпеки у всіх сферах людської
життєдіяльності;
 в галузі системи освіти передбачити збільшення годин на вивчення дисциплін та курсів, які
стосуються формування культури безпеки;
 на управлінському рівні встановити рівні міри відповідальності для службовців за недотримання
вимог культури безпеки.
Особливого значення серед критеріїв психологічного здоров’я особистості надається мірі
інтегрованості особистості, її гармонійності, врівноваженості, а також таким складовим її спрямованості,
як духовність, пріоритет гуманістичних цінностей (добра, справедливості, любові, краси та інше),
орієнтація на саморозвиток, збагачення своєї особистості.
Проведене дослідження дає змогу зробити наступні висновки: здоров’я особистості є найважливішим
складником життя, допомагає людині бути активною та творчою, сприяє її зростанню. Психологічне
здоров’я виступає необхідною у мовою стресостійкості та духовного й гармонійного розвитку
особистості. Слід зазначити, що здоров’я в цілому та особливо психологічне здоров’я забезпечує
соціальну єдність, продуктивність праці, суспільного спокою та стабільності оточуючого середовища, що
сприяє соціально-економічному розвитку суспільства.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні основних чинників, які впливають на
становлення психологічного здоров’я особистості та диференційні відмінності прояву іпохондричних
розладів у працівників різних професій.
ЛІТЕРАТУРА
1. Вільш І. Вибір професії : особистісний аспект // Педагогічний процесс : теорія і практика : Зб. наук. праць. /
І. Вільш. – К.: ЕКМО, 2003. – Вип. 1. – С. 36 – 53.
2. Ильин Е.П. Дифференциальная психология деятельности. / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2008. – 432 с.
3. Менделевич В.Д. Психология девиантного поведения: Учебное пособие. / В.Д. Менделевич. − СПБ. : Речь,
2005. − 445 с.
4. Пащенков С. З. Ипохондрические состояния / С. З. Пащенков. – Москва: Государственное издательство
медицинской литературы МЕДГИЗ, 1958. – 130 с.
5. Смулевич А.Б., Волель Б.А. Типология ипохондрических развитий в соматической клинике. // А.Б.
Смулевич, Б.А. Волель / Материалы российской конференции «Взаимодействие науки и практики
современной психиатрии». – Москва, 2007. – C. 87 – 88.

59

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Vilsh I. Vybir profesii : osobystisnyi aspekt // Pedahohichnyi protsess : teoriia i praktyka : Zb. nauk. prats. / I. Vilsh.
– K.: EKMO, 2003. – Vyp. 1. – S. 36 – 53.
2. Ylyn E.P. Dyfferentsyalnaia psykholohyia deiatelnosty. / E.P. Ylyn. – SPb. : Pyter, 2008. – 432 s.
3. Mendelevych V.D. Psykholohyia devyantnoho povedenyia: Uchebnoe posobye. / V.D. Mendelevych. − SPB. :
Rech, 2005. − 445 s.
4. Pashchenkov S. Z. Ypokhondrycheskye sostoianyia / S. Z. Pashchenkov. – Moskva: Hosudarstvennoe yzdatelstvo
medytsynskoi lyteraturы MEDHYZ, 1958. – 130 s.
5. Smulevych A.B., Volel B.A. Typolohyia ypokhondrycheskykh razvytyi v somatycheskoi klynyke. // A.B.
Smulevych, B.A. Volel / Materyalы rossyiskoi konferentsyy «Vzaymodeistvye nauky y praktyky sovremennoi
psykhyatryy». – Moskva, 2007. – C. 87

Визнюк И. М. Особенности проявления ипохондрических расстройств у специалистов различных
профессий
В статье обоснована необходимость в новых подходах к осуществлению государственной политики по
сохранению оптимального функционирования и работоспособности украинского общества.
Осуществлено теоретико-методологический анализ проблемы психологического здоровья и
профессионального роста человека. Определены направления этого феномена в психологической
литературе. Выделены характерные личностные черты и стили поведения, присущие различным
профессиям. В частности, определено шесть различных стилей поведения специалистов, которые
отличаются по своим индивидуально-психологическими характеристиками согласно их компетенции:
практический, исследовательский, общественный, традиционный, предпринимательский,
художественный. Внимание сосредоточено на определении особенностей психодиагностического
подхода ипохондрических расстройств у специалистов различных профессий в аспекте сохранения его
здоровья. предложена модель формирования гармоничной личности.
Ключевые слова: психологическое здоровье и профессиональный рост личности.
Vizniuk I. M. Peculiarities Of Hypochondriacal Disorders Of The Specialists Of Different Professions
In the article the necessity in the latest approaches to the implementation of the state policy to preserve optimal
functioning and health of the Ukrainian society is justified. The theoretical and methodological analysis of
problem of psychological health and professional growth is carried out. The directions of this phenomenon in
the psychological literature are determined. Typical personality traits and behaviours typical to different
professions are selected. In particular, there are identified six different styles of specialists’ behaviour, which
are distinguished by their individual psychological characteristics according to their competence: practical,
scientific, public, traditional, entrepreneurial, and artistic. Attention is focused on the determination of the
characteristics of psychodiagnostic approach of hypochondriacal disorders in the specialists of different
professions in the aspect of maintaining their health. The model of developing a harmonious creative person is
proposed.
Keywords: mental health and personal growth.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ:
СПРОБА МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО АНАЛІЗУ
Робиться спроба розглянути соціально-психологічні механізми агресії, використовуючи досягнення
синергетики, що дозволяє вичленувати універсальний теоретичний конструкт, пов'язаний з двома
базовими станами людини – відкритістю та закритістю. Робиться висновок, що людина сама визначає
ставлення до неї оточуючого світу і виявляється органічно пов’язаною з останнім. Тому пропонується
центр тяжіння у боротьбі з агресією перенести з зовнішнього життєвого простору в середину людини.
Постає завдання з гармонізації перш за все самої людини, що приводить до гармонізації й оточення.
Ключові слова: конфлікт, агресія, внутрішні і зовнішні шляхи самоствердження людини, індивідуальноособистісний початок людини.
Постановка проблеми. Сучасна цивілізація непередбачена і парадоксальна. Безсумнівні колосальні
науково-технічні і культурні досягнення людства суперечать очікуваним досягненням у сфері
морального освоєння світу. Можна констатувати, що за останню тисячу років людство в цілому не стало
більш духовно-моральним. Про це свідчить сучасна історія, що буяє світовими війнами і локальними
військово-етнічними конфліктами.
Аналіз останніх досліджень. Відтак, конфлікт є фундаментальним атрибутом існування людини.
Численны науковцы у своїх наукових теоріях і концепціях намагаються пояснити суть конфлікту та
агресії як процесу реалізації конфлікту. Вчені шукають витоки та причини конфлікту, повязуючи його з
конкретними аспектами нашого світу – соціально-економічними, екологічними, навіть космічниими
чинниками (як показав А.Л. Чижевський у своїй книзі "Земне відлуння сонячних бур"). Ці чинники
використовуються в певних пояснювальних моделях, у рамках яких сформульовано відповідні
рекомендації для вирішення конфліктів. Але поки не розроблено єдиної теорія конфлікту, яка б
пояснювала його природу і механізми реалізації.
Відтак, метою статті є висвітлення психолого-педагогічних та філософських аспектів конфлікту та
агресивної поведінки людини на основі міждисциплінарного аналізу.
Виклад матеріалу. Аналіз психолого-педагогічних та філософських джерел дозволяє дійти висновку,
що агресія виникає з розвитку в людині індивідуально-особистісного, егоцентричного початку, який
формує жорстку межу між внутрішнім і зовнішнім шляхами самоствердження, котре, так чи інакше,
передбачає заперечення зовнішнього (не-"Я") в ім’я збереження та розвитку внутрішнього ("Я") [2].
Агресії або насильству як деструктивному феномену можна протистояти, використовуючи дві
стратегії поведіки: а) нейтралізація зовнішньої агресії, що вторгається в людське життя з навколишнього
середовища; б) нейтралізація агресії, що царює в самій людині. Практично усі без виключення людські
устремління, що спрямовані на викорінювання зла й удосконалювання світу, реалізуються в річищі
активності зі зміни оточуючого людину зовнішнього середовища. Результат такої революційної
перебудови світу майже завжди трагічний.
Ми пропонуємо центр тяжіння у боротьбі з агресією як негативною реалією нашого світу перенести з
зовнішнього життєвого простору в середину людини, оскільки вона сама, як правило, визначає ставлення
до себе оточуючого середовища. У цьому випадку постає завдання з гармонізації перш за все самої
людини, а від неї гармонізується й оточення [4].
Здійснення цього завдання, на наше глибоке переконання, є дійсною боротьбою з насильством у світі,
коли зміна самої людини призводить до зміни навколишнього світу. Цей висновок можна
проілюструвати висловом: "жертва несе свою частку провини (участі) за те, що з нею відбулося,
відбувається або відбудеться" [8, с. 350-360].
Юристи відзначають, що є люди, які значно частіше інших стають жертвами злочинів або трагічних
випадків. Американський психолог Ф.Данбар тривалий час проводила дослідження в травматологічному
відділенні однієї нью-йоркської лікарні, у результаті чого підтвердила наявність феномена, на який
звернули увагу співробітники страхових компаній: люди, з вини яких коли-небудь стався нещасний
випадок на дорозі, знову потрапляють в аварію з набагато більшою ймовірністю, ніж ті, хто ніколи не
потравляв у автомобільну катастрофу. Науковець встановила, що більшість "типів, схильних до аварій"
необачною їздою вивільняють свою агресивність. Але ще важливіше було її відкриття, що деякі водії
підсвідомо прагнули заподіяти собі біль. Причини цього лежать у неусвідомлюваному, придушеному
почутті провини і потреби бути покараним. Виходить, що людина сама провокує, визначає безліч
поведінкових і причинно-наслідкових відхилень у навколишній дійсності [10].
© Вознюк О. В., 2017
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Пояснити наведений феномен можна, якщо взяти до відома, що людська життєдіяльність у багатьох
випадках регулюється підсвідомо-автоматичними, мимовільними механізмами психіки. Так, наприклад,
людина пише або керує автомобілем "на автоматі". І якщо межа між людиною і зовнішнім світом існує в
основному в сфері її свідомості, на основі якої й формується її індивідуально-особистісне, автономноегоцентричне начало, то в сфері підсвідомості, активної, наприклад, під час керування машиною, ця
межа практично відсутня, як вона відсутня у тварини, дикуна, маленької дитини, поведінка яких тією чи
іншою мірою є мимовільно-інстинктивною. За таких умов важлившим регулятором поведінки в природі і
социумі постають саме підсвідомі механізми психічної активності. І якщо людина, що веде автомобіль,
наповнена агресією стосовно об’єктів зовнішнього світу, то ця агресія в стані домінування підсвідомої
сфери психічної діяльності, коли функціональна грань між внутрішнім і зовнішнім стирається, має
тенденцію вражати саму людину.
Наголосимо ще раз, що причина формування підсвідомої установки на авто агресію полягає в тому,
що люди у відомому сенсі схильні агресивно ставитись до зовнішнього середовища. При цьому
підсвідома частина психіки людини, на відміну від її свідомої частини, не диференціює внутрішнє і
зовнішнє. Саме тому агресивне ставлення людини до зовнішнього світу на рівні її підсвідомості означає,
що в даному випадку людина агресивно ставиться до самої себе. Причому, ця агресія формує установку
на пошук можливості заподіяти собі каліцтва і навіть смерті. Тут маємо реалізацію релігійноміфологічного принципу "відплати", чи “справедливості”, про який К. Юнг писав: негативні риси
характеру людини часто проектуються на інших та можуть набувати символічного вираження у снах та
архетипових уявленням у вигляді різних повтор – монстрів, драконів, чортів тощо.
Якщо людина існує на рівні двох буттєвих площин – свідомому та підсвідомому, то на підсвідомому
рівні, де "Я" та не-"Я", внутрішнє та зовнішнє не диференціюються, негативне ставлення людини до
оточуючого світу виявляються ставленням її до себе, що актуалізує внутрішнє "пекло" та спричиняє
автоагресiю, яка проявляється як у сфері побутовій чи виробничий (у якості травм, нещасних випадків,
різних хвороб [1; 9; 10; 11; 12, p. 21]), так і у сновидіннях у якості кошмарів [6, с. 223].
Отже, людина сама багато в чому визначає множину поведінкових і причинно-наслідкових
флуктуацій в оточюючій її дійсності. Крім того, акти насильства і деструкції, що людина чинить у
зовнішньому світі, прихованим чином актуалізуються щодо самої людини, що можна підтветдити
думкою А. Маслоу, який вказує, що негативне ставлення чоловіка до жіночого початку в самому собі
проектується в ньому в негативне ставлення до жінки взагалі.
І навпаки, насильство, що приходить до людини ззовні (з екрана телевізора, зі сторінок книг, або від
рук насильника), викликає резонанс (відповідну агресію) у самій людині, і в остаточному підсумку
повертається до неї ж ще раз, оскільки в більшості випадків ми не можемо, наслідуючи християнському
принципу, "підставити ліву щоку, коли б’ють по правій".
Отже, людина сама визначає ставлення до неї оточюючого світу і виявляється органічно пов’язаною з
останнім. Наведена теза була настановною в роботі курсів самозахисту жінки як представника слабкої
статі. Ці курси були апробовані в Житомирській недержавній організації “Жінка для жінки”, що є філією
“Вінрок Інтернешнл”).
В своїй практиці ми базуємося на розробленій нами концепції гармонізації особистості, яка випливає
з аналізу шляхів подолання агресії в суспільстві. Можна говорити про такі шляхи подолання агресії:
1. Шлях удосконалення відповідних соціальних інститутів, а також формування певних моральнодуховних підвалин суспільства, що допомагають знизити рівень його агресивності до мінімуму. Цей
шлях передбачає використання широкомасштабних акцій, які, будучи впровадженими, зможуть досягти
мети через дуже значний проміжок часу.
2. Шлях гармонізації особистісних складових людини, що передбачає досягнення стану
світоглядного, духовно-морального, психологічного синтезу свідомої і підсвідомої сфер психічної
діяльності, коли сигнали підсвідомості (такі, як, наприклад, образи сноведінь, що несуть в собі інтуїтивні
прозріння) можуть легко проникати в сферу свідомості, яка, у свою чергу, може здійснювати корекцію
мимовільних функцій людського організму. На мові психоаналізу цей стан виражається в сентенції З.
Фрейда: “там, де було Воно, повинно стати Я”. У сфері йогічної мудрості можна говорити про таке
повчання: нехай кожне почуття буде усвідомленим, а кожна думка – відчутою. Це повчання є, по суті,
вираженням мети "емоційно-стресової терапії" В. Є. Рожнова, яка у якості теоретичного базису має
концепцію "взаємопотенціюючого синергізму свідомості та без свідомого", тобто синтезу емоційного та
логічного компонентів психічної діяльності [7].
І якщо джерелом і механізмом агресії можна вважати індивідуально-особистісний початок людини,
що дозволяє їй виявляти волю, мислити, маніпулювати дійсністю і змінювати її, тобто бути "Я",
усвідомлюючи світ і себе, то інтеграція свідомості і підсвідомості, "Я" и не-"Я" приводить до руйнації
межі між ними, що означає процес розширення "Я" до розмірів усього світу, із котрим людина у
контексті свого підсвідомого сполучається. Таким чином, можна констатувати, що гармонізація
особистості людини йде шляхом розширення її "Я", тобто інтеграції її індивідуально-особистісного
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початку і навколишнього світу, емпатичного злиття з останнім, що знаменує собою вищий рівень
духовно-моральної еволюції людства.
У результаті своєї практичної діяльності ми дійшли висновку, що розширити сферу "Я" людини
можна за допомогою розширення репертуару її соціальних ролей, у яких утілене людське "Я". Один із
найбільш ефективних шляхів досягнення цієї мети – рольові тренінги, у яких всі учасники освітнього
процесу можуть значно розширити репертуар своїх соціальних ролей, навчитися швидко переходити від
однієї ролі до іншої в залежності від обставин, що дозволяє їм позбутися жахливого пороку соціального
життя – ототожнення себе зі своєї роллю. Відзначимо, що спостереження за повсякденними вчинками
людей і дані клінічної психіатрії дозволяють твердити, що форми поведінки тієї чи іншої людини в
різних ситуаціях, як правило, різноманітні. Людина, використовуючи множину соціально-психологічних
масок, грає, швидко перебудовуючи свою психіку і поведінкові стратегії залежно від потреб ситуації.
Зникнення цієї рольової гнучкості в поведінці людини свідчить про серйозне порушення механізмів
соціальної поведінки.
Дистанціювання людини від своїх соціальних ролей дозволяє їй навчитися дивитися на саму себе і
ситуацію, у якій вона знаходиться, з боку, досягти стану "надситуативності", тобто дозволяє їй успішно
контролювати не лише мимовільну сферу своєї психіки, але і події й обставини навколишньої дійсності.
При цьому людина звільняється від суспільної сугестії шляхом "механізм" руйнації шаблону", який
розроблений у межах нейро-лінгвістичного програмування в якості елемента недирективного гіпнозу.
Цей механізм передбачає руйнацію схеми поведінки агресивної людини, що наштовхується на
несподівану реакцію з боку потенційної жертви. У результаті порушення стійкої поведінкової моделі
агресор виявляється спантеличеним, дезорієнтованим, тобто, відкритим сугестивному впливу ззовні.
Людина з жертви парадоксальним чином перетворюється на чинник сугестивного впливу на свого
насильника, якому може бути навіюване як умиротворення, так і стан пригніченості, страху. Ефективним
при цьому може бути вплив, метою якого є вікова регресія агресора, що занурює його в стан дитинства, у
якому він починає почувати свою незахищеність і уразливість. Наприклад, при ймовірності нападу на
жінку останній рекомендується не побоятися зустритися з нападником поглядом і промовите приблизно
таке: “А що на це скаже твоя мама... а ти у мами запитав?”
Радикальним же засобом руйнації шаблону є метод "контрольованого божевілля", який є ефективним
в особливо небезпечних ситуаціях, що загрожують життю. Проте він може бути застосовуємо й у
ситуаціях "м’якої агресії" – на виробництві, в офісі, сім’ї, суспільному транспорті, де, крім методів
руйнації шаблону може бути використаний і так званий метод "психологічного айкідо" (М. Є. Літвак),
який, будучи чинником, що перериває поведінковий шаблон, спрямований на "амортизацію" агресії,
тобто на позбавлення її живильного грунту – зворотного зв’язку.
Наведемо приклади розглянутих вище методів нейтралізації агресії.
Модель амортизації подана в книзі Я. Гашека "Пригоди бравого солдата Швейка": "“Шpедеp
зупинилася перед Швейком і прийнявся його розглядати. Результати своїх спостережень полковник
резюмував одним словом: "Ідіот!" "Насмілюся доповісти, пан полковник, ідіот!" – відповів Швейк".
На що розраховує наш співрозмовник, звертаючись до нас із тим або іншим агресивним випадом? На
нашу реакцію. Але як він при цьому себе відчує, якщо наша реакція виявляється раптом цілком
несподіваною? Амортизація, застосовувана в процесі спілкування, називається "психологічним
поглажуванням", а також "психологічним ударом".
Висновки. Отже, саме вихід за межі рольових установок особистості, вміння дистанціюватися від
ситуації дає нам можливість контролювати свою поведінку і саму ситуацію, готуючи умови для
досягнення однієї з головних цілей розвитку людини – статусу творчої особистості, оскільки творчість є
виходом у сферу багатозначного, багатомірного розуміння реальності та її опанування; творчість
передбачає актуалізацію надситуативностi як здатності суб’єкта виходити за межі однозначних
конструкцій "зовнішньої доцільності".
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Вознюк А. В. Психолого-педагогические и философские аспекты агрессивного поведения: попытка
междисциплинарного анализа
Предпринимается попытка рассмотреть социально-психологические механизмы агрессии, используя
достижения синергетики, что позволяет вычленить универсальный теоретический конструкт,
связанный с двумя базовыми состояниями человека – открытостью и закрытостью. Делается вывод,
что человек сам определяет отношение к нему окружающего его мира и оказывается органично
связанным с последним. Поэтому предлагается центр тяжести в борьбе с агрессией перенести из
внешнего жизненного пространства внутрь человека. Ставится задача по гармонизации прежде всего
самого человека, что приводит к гармонизации его окружения.
Ключевые слова: конфликт, агрессия, внутренние и внешние пути самоутверждения человека,
индивидуально-личностное начало человека.
Vozniuk O. V. Psycho-Pedagogical And Philosophical Aspects Of Aggressive Behavior: Attempt
Interdisciplinary Analysis
An attempt to consider the social and psychological mechanisms of aggression is undertaken, using the results of
synergetic, that allows to differentiate universal theoretical construct related to two basic states of a man –
openness and closeness. The article has it that the person himself determines an attitude to him on the part of the
outer world and turns out to be organicly connected with the latter. Therefore it is offerred the centre of gravity
in the struggle with the aggression to place from the external life space into the internal plane of a person. The
task on harmonizing first of all the very person is set, that leads to harmonizing his encirclement.
Keywords: conflict, aggression, internal and external paths of an individual's self, individual and personal
beginning of a man.
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РОЛЬ КРАЄЗНАВСТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Статтю присвячено проблемі краєзнавчої освіти майбутніх учителів початкових класів. На основі
аналізу наукової літератури висвітлено погляди зарубіжних та вітчизняних мислителів й педагогів на
значення краєзнавства в системі освіти. Головна ідея статті – розкрити місце і роль краєзнавчої
освіти в системі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Зроблені висновки
можуть бути використані в організації еколого-краєзнавчої діяльності студентів педагогічних
коледжів, що матиме позитивний вплив на підвищення рівня професійної компетентності.
Ключові слова: краєзнавство, професійна діяльність, вчителі початкових класів.
Актуальність дослідження. Реформування освіти має на меті ефективну реалізацію завдань,
спрямованих на формування у майбутніх громадян національної свідомості й патріотизму, що
передбачає краєзнавчу та культуротворчу підготовку майбутнього вчителя початкових класів, впливає
на його становлення як особистості і на професійну діяльність. Про важливість забезпечення ефективної
підготовки національно свідомих і освічених громадян України йдеться у таких державних документах,
як «Концепція національного виховання», «Національна доктрина розвитку освіти» та «Концепція
громадянського виховання» [7, 8].
У системі професійної педагогічної підготовки зміст краєзнавчої освіти повинен орієнтуватися на
структуру і характер сучасної професійної діяльності та її мобільність в умовах ринку праці й освітніх
послуг. Краєзнавча освіта майбутнього вчителя має на меті теоретично-методичну підготовку до
професійно-педагогічної діяльності з урахуванням аспектів регіональної культуровідповідності.
Організаційно-методична система краєзнавчої підготовки майбутнього вчителя повинна орієнтуватися на
високий професіоналізм та формування внутрішньої потреби в неперервній освіті. Зміст, технології,
науково-методичне забезпечення та організація краєзнавчо-педагогічної освіти здійснюється як проекція
майбутньої краєзнавчо-туристичної діяльності в навчально-виховному процесі та поза ним і має на меті
підготовку творчої особистості з високим рівнем освіченості та духовності.
Аналіз досліджень і публікацій. Питанням краєзнавчої освіти завжди приділяли увагу зарубіжні та
вітчизняні мислителі й педаги, зокрема Демокріт, Арістотель, Я. Коменський, Ж. Руссо, Г. Сковорода, Т.
Шевченко, В. Сухомлинський. Вони виражали ідею діалогічності в розвитку людини і природи. С.
Русова, С. Сірополко, Й. Федькович, І. Франко зміст освіти бачили лише в поєднанні із знаннями про
регіони України та особливостями життя населення конкретного краю.
Мета статті – розкрити місце і значення краєзнавчої освіти в системі професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів.
Виклад основного матеріалу. У педагогічній літературі саме поняття «краєзнавство» тлумачиться
по-різному, наприклад, більшість науковців (П. Іванов, І. Прус, К. Строєв) схиляється до думки, що
краєзнавство є, безперечно, дидактичною категорією. С. Гончаренко в Українському педагогічному
словнику визначає краєзнавство як освітньо-виховну роботу, яка полягає у всебічному вивченні частини
країни (області, району, міста тощо); основним завданням його є вивчення природи, населення,
господарства, історії та культури рідного краю з пізнавальною, науковою, навчальною, виховною,
практичною метою [4, с.179].
Водночас існує думка (І. Гревс, А. Дзенс-Литовський, Д. Семенов, А. Ярошевський), що краєзнавство
– це загальний принцип навчання та виховання на місцевому краєзнавчому матеріалі.
За визначенням академіка С. Колесніка, краєзнавство – це така дисципліна, яка всебічно вивчає малі
території. У своїх дослідженнях краєзнавство використовує дані таких наук, як геологія, географія,
історія, етнографія. Під малою територією розуміється адміністративний район, невелике місто, сільське
поселення, але при цьому всі досліджувані факти, явища і процеси простежуються в конкретному краї
комплексно, тобто у всіх їх причинно-наслідкових зв’язках.
За словами А. Макаренка, у процесі розвитку краєзнавчої діяльності створюються сприятливі умови
для соціалізації молоді: «Мета і завдання нашого виховання повинні бути виведені не з чогось
абстрактного, незнайомого кожній людині, а з нашої історії, з нашого суспільного життя» [5; 145].
Педагог вважав, що людську особистість, її характер, темперамент, трудові і розумові навички слід
формувати на основі того краєзнавчого матеріалу, який притаманний тому чи іншому регіону, в якому
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проживає вихованець і доносити до його свідомості насамперед здобутки свого народу, оскільки ніщо
так не впливає на формування особистості як традиція. На його думку, саме краєзнавчі здобутки
сприяють гармонійному розвитку особистості. Не можна упустити і те, що А. Макаренко для виховання
в колективі і через колектив використовував екскурсії та екскурсійно-туристичні походи з метою
вивчення природи й історії Вітчизни.
Велику увагу краєзнавчій роботі приділяв А. Барков, який закликав учителів до організації
краєзнавчої роботи: «Пізнати свій край, вивчити його – значить полюбити його ще глибше»... [2; 77].
Багато уваги окресленій проблемі приділяв учений М. Баранський. Він, зокрема, писав: «В основу
шкільного краєзнавства закладена та думка, що своє, близьке і в природі, і в людському житті, і в
господарстві зрозуміліше, простіше, ясніше, аніж чуже і далеке» [1; 183].
При цьому, як досвідчений педагог, він застерігає, що використання прикладів із місцевого життя –
справа дуже складна, трудомістка і далеко не легка. Учений наголошує на постійній необхідності
серйозного вивчення рідного краю педагогами з метою більш глибокого використання отриманих
результатів для викладання природознавства. На сучасному етапі розвитку педагогічної думки деякі
аспекти цієї проблеми окреслені в роботі Л. Мельчакова «Краєзнавчий підхід у викладанні
природознавства у початкових класах», де розкриваються великі потенційні можливості природознавства
в плані насичення його змісту краєзнавчим матеріалом, окреслюються шляхи реалізації останнього на
різних етапах уроку.
Проблема використання краєзнавчого матеріалу в початковій ланці освіти набуває особливої уваги як
засіб удосконалення навчально-виховного процесу в початкових класах, спрямований на формування в
учнів краєзнавчих понять. Саме тому шкільне краєзнавство становить значний інтерес як
поліфункціональний транслятор суспільно-наукового досвіду в конкретному регіоні щодо розв’язання
актуальних проблем навчання, виховання і психічного розвитку молодших школярів.
Аналіз сьогоденної шкільної практики засвідчує підвищений інтерес до краєзнавчого матеріалу,
оскільки важко переоцінити його можливості, особливо якщо порівняти їх із сучасними завданнями
гармонійного розвитку молодших школярів у контексті гуманізації початкової освіти. Таким чином,
краєзнавчий матеріал є природним стимулюючим фактором шкільного навчально-виховного процесу.
Важливим аспектом у застосуванні краєзнавчого матеріалу є розуміння його функцій, принципів; їх
взаємозв’язок, взаємозалежність і взаємообумовленість.
Якість підготовки студентів до краєзнавчої роботи з учнями в початковій школі вимагає ретельної і
плідної роботи викладачів педагогічних коледжів. Саме тому навчально-виховний процес Барського
гуманітарно-педагогічного коледжу для студентів спеціальності «Початкове навчання» включає
навчальну практику з природознавства і краєзнавства, яка має на меті не лише теоретичну підготовку
студентів, а й створення морально-психологічної атмосфери в студентському колективі, сприяє
невимушеному вільному спілкуванню між студентами, особистісній зацікавленості в природничій та
краєзнавчій діяльності.
Специфіка практики полягає в тому, що студенти не тільки знайомляться з об’єктами неживої і живої
природи Вінниччини та Українських Карпат, де вони спостерігають за природними об’єктами,
простежують взаємозв’язки між процесами та явищами природи, а й мають унікальну можливість
доторкнутися до глибин національного колориту нашого народу, відвідуючи при цьому краєзнавчі музеї,
які репрезентують нашу краєзнавчу спадщину, оскільки в їх експозиціях і фондах зібрані геологічні,
ботанічні, зоологічні, палеонтологічні, археологічні, етнографічні та інші колекції, знаряддя праці,
вироби місцевих промислів різних історичних періодів, твори мистецтва, літератури, народної творчості.
Серед музеїв Вінниччини студенти відвідують такі: Літературно-меморіальний музей класика
української літератури М. Коцюбинського, де знайомляться з життєвим і творчим шляхом письменника
та його громадською діяльністю; Вінницький обласний краєзнавчий музей, що є відомим науковометодичним і пам’ятко-охоронним центром східного регіону Поділля; музей «Мій край – Поділля», де
відображені найважливіші віхи історії Подільського краю, розкриті напрямки діяльності органів
внутрішніх справ ХІХ-ХХ ст., вшановано пам’ять правоохоронців, які в ім’я справедливості і торжества
закону віддали своє життя; Музей гончарного мистецтва ім. О. Луцишина, у якому розкрита творча
спадщина подільського гончара – майстра народної скульптури малих форм, продовжувача кращих
традицій школи крищинецької кераміки; разом з тим студенти мають можливість отримати тут майстеркласи вінницьких майстрів народної творчості з гончарства, вишивки, писанкарства, лозоплетіння. Це
все сприяє вихованню в молоді патріотизму, національної свідомості, високої моральності.
Краєзнавча робота зі студентами здійснюється також і під час їх ознайомлення з рослинним і
тваринним світом заповідників, заказників, дендрологічних парків Карпат. Тут студенти відвідують музеї
Прикарпаття та Закарпаття, де знайомляться з культурно-історичними цінностями та традиціями нашого
народу. Так, Музей писанкового розпису (м. Коломия), частина якого вважається пам’ятником писанці, є
найбільшою писанкою у світі. Музей екології гір та історії природокористування в Українських Карпатах
функціонує в Карпатському біосферному заповіднику як інформаційний еколого-освітній та історико66
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культурний осередок. Це єдиний в Україні музейний комплекс такого типу. Тут майбутні педагоги
мають можливість ознайомитися з історією Карпатських гір, їх геологією, геоморфологією, основними
типами ландшафтів, рослинним і тваринним світом.
Увесь музейний комплекс поєднує природу і культуру, сиву давнину і погляд у майбутнє, а
відвідання його наповнює новим змістом людське розуміння величі первозданної природи і самої
людини, як її окремої частини. Експонати Затисянського краєзнавчого музею знайомлять відвідувачів з
історією, життям і звичаями угорськомовного населення Закарпаття. На території музейного двору
просто неба знаходяться хата вчителя, садиба бідняка, будинок середняка, греко-католицька церква – усе
це відображає життя і типовий побут жителів Затисянщини початку 20-х років минулого століття. Музей
історії солекопалень (c. Солотвино) дає можливість ознайомитись із способами видобування солі на
теренах нашого краю в різні часи й історичні епохи. Відвідавши музей, можна дізнатися не тільки про
цікаві історичні факти, а й побачити знаряддя праці, одяг шахтарів, різні інженерні конструкції для
видобутку солі. Закарпатський музей народної архітектури та побуту, де зібрані найцінніші експозиції
архітектурних перлин старовинного закарпатського села і зразків найдавніших та найпоширеніших видів
народного ужиткового мистецтва, представляє самобутній ансамбль української національної спадщини.
Одним із вкрай важливих і незабутніх місць з-поміж тих які відвідують студенти, є географічний
центр континентальної Європи обчислений і позначений на місцевості в районі Рахова угорськими
геодезистами, де встановлений двометровий бетонний геодезичний знак у формі зрізаної чотиригранної
піраміди. На прямокутному постаменті висічено латинськими літерами: «Постійне, точне, вічне місце.
Дуже точно за допомогою спеціального приладу, виготовленого в Австро-Угорщині, за шкалою
меридіанів і паралелей, визначений тут Центр Європи. 1887». Поруч зі стелою знаходиться Алея
європейських прапорів, яка підкреслює символічність цього місця. У колибі-музеї, що знаходиться
поруч, представлена колекція автентичних гуцульських предметів побуту. На території працює екологопросвітницький центр із Музеєм природи і культури Карпат, який розміщується у двоповерховому
дерев’яному будинку в гуцульському стилі. Весь еколого-культурологічний рекреаційний комплекс
«Центр Європи» є філією Карпатського біосферного заповідника.
Такий багатий краєзнавчий матеріал сприяє всебічному вивченню історії рідного краю, вчить
студентів любити не тільки свої рідні місця, а й знати про них, привчає їх цікавитися історією,
мистецтвом, літературою, підвищувати свій культурний рівень, бо людина лише тоді стає активним
членом нації, коли чітко знає, хто вона, із якого роду; коли дійсно знає традиції свого народу, його
історичну долю, його колію в історичному житті.
Головним джерелом краєзнавчих знань є безпосереднє вивчення природи під час екскурсій та
краєзнавчих експедицій. Їх головними завданнями є:
 визначення місця розташування родовищ корисних копалин, виходів мінеральних джерел,
рідкісних видів рослин і проведення спостережень за ними;
 спостереження за явищами і процесами природи (зміна погоди, рівня водних об’єктів, рослинного
покриву на різних ділянках рельєфу);
 фенологічні спостереження (фази сезонних змін у природі);
 вивчення стану об’єктів, що знаходяться під охороною з метою контролю виконання норм
природоохоронного законодавства на певній території [6; 114].
Фенологічні краєзнавчі спостереження дають можливість порівняти і встановити відмінні риси
прояву сезонних ритмів різних територій. Використання результатів місцевих фенологічних
спостережень допомагає правильно вести сільськогосподарські роботи, користуватися дарами лісу, поля,
саду, водойм.
Саме краєзнавство є безцінною скарбницею збереження історичного досвіду багатьох поколінь,
усього того найкращого, що витримало випробування часом у сфері матеріальної і духовної культури.
Ця скарбниця є тим своєрідним містком, який зв’язує покоління минулі з поколіннями сучасними і
прийдешніми. Організація екскурсій у музеї, що присвячені здобуткам місцевого населення нашого
регіону в галузі освіти й ті, матеріали яких можна використати з педагогічною метою, є однією з форм
підготовки майбутнiх учителiв початкових класів у нашому навчальному закладi до здійснення
краєзнавчої підготовки.
Названий вид практики дає студентам можливість ознайомитися з різноманітністю живої та неживої
природи України в цілому та своєї місцевості, зокрема, оволодіти методами і прийомами
природоохоронної роботи; навчитися фіксувати, аналізувати природні явища, узагальнювати, робити
висновки. Під час практичної діяльності студенти опановують методику польових досліджень, вчаться
вести щоденники спостережень, фотографувати живі об’єкти, брати участь у конкретних
природоохоронних заходах, використовувати найпростіші прийоми орієнтування на місцевості;
закріплюють знання з техніки безпеки під час проведення екскурсії в природу; отримують навички
самостійної навчально-дослідної роботи. Під час занять здійснюється ґрунтовна підготовка майбутніх
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фахівців до роботи з дітьми молодшого віку, формуються навички проведення спостережень та екскурсій
з молодими школярами.
Комплексний характер практики дозволяє показати студентам діалектику взаємозв’язків природи,
розвиває інтерес до навчання, виховує в них дбайливе, бережливе ставлення до природних багатств.
Щоб навчити учнів ставитися бережливо до природи, студенти самі повинні мати міцні знання про
природу, уміти підтримувати екологічно безпечним своє найближче довкілля. Тому природознавча
складова краєзнавства є одним із шляхів реалізації патріотичного та естетичного виховання.
Мета краєзнавчої педагогiчної освiти полягає в цiлеспрямованому формуваннi особистостi вчителя на
основi засвоєння надбань регіональної культури. У ходi краєзнавчої пiдготовки майбутнього вчителя
початкової школи неабияке значення має iнтеграцiя навчання, організація наукових дослiджень із
проблем краєзнавства та виховання молодi, оскільки системне поєднання oстанніх формує комплекс
краєзнавчих знань, які згодом трансформуються в певну загальноукраїнознавчу сферу знань, способів
діяльності і ціннісних орієнтацій та стають одним із засобів саморозвитку особистості.
Краєзнавча діяльність учителів початкових класів передбачає ознайомлення з різними джерелами
інформації шляхом безпосереднього вивчення регіону, що, безумовно, сприятиме формуванню
загальноукраїнознавчого
культурно-освітнього
простору
та
моделюванню
регіонального
культуротворчого середовища навчання і виховання учнів.
Професійна діяльність майбутніх учителів початкової школи передбачає врахування особливостей
рідного краю, його історико-педагогічної культури. Формуванню в учнів діалектичного мислення
сприяють краєзнавчі знання про специфічні особливості розвитку свого регіону. Краєзнавчі знання
вчителю початкових класів необхідні для ефективної реалізації краєзнавчого принципу викладання в
практиці роботи, оскільки краєзнавство – це пізнання довкілля через чуттєво-раціональну сферу
відчуття, що є ефективним засобом патріотичного, трудового, фізичного виховання, розвитку
громадської активності та професійної орієнтації.
Природознавство ж допомагає побачити й оцінити красу рідної природи, виховує в молодого
покоління гордість за природні багатства рідної землі, забезпечує визначення сучасних екологічних
проблем, допомагає правильно організувати роботу з питань охорони природи, формує екологічну
культуру сучасної молоді.
Висновки. Таким чином, можна стверджувати, що краєзнавча підготовка майбутніх учителів
початкових класів є досить важливим, перспективним компонентом у формуванні сучасного всебічно
освіченого фахівця. Під час професійної підготовки студенти повинні оволодіти практичними навичками
роботи з основними джерелами краєзнавчих знань, що є ефективним педагогічним і методичним засобом
виховання молодого покоління громадян.
Перспективи подальших пошуків у напрямку дослідження вбачаємо в організації еколого-краєзнавчої
дiяльностi студентiв педагогiчних коледжів, яка дaє можливiсть пiдвищити piвень їх екологiчних знань,
сформувати природоохороннi вмiння, цiннiснi орiєнтації та переконання щодо збереження природи, що в
цiлому матиме позитивний вплив на пiдвищення рiвня професійної компетентності.
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Волохатая К. М., Блажко О. А. Роль краеведения в профессиональной подготовке будущих учителей
начальных классов
Статья посвящена проблеме краеведческого образования будущих учителей начальных классов. На
основе анализа научной литературы рассмотрены взгляды зарубежных, а также отечественных
мыслителей и педагогов на значение краеведения в системе образования. Главная идея статьи –
раскрыть место и роль краеведческого образования в системе профессиональной подготовки будущих
учителей начальных классов. Сделанные выводы могут быть использованы в организации экологокраеведческой деятельности студентов педагогических колледжей, что окажет положительное
влияние на повышение уровня профессиональной компетентности.
Ключевые слова: краеведение, профессиональная деятельность, учителя начальных классов.
Volokhata K. M., Blazhko O. A. The Role Of Natural History In The Professional Tpaining Teachers Of
Primary Classes
The article is devoted to the problem of natural history education of future primary school teachers. Based on
the analysis of scientific literature considered the views of foreign and domestic thinkers and teachers on the
importance of natural history in the education system. The main idea of the article is to reveal the place and role
of natural history education in the system of professional training of future primary school teachers. The
conclusions can be used in the organization ecology and lnatural history activity of students of pedagogical
colleges, which will have a positive impact on improving the level of professional competence
Keywords: local history, professional activities, primary school teachers.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАДІЙНОСТІ СПІВУ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ
ЗАСОБАМИ АКТИВІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ВИКОНАВСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
У статті порушується проблема підготовки вчителів мистецьких дисциплін до музично-виконавської
діяльності,удосконалення технологій навчання співу, які традиційно є обов’язковим компонентом
навчання і виховання, зокрема проблема формування надійності у співака компонента музичновиконавської майстерності. Особлива увага у формуванні означеного компонента особистості
майбутнього вчителя приділяється добору музичного репертуару та створенню умов для домінування у
студентів позитивних емоцій.
Ключові слова: майбутні учителі музики, надійність співу, музично-виконавська діяльність, емоційний
вплив, вокальні твори.
Постановка проблеми. Фахове становлення і підготовка вчителів мистецьких дисциплін до музичновиконавської діяльності, потреба удосконалення технологій навчання співутрадиційно є обов’язковим
компонентом навчання і виховання, оскільки віддзеркалює віковічний життєвий досвід, мудрість та
красу.Саме тому проблеми вокальної творчості турбували не одне покоління як виконавців, так і педагогів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.Формуванню надійності як компонента музичновиконавської майстерності присвячено праці лише інструменталістів (Л.Бочкарьов, Л.Котова, Ю.Цагареллі,
Д.Юник, Т.Юник та інші). Науковці зосередили свою увагу на теоретичних основах підготовки музикантів
до сценічних виступів та психолого-педагогічних умовах розвитку навичок надійності гри фахівців. Однак,
поза їхньою увагою залишилися питання впливу емоційної сфери особистості на процес відтворення
матеріалу, хоча сучасній науці відомо, що саме від неї залежить результативність діяльності в емоціогенних
умовах
Мета статті розробити ефективну методику цілеспрямованого формування надійності співу у майбутніх
учителів музики, яка б забезпечила безпомилкову інтерпретацію вокальних творів у будь-яких умовах
діяльності.
Виклад основного матеріалу дослідження. Становлення вокально-виконавської надійності
розпочинається з добору музичного репертуару. Тут необхідно керуватися не лише програмовими
вимогами вищих закладів освіти, доступністю й навчальними цілями, а обов’язково враховувати бажання
самих студентів. До програми включаються музичні твори, котрі найбільше їм подобаються. Саме тому,
підбір репертуару - це процес творчий і тривалий. Основною вимогою виступає захоплення співаків
музичною палітрою чи емоційно-образним змістом кожного твору своєї програми. Це, звичайно, сприяє
плідній працьовитості над ними, що досить важливо для процесу формування вокально-виконавської
надійності, але особлива цінність такого підходу приховується в іншому: так викладачами закладаються
основи нівелювання власного «Я» в період виступів. Захоплення музичною палітрою чи емоційнообразним змістом творів підсилюється зворотнім правдивим енергетично-інформаційним зв’язком між
студентами та присутніми в аудиторії. Сприймаючи яскраву мелодико-ритмічну лінію в гнучкому
інтонаційно-фразовому розвитку, колорит, глибину літературного тексту, авторську майстерність або інші
текстові чи виконавські компоненти, викладачами (концертмейстерами чи іншими присутніми в аудиторії),
надається пріоритетність «вокальним творам», а не виконавству. Так створюються умови для нівелювання
зайвого «Я» під час їх сценічної інтерпретації.
У випадку появи в майбутніх учителів музики негативного емоційного впливу на процес добору
репертуару встановлюються чинники, якими викликаються певні емоції і знаходяться засоби нівелювання
їх зайвої дії. Такими чинниками можуть бути:завищена або занижена міра їхньогозбудження; втрата
працездатності під час тривалої одноманітної роботи;нерозвиненість основних вольових якостей
особистості з їх пріоритетністю в загальній системі саморегуляції поведінки у напружених умовах тощо.
Стосовно першого чинника необхідно наголосити на тому, що при створенні оптимальної міри
збудження насамперед враховується сила початково-вихідної мотивації. Більш сильною мотивацією у
вокалістів навіть під час добору репертуару викликається високе емоційне збудження. Регуляція її сили
здійснюється завдяки заниженню, а в разі потреби, завищенню ймовірних результатів майбутніх виступів.
Втрата працездатності під час довготривалої одноманітної роботи (другий чинник), звичайно, залежить від
властивостей нервової системи особистості. Чим слабший тип нервової системи, тим швидше настає
перевтома, оскільки такі вокалісти не можуть довго реагувати на тривале повторення монотонних
подразників. На жаль, у навчальному процесі майбутніх учителів музики ще зустрічаються студенти з
нерозвиненими основними вольовими якостями особистостіі їх пріоритетністю в загальній системі
© Волошин П. М., 2017
70

Педагогічні науки. Випуск 2 (88).

саморегуляції поведінки у напружених умовах (третій чинник). Такі ситуації при доборі репертуару
виникають через невміння управляти темпом психічних процесів. Для нейтралізації дії цього фактора
викладачами під час спілкування зі студентами використовуються почергово швидкі та повільні темпи.
Звичайно, передбачити зайву дію всіх чинників, внаслідок яких може викликатися негативний емоційний
вплив на процес сумісної творчості викладачів і студентів неможливо. Втім, ретельним аналізом будь-якого
з них знаходяться ефективні засоби нівелювання його негативної дії.
Отже, під час добору репертуару створюються умови для домінування в студентів лише позитивних
емоцій як від контакту з викладачами чи присутніми в аудиторії, так і від спілкування з музичною палітрою
та змістом літературного тексту вокальних творів.
Подальше становлення надійності співу у майбутніх учителів музики здійснюється спрямовуванням
уваги на відчуття задоволення від інтерпретації вокальних творів навіть за першої спроби відтворення
тексту. Поява небажаних астенічних емоцій від невдалих спроб інтерпретації матеріалу в період
ознайомлення з вокальними творами упереджується її переключенням на запам'ятовування загальної
емоційної насиченості його образного змісту (досконале оволодіння текстовими і виконавськими
компонентами здійснюється на наступному етапі формування вокально-виконавської надійності).
Узагальнюючи інформацію стосовно формування вокально-виконавської надійності у майбутніх
учителів музики необхідно зазначити, що для успішного її становлення необхідно:дібрати репертуар
вокальних творів, які не лише відповідають програмовим канонам вищих закладів освіти та дидактичним
принципам навчання, а й особистим естетичним вимогам щодо музичної палітри, їх емоційно-образного
змісту, драматургії тощо;досягти домінування позитивного емоційного впливу на весь подальший процес
оволодіння текстовими і виконавськими компонентами вокальних творів;обміркувати залежність
можливих морально-матеріальних наслідків від успішності співу в звичних та емоціогенних
умовах;навчитись максимально захоплюватися музичною палітрою, емоційно-образним змістом,
драматургією та іншими привабливими рисами вокальних творів і отримувати задоволення від співу під
час ознайомлення з ними.
Наступне завдання, яке необхідно вирішуватиу процесі формування надійності співу у майбутніх
учителів музики, торкається змісту методичних вказівок стосовно технологій його розвитку під час
оволодіння текстовими і виконавськими компонентами вокальних творів. Процес розвитку вокальновиконавської надійності у студентів мистецьких факультетів вищих закладів освіти необхідно розпочинати
з виявлення таких складових, які потребують довільного чи мимовільного заучування та визначення
послідовності їх запам’ятовування. Виокремлюється і досконало опрацьовується якомога більша кількість
текстових і виконавських компонентів, тобто ліквідується дефіцит інформації. Проте, спочатку цей перелік,
як правило, частково приховується від студентів, оскільки при озвученні великої кількості таких
компонентів створюються умови для виникнення інформаційного стресу занадто великої сили, чим
викликаються у них астенічні емоції або домінування емоцій сумніву, під впливом яких знижується
працелюбність. Втім, у студентів з надмірною пристрастю до співу створенням умов для появи астенічних
емоцій упереджується перевтома голосового апарату (розвиток виконавської надійності не завжди
супроводжується лише позитивними емоційними станами). Пошук необхідних засобів виразності чи
оптимальних методів оволодіння бажаними текстовими й виконавськими компонентами стимулюється
незадоволенням від невдалих спроб та активізацією емоційних реакцій на отриману інформацію.
Робота над кожною складовою вокальних творів завершується лише за пріоритетності позитивних
емоцій, навіть якщо на даний момент ще не все звучить так, як хочеться (є компоненти, особливо
виконавські, оволодіння якими вимагає терпіння і тривалого часу). Процес відпрацювання вокалістами
складних компонентів необхідно розчленовувати на мікро етапи, кожен з яких обов'язково завершується
досягненням впевненості у власних творчих можливостях. Досягнувши бажаних результатів, в уяві
студентів породжуються нові, більш якісні зразки цих компонентів. Таким чином забезпечується
безперервний процес формування вокально-виконавської надійності у майбутніх учителів музики.
За відсутності у студентів безперервного процесу формування вокально-виконавської надійності чи у
випадку незадовільного оволодіння текстовими або виконавськими компонентами музичних творів знак та
сила емоцій коригується завдяки зміні величини розбіжності когнітивного дисонансу між бажаними й
реальними наслідками співу. Підвищується або знижується межа як реальної результативності, так і
еталонних зразків, що вдосконалюються в уяві студентів. Ефективність розвитку вокально-виконавської
надійності у майбутніх учителів музики постійно підтримується когнітивним дисонансом і недопущенням
консонансу, яким зводиться нанівець їхнє прагнення до мети.
Отже, оптимальною величиною між бажаними й реальними результатами співу створюються умови для
виникнення емоцій такої сили, що сприяють якісному засвоєнню запланованих компонентів музичних
творів і безперервному розвитку вокально-виконавської надійності в студентів мистецьких факультетів
вищих закладів освіти.
Під час оволодіння майбутніми вчителями музики мелодико-ритмічною лінією в гнучкому інтонаційнофразовому розвиткові здійснюється пошук оптимальної емоційної насиченості як кожного мотиву, так і
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фрази, речення, періоду тощо. Основним критерієм виступає психофізіологічна зручність співу і найвища
результативність діяльності. Встановлений оптимум емоційної насиченості мелодико-ритмічної лінії в
гнучкому інтонаційно-фразовому розвитку вокальних творів запам’ятовується студентами з метою його
відтворення під час будь-якого повторення цього матеріалу, незалежно від часу і місця. У творах з
інструментальним супроводом в полі зору постійно утримується емоційна насиченість кожної складової
акомпанементу.
Так на основі музичного матеріалу та літературного тексту створюється оптимальна міра збудження
студентів, якою забезпечується найвищий рівень надійності співу як окремо взятого фрагмента, так і твору
в цілому, але поки що у звичних умовах.
Увага студентів спрямовується на сприйняття зворотної емоційної інформації від присутніх в аудиторії
за оцінку музичної палітри, емоційно-образного змісту, драматургії та інших рис текстових чи
виконавських компонентів вокальних творів, а не за оцінку якості їх виконання (цим забезпечується
ефективність формування надійності співу, оскільки в даному випадку загальновідома схема музичного
мистецтва «композитор-виконавець-слухач» переконливо для самих виконавців трансформується в схему
«композитор-слухач» завдяки зведенню нанівець зайвого самолюбства вокалістів).
Матеріал вокальних творів засвоюється не лише традиційними методами, а й іншими, запозиченими в
інструментальній підготовці майбутніх учителів музики. Зокрема, кожний фрагмент вокального твору
опрацьовується: з нотами й інструментальним супроводом; по пам’яті (без нот) з інструментальним
супроводом; з нотами, але без інструментального супроводу; по пам’яті (без нот) і без інструментального
супроводу; з нотами під акомпанемент ідеомоторним способом матеріал «відтворюється» в уяві студентів;
без нот, але з інструментальним супроводом в уяві студентів ідеомоторним способом «відтворюється»
матеріал; без нот і без акомпанементу цей фрагмент музичного твору проробляється таким же
ідеомоторним способом.
При застосуванні ідеомоторних методів співу в уяві студентів залишається незмінною кількість
текстових і виконавських компонентів. Ефективність формування вокально-виконавської надійностіу
майбутніх учителів музики залежить від якості виконання визначеного фрагменту кожним
вищевикладеним методом роботи.
Отже, розвиток вокально-виконавської надійності у майбутніх учителів музики здійснюється на основі
того, що:виокремлюється якомога більше текстових й виконавських компонентів для спеціального
заучування і опрацювання з метою досягнення впевненості в якості своїх знань, умінь та навичок, тобто
ліквідовується «дефіцит інформації»;допускається позитивний та негативний емоційний вплив на процес
діяльності лише на початкових стадіях оволодіння будь-якою складовою вокальних творів, а на
завершальних - тільки позитивний;упереджено захоплюються очікуваними результатами співу при
вдосконаленні в уяві зразків (еталонного звучання) текстових і виконавських компонентів; коригується
знак та сила емоцій завдяки зміні величини розбіжності когнітивного дисонансу між бажаними й
реальними наслідками співу;створюється оптимальна міра збудження запам'ятовуванням та відтворенням
такої емоційної насиченості мелодико-ритмічної лінії в гнучкому інтонаційно-фразовому розвитку, якою
забезпечується психофізіологічна зручність співу і найвища результативність діяльності; постійно
знаходяться нові привабливі риси музичного матеріалу з метою створення якомога сильнішого емоційного
враження від нього;сприймається емоційна реакція присутніх в аудиторії на оцінку музичної палітри,
емоційно-образного змісту, драматургії та інших рис текстових чи виконавських компонентів вокальних
творів, а не якості їх виконання;застосовується окрім традиційних способів опрацювання музичного
матеріалу й ідеомоторний (уявне виконання епізоду чи всього музичного твору зі всіма локальними
ознаками) та їх змішані форми; заздалегідь «закладається» запас як потужності співу, так і його темпу та
швидкості з урахуванням акустичних особливостей залів, де проходитимуть майбутні форми звітності.
Звичайно, розмежування процесу формування вокально-виконавської надійності у майбутніх вчителів
музики на етапи є умовним. Тому, інноваційні технології закріплення досягнутих результатів можуть
втілюватися у практику після оволодіння не всіма, а лише деякими положеннями другого етапу її розвитку
(паралельно з запізненням). Послідовність реалізації цих положень залежить від музичного матеріалу,
індивідуальних особливостей особистості та майстерності співу студентів мистецьких факультетів вищих
закладів світи. Втім, у практику навчання спочатку втілюються інноваційні технології становлення та
розвитку вокально-виконавської надійності, а лише потім - її вдосконалення. Наприклад, створюються
умови для домінування позитивного та негативного емоційного впливу лише на початкові стадії засвоєння
певного текстового фрагменту музичного твору, а на завершальні - тільки позитивного. Відмова від
домінування негативного емоційного впливу на перебіг цього процесу здійснюється поступово, з
подальшим (паралельним) оволодінням виконавськими компонентами визначеного фрагменту, чим
підвищується ефективність діяльності завдяки динамічності уваги за рухом не однотипних властивостей
музичного матеріалу.
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На основі міцності знань, умінь та навичок у студентів мистецьких факультетів формується впевненість
у надійній підготовці до прилюдних виконань вокальних творів, що безпосередньо пов'язується з
ліквідацією «дефіциту інформації», яким викликається дія інформаційного стресу.
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Волошин П. Н. Методика формирования надежности пения в будущих учителей музыки средства
активизации эмоциональное воздействие на процесс исполнительской деятельности
В статье поднимается проблема подготовки учителей художественных дисциплин к музыкальноисполнительской деятельности, усовершенствования технологий обучения пению, которые
традиционно являются обязательным компонентом обучения и воспитания, в частности, проблема
формирования надежности пения как компонента музыкально-исполнительского мастерства.
Особенное внимание в формировании названного компонента личности будущего учителя уделяется
подбору музыкального репертуара и созданию условий для преобладания у студентов положительных
эмоций.
Ключевые слова: будущие учителя музыки, надежность пения, музыкально-исполнительская
деятельность, эмоциональное влияние, вокальные произведения.
Voloshyn P. N. Methodology Of Singing Reliability Of Future Music Teachers By Means Of Activation Of
The Emotional Impact On The Process Of Performing Activity
The article raises the problem of the training of teachers of artistic disciplines to the musical performance,
improve the singing learning technologies, which traditionally are an essential component of training and
education, in particular, the problem of formation of singing reliability as a component of music and performing
arts. Particular attention in the formation of the said component of the future teacher's personality is given to the
selection of the musical repertoire and creation of conditions for the predominance of positive emotions in
students. Develop an effective method of purposeful formation singing reliability of future music teachers, which
would ensure flawless interpretation of vocal works in any environment activities.
Keywords: future teachers of music, reliability, singing, musical performance, emotional impact, vocal works.
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МЕТОДИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
СТУДЕНТІВ У ГАЛУЗІ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
У статті розглядається питання формування професійної акторської майстерності студентів.
Проаналізовані основні аспекти взаємозв’язку професійних здібностей та загальної обдарованості
особистості актора, розкрито їх значення у процесі професіоналізації з позиції еволюційного
становлення студентів у галузі аудіовізуального мистецтва. Акцентується увага важливості творчого
процесу спрямованого на самовдосконалення особистості як однієї з основ досягнення вершин творчого
потенціалу.
Ключові слова: професійні здібності, когнітивний процес, обдарованість, взаємодія, професіоналізація,
самовдосконалення, актор.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Процес підготовки висококваліфікованих,
кокурентно-спроможніх фахівців передбачає постійне набуття практичного досвіду у сфері
аудіовізуального мистецтва. Значний потенціал у формуванні акторської професійної майстерності та
практичного його втілення містить навчання студентів у галузі кіномистецтва. Ця робота мобілізує
студентів на постійне прагнення щодо вивчення нових, цікавих високохудожніх творів, розвиває
активність та ініціативу в осмисленні власних творчих можливостей, уміння аналізувати, розвивати
професійний арсенал власної акторської майстерності та черпати нові знання необхідні для подальшого
професійного розвитку.
Аналіз процесу професійного становлення студентів за роки навчання в Інститутах мистецтв
дозволив зазначити, що багато у чому успіх цієї роботи залежить від рівня осягнення студентами
методики акторської майстерності налаштоване на становлення майбутніх фахівців як майбутніх акторів
кіно та на загальні закономірності комбінування якостей власної творчої особистості. Успішне
виконання цих завдань вимагає враховувати сучасні вимоги до підготовки студентів як особистостей,
котрі забезпечують самоорганізацію високого рівня фахової діяльності. Як зауважує Л. В.
Рождественська, що модель акторської обдарованості складається з трьох рівнів, а саме: фізіологічний та
психофізіологічний рівень – задатки; психологічний рівень – професійні або спеціальні здібності; вищий
– соціально-психологічний рівень – загальна художня обдарованість – творчий потенціал особистості [3,
с. 13].
Ці нагально-важливі педагогічні питання і зумовили вибір теми та становлять мету нашого
дослідження, яке стосується формування професійної акторської майстерності студентів у галузі
аудіовізуального мистецтва та потребують більш детального вивчення.
Аналіз основних досліджень і публікацій. При подальшому аналізі, пропонуємо розглядати
психофізіологічний апарат актора, спираючись на синергетичну парадигму, як автопоезну систему, а
процес саме формування психофізіологічного апарату артиста – як процес автопоезісу. Слід сказати, що
на підставі аналізу наукових досліджень, концепція автопоезісу здатна найбільш докладно описати
еволюційні процеси, що відбуваються з психофізіологічним апаратом артиста протягом його
професійного життя. До того ж ці процеси мають як свідому, так і несвідому природу. Так, процес
формування актора як творчої особистості раціонально розглядати, спираючись на запропоновану
модель Л. В. Рождественською, а саме: 1 етап – виявлення, усвідомлення природних задатків та
професійний вибір; 2 етап – процес професіоналізації актора; 3 етап – формування творчої
індивідуальності актора [3, с. 13].
Перший етап є вихідним природним матеріалом у процесі визначення професійних уподобань,
професійної спеціалізації. Цей період починається ще в дитинстві, коли музична школа, театральний
гурток є полем для першої спроби розвитку природних задатків, без якої ці задатки взагалі не будуть
виявленими. Які ж психофізіологічні задатки організму виявляються на цьому рівні? Мова йде, перш за
все, про природні задатки, які зумовлюють належність до визначеного виду діяльності, у нашому
випадку, до театрально-музичної діяльності. Передбачається наявність: музичного слуху, почуття ритму,
пластичних здібностей, акторських здібностей. З цього приводу слід зауважити, що за визначенням яке
запропоновано М. Бліновою, спеціалізація у напрямку музичного театру – мюзиклу – потребує наявності
парціальних здібностей, тобто здібностей, які є необхідними саме в цьому жанрі, які є відображенням
триєдиної природи художньої «мови» мюзиклу: акторство, вокал, танок. Мова йде про синтез здібностей,
які є не тільки результатом професійного виховання, а й природно-органічною потребою даної
психофізіологічної системи – актора. На підґрунті природних парціальних здібностей під час процесу
професіоналізації формується сполучення психологічних та психофізіологічних особливостей організму,
© Гавран І. А., 2017
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яку психологи називають професійною придатністю [9, с. 547]. Слід сказати, що парціальні здібності, як
психофізіологічний рівень акторської обдарованості Л. В. Рождественською, визначаються тільки
природними схильностями, це той рівень, коригувати та прогнозувати який ми не в змозі. Але професійні
спеціальні здібності піддаються оцінюванню, прогнозуванню, формуються та виховуються вже на
підставі природних задатків – другий рівень акторської обдарованості.
Виклад основного матеріалу дослідження. Слід зауважити, що вибір акторської спеціалізації
обумовлено перш за все наявністю парціальних здібностей, які призводять до відання переваги артистам
окресленого «мовного коду», що визначається жанровою спеціалізацією. Великий вплив має
інформативне середовище, яке також впливає на процес вибору акторської спеціалізації. Вплив цей
помітний ще у юнацькому віці, коли людина, яка обирає свій життєвий професійний шлях отримує
інформацію саме про наявність такої спеціалізації, яку подано у спектрі видів аудіовізуального
мистецтва.
Яскравим прикладом соціальної жанрово-акторської затребуваності були, на наш погляд, такі творчі
особистості як А. Міронов та Л. Гурченко. Ми знаємо їх як визнаних майстрів драматичного мистецтва,
які також віртуозно володіли іншими аспектами сценічного вираження. Талант цих артистів мав, на наш
погляд, чітко виражений парціальний аспект, а саме: органічне сполучення, триєдність виразних засобів,
притаманних драматичному мистецтву, вокально-музичному мистецтву та хореографічному мистецтву.
За тих часів такі артисти були в змозі реалізувати свій талант тільки у драматичному театрі, ані в опері,
ані в опереті.
Слід зазначити, що сучасна молода людина має можливість ознайомитись зі зразками будь-якого
напрямку музичного театру та зразками будь-якої якості. Так, згідно зі схемою професійної періодизації
за Є. А. Клімовим сучасний оптант – той, хто знаходиться у процесі вибору професії [4, с. 434–435], має
широке поле інформації, відповідно – поле вибору, відповідно – поле застосування своїх природних
задатків. З цього приводу, слід сказати, що вплив інформаційного середовища на психофізіологічний
апарат особистості актора відбувається ще на рівні його знайомства з можливими варіантами
професійної діяльності. Висловлюючись мовою синергетики, ми розуміємо вибір професійної
спеціалізації та початок розвитку професійних здібностей як початок процесу коеволюції живого
організму та середовища. Організмом, у нашому випадку, буде адепт – той, хто засвоює професію (за Є.
А. Клімов) [4, с. 434–435], а середовищем – професійне навчальне коло. Треба наголосити на тому, що у
професійний сценічній діяльності процес занурення у середовище відбувається відразу, на відміну від
технічних професій. Студент театрального учбового закладу ураз опиняється у корпоративному колі
спілкування, та процес переймання законів професійного середовища відбувається паралельно з
процесом професіоналізації – формуванням навичок та вмінь. Так, Є. М. Князєва та С. П. Курдюмов
акцентують увагу на тому, що однією з головних рис процесу автопоезісу живих систем є взаємодія
живого організму з середовищем: «Система та навколишнє середовище обоюдоактивні. Якщо процес
їхнього взаємного випробування не завершиться розпадом системи, то в результаті вони виявляються
взаємно приладжені один до одного. Процес налагодження їхнього співіснування носить назву процесу
коеволюції, а результатом цього процесу є структурне поєднування складної системи та середовища (у
живій природі – організму та середовища його проживання)» [5, с. 216]. Таким чином, процес
професіоналізації – засвоєння професійного поля діяльності, є процесом коеволюції психофізіологічного
апарату актора та професійного середовища.
Слід зазначити, що процес зводиться професійного навчання, до можливості набуття навичок, систем
навичок, які дозволять успішно реалізуватися у професійній діяльності. Навичка – усталений засіб
виконування дій. Основою вироблення навичок у людини є розгорнуті, усвідомлені дії, які призводять до
зміцнення умовно-рефлекторного зв’язку, налагодженню нервового шляху та його закріпленню,
докладної локалізації процесів збудження у визначених нервових структурах [6]. Таким чином, у процесі
професіоналізації та подальшого накоплення професійного досвіду найважливішим задля успішності
актора є опанування свого інструменту професійних дій – свого психофізіологічного апарату. процес Цей
процес відбувається як самоорганізація системи на рівні усвідомленої діяльності, тобто активно
використовуючи усі можливості когнітивного процесу. Також, доцільно сказати, що на рівні
професіоналізації відбувається як пізнання так і опанування навичок, методів професії, а саме –
когнітивний процес (процес пізнання) [9, с. 293]. Визначаючи сутність пізнання, Ф. Варела
підкреслював: «Пізнання є дія, спрямована на знаходження того, що пропущено, й заповнення
відсутнього з точки зору когнітивного агента» [11, с. 85]. Концепція автопоезісу дає можливість
розглядати процес професіоналізації актора як когнітивну діяльність, спрямовану на засвоєння
професійного «ареалу». Поняття автопоезісу може застосовуватись задля розуміння усвідомлення, його
креативних та когнітивних функцій. Автопоезність роботи свідомості – є його безперервне
самовиробництво, підтримування їм своєї ідентичності через постійний пошук та становлення. У
автопоезисі завжди є не тільки зберігання стану, але й його подолання, оновлення. Також варто говорити
про автопоезіс думки, що означає наявність у неї вектора на самодобудовування, винахід та
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конструювання, досягнення мети та побудову цілісності [4, с. 216–217]. Самовиробництво та
самовираження є визначальним процесом творчого життя артиста. Процес саморозбудовування у
творчих професіях, зокрема артистичних, триває усе життя. Протягом всього життя актор та музикант
відкривають для себе нові таємниці професії, ніколи не осягаючи її до кінця. Мабуть, саме у цьому є
найпривабливіша риса творчого процесу – він нескінченний. Актор протягом всієї професійної кар’єри
вибудовує, перебудовує, руйнує та добудовує свій творчій апарат, постійно працює всередині себе, як
свідомо – на підвищення рівня своєї конкурентоспроможності, так і несвідомо – на задоволення свого
творчого потенціалу. У цьому сенсі, важливо, щоб «самовиробництво» системи у процесі
професіоналізації – набуття, засвоєння та присвоєння професійних навичок – було обумовлено
специфікою обраної професії, специфікою парціальних здібностей особистості. Мова йде про
побудування навчальних програм таким чином, щоб набуття акторських, хореографічних та вокальномузичних навичок відбувалося не просто паралельно, а взаємозалежно. Розумним вважаємо
використання таких методів вокальної, акторської та хореографічної шкіл, які б провокували
взаємозвикання та взаємозлиття трьох аспектів парціальних здібностей у психофізіологічному апараті
актора. У когнітивній діяльності актора (мається на увазі вибудовування, розминання, структурування,
пізнання свого робочого апарату у процесі навчання) важливим є встановлення відмінних плеяд
здатностей, які визначають талановитість даного конкретного актора, визначення структурних
характеристик його таланту, виявлення засобів діяльності, які найбільш відповідають даному
сполученню здібностей, тобто є найбільш перспективними в процесі розбудови кар’єри. Цей самоаналіз
дає можливість акторові зрозуміти сильні та слабкі риси свого таланту, засвоїти та розгорнути
притаманні своєму амплуа характерні вміння, вибудувати вірну стратегію кар’єрного зростання. Варто
ще раз нагадати, що усі когнітивні – самопізнавальні процеси здійснюються протягом життя у самій
професійній діяльності, починаючись ще під час професіоналізації. Таким чином, саморегуляція
(самоорганізація) та усвідомлення і керування цим процесом з боку самої системи є фактором, що
структурує, упорядковує та впливає на вибудовування психофізіологічного апарату особистості актора,
підготовку його до професійної діяльності. Психофізіологічний апарат актора живе, конструюється,
моделюється, розвивається, збагачується за всіма ознаками та правилами існування автопоезної системи.
Одна з головних тез теорії функціональних систем наголошує: у підґрунті успішної діяльності полягає
узгоджена робота різних органів системи, а причина неуспішної діяльності полягає у неузгодженій,
дисгармонійній роботі тих самих органів.
У випадку з актором мюзиклу цими «органами» є вміння драматичного, вокального, хореографічного
напрямку, а також визначені властивості психічного характеру. Особливе сполучення сили нервової
системи, темпераменту, мотивацій, типу особистості та інших психічних ознак артиста є умовами впливу
на швидкість та якість опанування професійних навичок, також ці сполучення є передумовою успішної
або менш успішної творчої реалізації у конкурентному середовищі.
Здатність актора керувати емоціями, регулювати самовільно їх динаміку під впливом психічної
саморегуляції є проявом одного з головних показників професійної придатності. На думку психологів та
педагогів, когнітивний процес залежить не тільки від професійних спеціальних здібностей, але й від
рівня загальної обдарованості індивіда – рівня розвитку загальних здібностей, які визначають діапазон
успішної діяльності актора [9, с. 452].
На думку М. Блінової, загальні здібності характеризує друго-сигнальна парціальність (пов’язана з
другою сигнальною системою людини, з розумовою (свідомою) діяльністю) [1, с. 135]. Йдеться про
спрямований процес пізнання, який відрізняється у акторів якісною своєрідністю, залежністю від
психічних процесів, визначених умовами професійної сценічної діяльності. Парціальність, на думку М.
Блінової, обумовлює не тільки господарювання тої чи іншої системи зв’язків, вона відображується на
швидкості вироблення рефлексів, а також й на ступені міцності цих рефлексів [1, с. 128]. Таким чином,
можна стверджувати, що когнітивна діяльність актора має виражений парціальний характер. По-перше,
тому що засвоєння навичок відбувається на підґрунті природних задатків, які, як ми вже визначили, для
актора є специфічними (парціальні здібності), а по-друге, тому що загальну обдарованість (загальні
здібності) характеризує також парціальність (особливе сполучення психічних якостей, притаманних саме
артистичній натурі). Загальні здібності визначаються тим, що вони є застосованими у широкому спектрі
діяльності. До загальних здібностей відносяться загальний інтелект, креативність (загальна здатність до
творчої діяльності) та, іноді, здатність до навчання. Так, Б. М. Теплов розглядає загальні здібності як
індивідуальні особливості людини, які не зводяться до вмінь та навичок, але обумовлюють легкість та
швидкість навчання засобам діяльності, а В. Д. Шадріков визначав загальні здібності як своєрідність
засвоєння та реалізації тої чи іншої діяльності [9, с. 693]. Спираючись на різноманітні трактовки поняття,
можемо констатувати, що загальна обдарованість має на увазі здібності до самого процесу засвоєння та
реалізації якої-небудь діяльності. Тобто, стосовно до процесу «самовиробництва» (професіоналізації)
актора, під загальною обдарованістю розуміємо когнітивні здібності.
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Слід також зауважити, що потенціал формування професійних спеціальних здібностей базується на
загальних здібностях людини до засвоєння культури. На цьому аспекті наголошує Л. В. Рождественська
говорячи, що спеціальні здібності, до акторської діяльності (здатність до сценічного перевтілення та
сценічної виразністі) не існують без загальної обдарованості людини, без визначених якостей
особистості, які забезпечують розвиток здібностей чи, навпаки, значно заважають їм.
Становлення особистості у процесі професійного навчання передбачає розвиток здібностей
узагальнення, ускладнення функцій, зростання свідомості та самосвідомості, досвіду, обсягу діяльності,
ініціативи та самостійності. Так, Л. В. Рождественська розуміє творчу обдарованість як здатність до
саморегуляції, трактуючи це як великий ступінь активності, працездатності, пластичності у виборі мети
та у тактиці її досягнення. «Велике значення мають і ступінь розвитку пізнавальних процесів психіки
(сприйняття, уява, мислення) і емоційно-вольова забезпеченість діяльності, і ті якості особистості, які
«працюють» на професію… важливим є не тільки наявність спеціальних здібностей, але й те підґрунтя,
на якому вони зростають» [7, с. 58]. Також вчена визначає важливість спрямованості особистості,
системи мотивів, які диктують умови самовіддачі, та вважає їх головним енергетичним двигуном творчої
праці, та, наприкінці, «реалізатором» здібностей [7, с. 58].
Аналізуючи досвід педагогічної та виконавської практики, ми можемо сказати, що навіть якщо
високий рівень спеціальних здібностей (наприклад, надзвичайні голосові дані) не дано людині у зв’язку з
загальною обдарованістю, майже завжди можна прогнозувати професійну безперспективність такого
індивіда. З цього приводу, доцільно сказати, що спів є найбільш масовою формою активного залучення
студентів акторського напрямку до вокалу. Слід сказати, що співати може кожна здорова людина, й спів
є для неї природним і доступним засобом вираження естетичних потреб, почуттів, настроїв, навіть не
завжди усвідомлених. Тому слід використовувати спів як засіб до дієвого музичного виховання
майбутніх акторів кіно. Кожен має пам'ятати, що сенс співу не в механічному розучуванні пісень, а в їх
творчій інтерпретації, в творчому підході до передачі змісту, зрозумілого та емоційно пережитого. Спів є
природним способом вираження естетичних почуттів, дійовим засобом активної мобілізації творчої
активності. У процесі співу студети засвоюють музичну мову, пізнають жанрову основу пісні. У неї
розвиваються музичні здібності, формується музичне сприймання, виховується інтерес до вокального
мистецтва [10].
Слід зауважити, що спів – це складний психофізіологічний процес. Значну роль у навчанні співу
відіграють правильно сформовані співацькі навички. «Як відомо, навички — це закріплені,
автоматизовані прийоми і способи роботи, що є складовими моментами в складній, свідомій діяльності.
Результати досліджень, проведених науковцями, дають підставу стверджувати, що співацькі навички
забезпечуються лише через відповідність реального звучання і внутрішніх музично-слухових уявлень
учнів» [2]. Але разом з тим, спів – складна дія, адже студент має одночасно вільно видобувати,
правильно формувати вокальний звук, чисто інтонувати, виразно фразувати, чітко вимовляти слова,
співати узгоджено з усім класом. Виконання навіть найпростішої пісні вимагає від актора володіння
вокальними навичками. Це – правильна постава корпусу, дихання, дикція, звукоутворення, інтонування,
тощо. Їх формування дозволяє знизити контроль свідомості за відповідними співацькими та акторськими
діями, зосередити увагу на художньо-виконавських завданнях в процесі роботи над роллю.
Так, «Спеціальні здібності пов’язані як генетично так і структурно з обдарованістю. Усередині тих чи
інших спеціальних здібностей проявляється загальна обдарованість індивіда, співвіднесена із загальними
умовами провідних форм людської діяльності», – Б. Г. Анан’єв. У своїй статті «Чи можливо навчати
тому, чому навчити не можна?» А. С. Шведерський також наполягає на тому, що у структурі таланту
домінуюче значення над спеціальними здібностями має загальна обдарованість особистості актора. Чим
більш різноманітно актор відчуває зв’язок явищ дійсності між собою, тим «вище варіативність та
можливість встановлення непередбачуваних співвідносин, парадоксальних взаємодій у процесі пошуку
та досягнення поставленого художнього завдання. Цей процес накопичення безлічі зв’язків, який
обумовлюється, збагачується світом вражень, роботою уяви, акумулює роботу інтелекту, створює
важливіші умови задля формування «фонду підсвідомості»… Фонд підсвідомості є основним джерелом
творчості. Саме його резерви, його схованки, активність його формування, забезпечують неординарність
творчого пошуку, неповторність результатів його діяльності» [8, с. 390].
Таким чином, ми розуміємо загальну обдарованість як каталізатор розвитку професійних спеціальних
здібностей особистості актора. Завдяки дослідженням Д. Гилфорда, Е. Торренса, Д. Б. Богоявленської та
інших у психології закріпилося уявлення про два види загальної обдарованості: інтелектуальної та
творчої обдарованості [9, с. 453]. Під впливом інтелектуальної загальної обдарованості відбувається
опанування навичок, необхідних для професійної діяльності, відбувається координація цих навичок між
собою, наповнюється внутрішній духовний та інтелектуальний «резервуар» артиста, його «скарбниця»
душі, з якої він черпає сили, мотиви, знання, досвід для своєї професійної праці. Творча (креативна)
загальна обдарованість, на нашу думку, відповідає саме за ракурс реалізації таланту актора, за
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самобутність професійних дій, за швидкість та якість шляху професійної реалізації, за формування
творчої особистості – індивідуальності.
Висновки: Перспективним вважаємо розуміння розвитку та взаємодії професійних спеціальних
здібностей та загальної обдарованості як необхідної умови продуктивного та ефективного
функціонування автопоезної системи – актор. Процес взаємодії, взаємопроникнення та взаємозмінення
вважаємо фактором визначення цілісності системи. Психофізіологічний апарат актора у процесі
професіоналізації змінюється залежно від рівня професійних спеціальних здібностей та рівня загальної
обдарованості, які взаємодіють, вибудовуючи професійний апарат – психофізіологічний апарат актора.
Автопоезна система – актор трансформує природні задатки – парціальні здібності у професійні
спеціальні здібності за допомогою загальної обдарованості як ціннісний акт, що становить головну
складову власної індивідуальної сутності його особистості у формування професійної майстерності у
галузі аудіовізуального мистецтва, проявлення якої спостерігаємо у якості та результативності
когнітивного процесу – процесу коеволюції організму артиста та професійного середовища.
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Гавран И. А. Методическое основой формирование профессиональной актерского мастерства
студентов в области аудиовизуальных искусств
В статье рассматривается вопрос о формировании профессионального актерского мастерства
студентов. Проанализированы основные аспекты взаимосвязей профессиональных способностей и
общей одаренности личности актера, раскрывается их важность в процессе профессионализации с
позиции эволюционного становления студентов в области аудиовизуального искусства. Акцентируется
важность творческого процесса, направленного на самоусовершенствование личности – как одной из
основ достижения вершин творческого потенциала.
Ключевые слова: профессиональные способности, когнитивный процесс, одаренность, взаимодействие,
профессионализация, самоусовершенствование, актер.
Havran I. A. Metodycheskoe Osnovoy Formationprofessional Akterskoho Mastery Studentovin The Field Of
Art Audyovyzual
The article discusses the issue of formation of professional acting students. Analyzed aspects of the relationship
the professional abilityand General giftedness of the personality of the actor, revealed their importance in the
process of professionalization of the position of the evolutionary development of students in the field of
audiovisual art. The attention the importance of the creative process aimed at self-identity as one of the
foundations of achieving the heights of creativity.
The complexity of the description common patterns of the existence of a creative personality is that combination
of qualities of the creative person is practically endless, which is why more rational is not to systematize general
trends in the development of creative personality, only to describe, to suggest possible options and ways of
generalization for the benefit of creative people to allow their own self-organization as the most productive
direction of development.
Keywords: professional ability, cognitive process, endowments, interaction, professionalisation, selfimprovement, actor.

79

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

УДК 371. 134: 372
С. М. Гаврилюк,
доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної педагогіки
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань)
О. В. Поліщук,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри дошкільної педагогіки
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань)
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ
ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Стаття присвячена проблемі розвитку педагогічної творчості майбутніх вихователів в умовах
модернізації змісту сучасної дошкільної освіти, упровадження нової парадигми виховання, метою якої є
формування людини новітнього часу, розвиток її креативних можливостей та творчого потенціалу. У
статті узагальнено та сформульовано визначення поняття «креативність». Обґрунтовано принципи
професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної
творчості. З’ясовано роль вихователя у розвитку творчого потенціалу особистості, починаючи з
раннього дошкільного віку. Визначено показники творчого потенціалу особистості вихователя дітей
дошкільного віку. Висновки мають теоретичне і практичне значення для актуалізації творчої
діяльності фахівців дошкільної освіти.
Ключові слова: творча особистість, педагогічна творчість, креативність, творча самореалізація.
Постановка проблеми. У зв’язку з модернізацією змісту сучасної дошкільної освіти, упровадженням
нової парадигми виховання, метою якої є формування людини новітнього часу, розвиток її креативних
можливостей та творчого потенціалу, важливого значення набуває професійна підготовка майбутніх
вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості.
Напрями оновлення дошкільної освіти, зорієнтовані на особистісне зростання майбутнього педагогапрофесіонала, знайшли відображення в Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про вищу
освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти. Про істотне покращення професійної підготовки
педагогічних кадрів для дошкільних установ наголошувалося й на Всеукраїнському з’їзді працівників
дошкільної освіти (05.11.2010).
Завдання професійної підготовки студентської молоді визначено в Національній стратегії розвитку
освіти в Україні на період 2012-2021 років, які спрямовують систему освіти на використання внутрішніх
резервів, її освітнього, наукового та інноваційного потенціалів, структурну перебудову, пошук нових,
більш ефективних форм діяльності, сучасних методологічних підходів до підготовки спеціалістів,
спрямованих на активну позицію студента як суб’єкта освітнього процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування творчої особистості досліджено в роботах
В. Андрєєва, Д. Богоявленської, В. Дружиніна, О. Кочерги, В. Кременя, О. Кульчицької, В. Моляко,
Б. Новікова, В. Роменця, В. Рибалки, Т. Сущенко та ін.
Серед зарубіжних дослідників зазначена проблема розглядалась в роботах Дж. Абра, Ф. Баррона,
М. Волаха, Дж. Гілфорда, Е. де Боно, Д. Дьюї, Т. Рібо, А. Маслоу, С. Медніка, К. Роджерса, А. Розенберга,
В. Сатир, Дж. Сміта, Р. Стернберга, Е. Торранса, К. Юнга, З. Фрейда, Е. Фромма та ін.
Актуальні питання розвитку творчості в дошкільному дитинстві висвітлено в працях Ш. Амонашвілі,
Л. Артемової, Л. Березовської, І. Беха, А. Богуш, Л. Виготського, Н. Гавриш, О. Запорожця,
О. Кононко, О. Отич, Т. Піроженко та ін. Учені акцентують на зростанні ролі дитячої творчості у
виховній діяльності дошкільних навчальних закладів, що передбачає професійну підготовку майбутніх
вихователів до розвитку творчих здібностей дітей.
Різним аспектам готовності педагога до творчої інноваційної діяльності присвячено дисертаційні
дослідження: О. Волошенко, О. Виговської, Н. Кичук, Л. Кекух, Л. Мільто, С. Сисоєвої, Н. Устинової,
І. Харкавців та ін.
Окремі дослідження вчених було присвячено розвитку творчого потенціалу майбутніх вихователів
дошкільних навчальних закладів та підготовці їх до творчої діяльності дітей (А. Богуш, Л. Зданевич, Л.
Іщенко, Е. Карпова, О. Листопад та ін.)
Аналіз доробку вчених у галузі дошкільної педагогіки свідчить про інтенсивний пошук педагогічних
умов творчої самореалізації майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, розвиток їх
професійно-творчого потенціалу, особистісних якостей, необхідних для успішної професійної діяльності.
Мета статті: розглянути основні підходи до визначення поняття «креативність»; обґрунтувати
принципи професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної
творчості.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Рівень творчого розвитку майбутнього покоління значною
мірою визначається професіоналізмом, творчою компетентністю, фаховим мисленням педагога, його
психологічною готовністю до педагогічної творчості.
Наразі соціально-педагогічні умови системи освіти нашої держави потребують ініціативного,
винахідливого вихователя, здатного адаптуватися до мінливих життєвих ситуацій, критично мислити,
реагувати на нові запити суспільства, успішно реалізувати себе у творчій професійній діяльності. Сучасний
фахівець повинен творчо мислити, бути здатним до генерації нових ідей, легко пристосовуватися до змін у
суспільстві, тому основними ознаками професійної готовності майбутніх вихователів дошкільних
навчальних закладів до педагогічної діяльності є усвідомлення значущості своєї професії; сформована
гуманістична спрямованість особистості; соціальна відповідальність; установка на творчість; уміння
ставити чіткі цілі; володіння інноваційними методиками розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного
віку.
Велика роль у розвитку творчого потенціалу особистості, починаючи з раннього дошкільного віку,
належить вихователю. У зв’язку з цим зростає необхідність професійної підготовки майбутніх вихователів
дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості. На думку багатьох учених (А. Богуш,
Ш. Амонашвілі, В. Загвязинського, І. Зязюна, В. Кан-Калика, М. Нікандрова, Н. Кузьміної, Ю. Кулюткіна,
В. Моляко, В. Панова, С. Сисоєвої та ін.), кожному педагогу властиве прагнення до безперервного розвитку
свого потенціалу, оскільки творчість є необхідною умовою його професійного становлення.
На особливу потребу вихователів у педагогічній творчості вказував дослідник проблем сучасної
педагогіки В. Загвязинський. Творчий процес, на його думку, невід’ємний від особистості педагога і є
необхідною умовою його становлення, самопізнання, розвитку й розкриття як особистості [7, с. 16].
Водночас учений підкреслював, що педагогічна творчість не виникає імпульсивно, не народжується
стихійно. Професія педагога, вихователя, за словами науковця, потребує постійної творчості, педагогічний
успіх насамперед залежить від творчих здібностей дитячого наставника, його відповідальності, ерудиції,
культури, особистості. Педагогічна творчість тісно пов’язана з широким кругозором, внутрішньою
культурою, розвитком здібностей і спрямованості вчителя до пошуку більш досконалих систем
навчання [7, с. 120].
Учений стверджував, що педагогічна творчість передбачає наявність у вчителя комплексу таких
якостей, що характеризують будь-яку творчу особистість незалежно від виду її діяльності: ерудованість,
відчуття нового, здатність до аналізу й самоаналізу, гнучкість і широта мислення, активність, воля,
розвинена уява тощо [7, с. 122]. Творчій особистості педагога, на думку В. Загвязинського, притаманна
особлива педагогічна захопленість, націленість на оптимальні результати виховання і навчання, глибока
повага до особистості дитини, віра в її можливості [7, с. 123].
Автор доходить важливого висновку про те, що творчі здібності розвиваються в такій діяльності, яка
сама вимагає творчості. Отже, потрібно активно формувати ці якості насамперед у студентів. Творчий
підхід виявляє оригінальність педагогічних ситуацій, знижує або зовсім ліквідовує монотонність
учительської праці, пробуджує ентузіазм і натхнення, без яких немає справжньої педагогічної
майстерності. Ось чому повсякденна вчительська творчість виступає і умовою, і наслідком оволодіння
професією, досягнення педагогічної майстерності, яка, будучи синтезом теоретичних знань і
високорозвинених практичних умінь, затверджується й проявляється через творчість і, у свою чергу, сприяє
дієвій реалізації творчих задумів і знахідок [7, с. 13]. З огляду на це, кінцевим результатом педагогічної
творчості є формування особистості нової людини, яке досягається використанням передових технологій та
власним практичним досвідом педагогів у певних умовах створення нової дійсності [7, с. 9].
У світлі ідей особистісно-зорієнтованого виховання особливого значення набувають концептуальні
підходи Ш. Амонашвілі до розвитку педагогічної творчості майбутніх вихователів дошкільних навчальних
закладів. Квінтесенцією гуманної педагогіки вчителя-новатора стала віра в дитину, яка є необхідною
умовою будь-якої педагогічної дії. За словами педагога, сучасна дитина шукає свого наставника, здатного
пробудити в ній творчі здібності, надихнути її на творчість, тому закликає педагогів вірити в безмежжя
таланту кожного вихованця. У цьому зв’язку автор образно зазначає, що «діти це диво, але й потрібні
педагоги-чарівники. Вони потрібні не лише окремим дітям, а кожній дитині, тому що диво – в кожній з них.
Чародійництво педагога повинно полягати в тому, щоб надати навчанню багатогранності, всебічності,
гармонійності, зробити його стимулюючим, розвивальним. Для цього потрібно озброїтися вірою в дитину,
в її величезні можливості» [1, с. 9].
Книга Ш. Амонашвілі «Учителю, надихни мене на творчість!» стала зверненням усіх дітей до своїх
педагогів-наставників стверджувати у власному житті Світлу творчість, нести Світло дітям і надихати на
таку ж творчість своїх вихованців. Адже, за висловлюванням Ш. Амонашвілі, творчість – поняття
великоємне. Воно є підґрунтям всіх підґрунть нашого буття – земного і надземного [2, с. 34]. Тільки через
творчість особистість пізнає і вдосконалює себе та стає творцем безмежжя Всесвіту. Кожен із нас
створений для творчості, а не для народження і смерті [2, с. 35]. Учений зазначає: «Чим більше людина
творить, тим сильніше вона спрямована до Світла, тим більше вона вдосконалюється і підноситься» [2,
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с. 36]. Саме тому кожному вчителю філософ щиро бажає натхнення на педагогічну творчість. Окрім того,
автор наголошує на необхідності створення педагогом умов для творчої талановитої особистості. На нашу
думку, успіх роботи педагога залежить від систематичної і копіткої праці над собою – підвищенням
педагогічного рівня, особистої готовності до творчості. Так само і В. Бухвалов закликав педагогів
пам’ятати про те, що в педагогічній творчості джерелом усього є особистість наставника і, насамперед,
наявність у нього творчих якостей, які виховуються впродовж життя. «Стати творчою особистістю під силу
кожному педагогу», – наголошував учений [5, c. 41].
Зауважимо, що показниками творчого потенціалу особистості вихователя дітей дошкільного віку є його
гуманістична спрямованість, професійна компетентність, гнучкість, самосвідомість, активність,
цілеспрямованість, ініціативність, почуття гумору тощо. Найважливішою особистісною якістю, необхідною
для повноцінної творчої самореалізації майбутнього вихователя, що характеризує схильність до
педагогічної професії, є креативність.
У психолого-педагогічній літературі «креативність» трактується як творча здібність, здатність
генерувати нові, оригінальні ідеї тощо. Наведемо кілька визначень поняття «креативність», що мають місце
в психолого-педагогічних джерелах: «креативність – це творчі можливості, здібності людини, які можуть
проявлятися в мисленні, почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності» [12, c. 359]; універсальна,
пізнавальна творча здібність, рівень творчої обдарованості, здібності до творчості, творення, продукування
ідей, методик, технологій, проектів. Вона має підвищену чутливість до проблем і виявлення протиріччя
знань та становить відносно стійку характеристику особистості [8, c. 147; 13, c. 42]; «креативність – це
рівень творчої обдарованості, здатності до творчості, що складає досить стійку характеристику
особистості» [6]. Таким чином, креативність як індивідуальна характеристика становить продуктивний
аспект творчої особистості, який виражається в активній життєвій позиції, постійній спрямованості на
творчу діяльність.
У дослідженні «креативність» розуміємо як рівень творчої обдарованості, здібності і здатності до
творчості, відносно усталену характеристику особистості. Саме тому важливим питанням при вивченні
творчості є проблема носія творчого початку, тобто особистості, – творця.
Зазначимо, що концепція креативності була розроблена зарубіжними дослідниками Дж. Гілфордом і
Е. Торенсом. Учені розглядали її як універсальну пізнавальну здібність людини та змогли виявити зв’язок
між коефіцієнтом інтелекту й здібністю до творчості. У своїх дослідженнях Дж. Гілфорд виділив такі
задатки креативної особистості:
–
здатності до виявлення й постановки проблем;
–
продукування різноманітних ідей у невизначеній ситуації;
–
здатність генерувати велику кількість ідей;
–
спроможність продукувати різноманітні ідеї;
–
уміння бачити предмет під новим кутом зору, знаходити його нове використання в практичній
діяльності;
–
здатність відповідати на подразники нестандартно;
–
прагнення до інтелектуальної новизни, знаходження власного, не схожого на інші рішення;
–
спроможність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі;
–
здатність вирішувати проблеми, тобто здібності до синтезу й аналізу [16].
Розглядаючи якості творчої особистості, учені виділили сміливість, готовність ризикувати тощо. На
думку Дж. Гілфорда, здібність до творчості багатовимірна, бо вона включає в себе дивергентне мислення,
гнучкість і швидкість думки, багату уяву, естетичні цінності, розвинену інтуїцію.
Визначальним компонентом творчості, на думку вченого, є дивергентне мислення, до основних
характеристик якого можна віднести швидкість (здатність швидко уявляти багато різноманітних варіантів
вирішення проблеми), гнучкість (здатність продукувати альтернативні розв’язки), оригінальність
(відображає міру відмінності пропонованих розв’язків від розв’язків більшості індивідів) і детальне
розроблення ідеї.
У статті «Риси творчості» Дж. Гілфорд робить припущення, що рухливість мислення становить один із
важливих якісних аспектів творчості [16].
Інтегрованим структурним елементом креативності, на думку дослідника наукової творчості О. Лука, є
оцінна функція. Він уважав, що здатність до оцінки забезпечує можливість самодостатності, самоконтролю,
впевненості творчої людини в собі, у своїх здібностях, рішеннях, визначаючи тим самим її самостійність,
некомфортність і багато інших інтелектуальних та особистісних якостей. Учений виділив такі
характерологічні риси творчої особистості:
–
готовність до ризику (виявляється в тому, що людина, яка продукує багато ідей, повинна мати
сміливість їх висловити);
–
імпульсивність; поривчастість і незалежність думок та суджень (творча людина може сама вибрати
те, що їй подобається, може проявити власне ставлення до предмета);
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–
почуття гумору й схильність до жарту, до смішного (така людина цінує гумор і сприйнятлива до
смішного);
–
оригінальність, але без химерності, без прагнень підкреслити свою незвичність;
–
уміння зосереджувати увагу й довго втримувати її на певному питанні, тематиці чи проблемі –
одна з найважливіших умов успіху будь-якої діяльності;
–
сміливість розуму й думки. Ця риса, на думку вченого, є найважливішою, тому що жодні розумові
здібності без неї не приведуть до справжніх творчих злетів [9, c. 98].
Цінною в контексті дослідження є думка вченого про роль колективу у формуванні творчої
особистості: «Творчий потенціал залежить від того, чи існує в певному колективі попит на творчість,
наскільки високо він оцінює нешаблонні ідеї, вихід за межі традиційних і звичних уявлень та
норм» [10, c. 4].
Підхід до творчості як інтегрованого явища був здійснений у дослідженнях О. Матюшкіна. У концепції
творчої обдарованості як загальної психологічної передумови творчого розвитку особистості автор
виокремив найбільш характерні риси творчої особистості:
–
домінувальна роль пізнавальної мотивацїї;
–
дослідницька, пошукова активність, яка виражається в бажанні до виявлення нового, у постановці
й вирішенні проблем;
–
здатність досягати оригінальних рішень;
–
можливість прогнозувати й передбачати;
–
творення ідеальних еталонів, що забезпечують високі естетичні, моральні та інтелектуальні оцінки.
Усі разом ці здібності складають єдину структуру творчої обдарованості, яка проявляється на всіх
рівнях індивідуального розвитку людини [11, c. 30]. Учений доходить важливого висновку, що рівень
творчого потенціалу й майстерності педагога є найважливішим фактором розвитку творчих здібностей
учнів (студентів). Відповідно й професійна творча підготовка педагога, формування його як творчої
особистості є основним ключем до розвитку творчих здібностей студентської молоді.
Суголосною є думка вченого В. Андрєєва щодо характеристики творчої особистості, який зазначав, що
це тип людини, якій властива стійка, високого рівня спрямованість на творчість, мотиваційно-творчу
активність, що виявляється в органічній єдності з високим рівнем творчих здібностей, які й дають їй змогу
досягнути прогресивних, соціально й особистісно значущих творчих результатів в одному або кількох
видах діяльності [3, с. 58].
Автор зауважує, що творча особистість є активною, вона не уникає конфліктів із собою та
довколишньою дійсністю. Така сміливість полягає в постановці проблеми, несподіваність – у загостренні
протиріч, відмові від загальноприйнятих шляхів і способів вирішення суперечності, багатій уяві, без якої
неможливо генерувати оригінальну ідею, наполегливості в доведенні запланованого до завершення,
незважаючи на можливі конфлікти з колегами і навіть із суспільною думкою [3, c. 22].
Вчений виділяє такі ознаки творчості як виду людської діяльності:
–
наявність суперечності проблемної ситуації або творчого завдання;
–
соціальна й особиста значущість і прогресивність, що впливають на розвиток суспільства й
людини;
–
наявність об’єктивних (соціальних, матеріальних) та суб’єктивих (особистісних якостей – знань,
умінь, особливо позитивної мотивації, творчих здібностей особистості) передумов, умов для творчості;
–
новизна й оригінальність процесу або результату.
На думку С. Сисоєвої, забезпечення творчого розвитку особистості – найважливіше завдання всіх
світових освітніх систем. Головною ознакою творчої особистості, вважає науковець, є її творчі якості, тобто
індивідуально-психологічні особливості людини, що відповідають вимогам творчої діяльності, є умовою її
успішного виконання. Однак рівень розвитку творчих психічних процесів виявити досить складно.
Водночас вони мають вирішальне значення для розвитку творчої особистості [15 c. 15]. Cеред ознак
педагогічної креативності С. Сисоєва виокремлює такі: високий рівень соціальної і моральної свідомості;
пошуково-перетворювальний стиль мислення; розвинені інтелектуально-логічні здібності (уміння
аналізувати, обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо); проблемне бачення; творча фантазія,
розвинута уява; специфічні особистісні якості (любов до дітей; безкорисливість; сміливість; готовність до
розумного ризику в професійній діяльності; цілеспрямованість; допитливість; самостійність;
наполегливість; ентузіазм); специфічні мотиви (необхідність реалізувати своє «Я»; бажання бути визнаним;
творчий інтерес; захопленість творчим процесом, своєю працею; прагнення досягти найбільшої
результативності в конкретних умовах власної педагогічної діяльності); комунікативні здібності; здатність
до самоуправління; високий рівень загальної культури [14, c. 8]. Вважаємо, що така позиція вченої
відображає важливу характеристику педагогічної креативності як необхідної якості успішної професійної
діяльності. Слушним є висновок дослідника про те, що рівень творчості та майстерності педагога є
основним чинником розвитку творчого потенціалу вихованців.
Висновки. Зазначимо, що творчий розвиток дітей дошкільного віку під час різноманітних видів
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колективної діяльності залежить від особистості педагога, його загальнолюдських та професійних
цінностей. Насамперед вихователь дошкільного навчального закладу має бути тв3орчою особистістю,
володіти високим рівнем педагогічної майстерності. Окрім того, виховання особистості, здатної до
успішної творчої діяльності, залежить насамперед від готовності педагога нестандартно підходити до своїх
професійних обов’язків, його бажання творити разом із дітьми.
У дослідженні виокремлено та науково обґрунтовано методологічні принципи професійної підготовки
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості: інноваційності й
дитиноцентризму, що забезпечує врахування здібностей, інтересів, творчих нахилів дітей дошкільного віку,
стимулювання їхньої пошукової активності, винахідливості та фантазування, розвитку творчого мислення в
різноманітних видах активної творчої діяльності; індивідуалізації навчання студентів, що передбачає
визнання індивідуальності кожного із суб’єктів творчої взаємодії, урахування педагогічних здібностей і
професійних наукових інтересів та створення умов для творчого самовираження студентів, актуалізації
їхніх творчих здібностей, комунікативної взаємодії, самобутності, активності, творчості тощо; гуманізації
навчання й виховання студентів, що сприяє формуванню гуманістичних педагогічних цінностей як основи
педагогічної діяльності та забезпечує гуманістичний стиль творчої взаємодії між викладачем та студентом;
діалогізації професійного педагогічного спілкування, що ґрунтується на повазі до особистості, діалогічному
спілкуванні, емпатії та рефлексії, сприяє стимулюванню ініціативи, активності, самореалізації і творчого
розвитку майбутніх фахівців та уможливлює рівноправну позицію партнерів спілкуванню; принцип
співробітництва, співтворчості, синергії, що виявляється у взаємодії студентів і викладача як суб’єктів
розвивального творчого середовища, якій притаманні діалогічність взаємин, доброзичливість, взаємна
довіра, відкритість, готовність висловлювати думку і відстоювати свою позицію, уміння координувати
власний погляд з думками інших людей. З’ясовано, що реалізація зазначених принципів професійної
підготовки майбутніх вихователів до педагогічної творчості призводить до якісних змін у дошкільній освіті
та відкриває нові можливості в напрямі гуманної педагогіки, співробітництва та співтворчості, відкритості
до діалогу, суб’єкт-суб’єктних відносин викладача та студента, сприяє розвиткові творчих здібностей,
педагогічної інтуїції, орієнтації на загальнолюдські цінності, зумовлює інноваційні технології розвитку
педагогічної творчості майбутнього вихователя.
Важливим компонентом підготовки вихователя до творчої діяльності є знання про суть та механізм
творчого процесу, характеристики творчої особистості, особливості дитячої творчості й дієві чинники її
розвитку, що і є перспективою подальших наукових розвідок.
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Гаврилюк С. М., Полищук А. В. Основы развития педагогического творчества будущих воспитателей
дошкольных учебных заведений
Статья посвящена проблеме развития педагогического творчества будущих воспитателей в условиях
модернизации содержания современного дошкольного образования, внедрение новой парадигмы
воспитания, целью которой является формирование человека нового времени, развитие ее креативных
возможностей и творческого потенциала. В статье обобщены и сформулировано определение понятия
«креативность». Обоснованы принципы профессиональной подготовки будущих воспитателей
дошкольных учебных заведений к педагогическому творчеству. Выяснена роль воспитателя в развитии
творческого потенциала личности, начиная с раннего дошкольного возраста. Определены показатели
творческого потенциала личности воспитателя детей дошкольного возраста. Выводы имеют
теоретическое и практическое значение для актуализации творческой деятельности специалистов
дошкольного образования.
Ключевые слова: творческая личность, педагогическое творчество, креативность, творческая
самореализация.
Havryliuk S. M. , Polishchuk A. V. Methodological Bases Of Development Of Pedagogical Creativity Of Future
Teachers Of Preschool Educational Institutions
The article is devoted to the problem of development of pedagogical creativity of future teachers in the conditions
of modernization of the content of modern pre-school education, introduction of a new paradigm of education, the
purpose of which is the formation of a person of modern time, development of its creative abilities and creative
potential. The article summarizes and formulates definition of "creativity". Principles of professional training of
future teachers of preschool educational institutions for pedagogical creativity are substantiated. The role of an
educator in the development of creative potential of personality, from early preschool age is idenified. Indicators of
creative potential of personality of a tutor of children of preschool age are determined. The conclusion has
theoretical and practical importance for actualization of creative activities of preschool education specialists
Keywords: creative personality, pedagogical creativity, creativity, creative self-realization.
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ
В статті розглянуті питання можливості оптимізації процесу графічної підготовки майбутніх
інженерів-педагогів на початковому етапі вивчення інженерної графіки. Доводиться, що однією з
обов’язкових умов, яка повинна реалізовуватись при будь-якому «форматі» графічної підготовки, що
дозволяє людині успішно оперувати графічними засобами будь-якого рівня, аналізувати конструктивні
та інші особливості предметів і об’єктів різного призначення, приймати, зберігати й передавати
інформацію загальноприйнятою в науці і техніці міжнародною графічною мовою, є оволодіння
відповідною термінологією креслення. Проведено аналіз термінологічної основи графічної підготовки
майбутніх інженерів-педагогів.
Ключові слова: професійно-графічна підготовка, зміст графічної підготовки, термінологічна основа
графічної підготовки, проектування педагогічного процесу.
Постановка проблеми. Cьогодні однією з основних «особливостей» професійно-графічної
підготовки майбутніх інженерів-педагогів для системи професійної освіти є дефіцит часу для реалізації її
основних завдань. Повязано це з тим, що більшість першокурсників не мали можливості вивчати
систематичний курс креслення. Як навчальний предмет креслення включено до освітньої галузі
«Технологія», але навчальні години на його вивчення передбачені тільки в старшій школі в
технологічному профілі. Тому одним із основних завдань на початковому етапі вивчення блоку
графічних дисциплін майбутніми інженерами-педагогами є оптимізація процесу оволодіння відповідною
термінологією креслення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням вирішення різноманітних задач графічної
підготовки майбутніх учителів технологій, присвячені роботи А.Ботвіннікова, А.Верхоли,
Є.Виноградова, І.Вишнепольського, В.Сидоренка, Д.Тхоржевськго, О.Джеджули, Г.Райковської та ін..
Однак, питання оптимізації підготовки майбутніх учителів технологій до читання та виконання креслень
деталей, що мають складну геометричну форму не знайшли належного відображення в дослідженнях
науковців.
Метою статті є аналіз можливості оптимізації процесу графічної підготовки майбутніх інженерівпедагогів на початковому етапі вивчення інженерної графіки шляхом оволодіння відповідною
термінологією креслення.
Виклад основного матеріалу.
Термін - слово чи словосполучення – назва певного поняття із відповідної галузі. Термінологічна
лексика, яку мають опанувати майбутні інженери-педагоги на заняттях з інженерної графіки, відображає
змістову систему геометричних, проекційних конструктивно-технічних, технологічних та інших понять,
пов’язаних із навчальною тематикою.
Зміст курсу інженерна графіка – це об’єкти, похідні від цілей графічної підготовки студентів, у
результаті опрацювання яких майбутні фахівці повинні знати: основні відомості про стандарти на
креслення, основні правила оформлення креслень, основні правила нанесення розмірів на кресленнях,
прийоми і послідовність виконання основних геометричних побудов на площині, способи зображення
просторових форм на площині, сутність проеціювання на основні площини проекцій; призначення й
особливості виконання перерізів і розрізів на кресленнях предметів, умовні графічні позначення на
кресленнях і схемах, умовності і спрощення при виконанні креслень, послідовність виконання й читання
креслень, ескізів і схем і, відповідно, вміти: користуватися стандартами на креслення, оформляти
креслення відповідно до вимог стандартів, наносити розміри на кресленнях, виконувати побудову
геометричних елементів на контурах зображень, виконувати зображення предметів (види, перерізи і
розрізи), наносити умовні графічні позначення на кресленнях і схемах, застосовувати умовності при
виконанні креслень і схем, читати й виконувати креслення, ескізи і схеми.
Що ж покладено в термінологічну основу графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів? Не всі
терміни, які представлені в змісті графічної підготовки, для студентів є новими. Поряд із такими
термінами, як «Формати креслень», «Робоче поле креслення», «Основний напис», «Ескіз предмета»,
використовуються «Трикутник», «Діаметр», «Зазор» тощо.
Зв’язки між новими поняттями і такими, що вже повинні бути відомими учням, утворюють ієрархічне
«дерево», яке відображає послідовність формування знань про основні елементи креслення, починаючи
від елементарних понять і закінчуючи узагальненим поняттям про креслення як технічний документ та
його різновиди: креслення деталей і складальних одиниць.
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Із визначеного переліку умовно всю термінологію, що використовується викладачем у процесі
графічної підготовки, можна розділити на дві рівні за значенням і об’ємом частини: навчальну, яка
базується на термінах і визначеннях, встановлених відповідними нормативними документами, а також
матеріалі геометрії, образотворчого мистецтва, трудового навчання тощо, та конструктивно-технічну, яка
відображає прийняті в технічній документації і на виробництві конструктивні й технологічні поняття.
Тому важливо вже з перших етапів графічної підготовки зробити акцент на міжпредметні знання —
знання з різних дисциплін, що використовуються для обслуговування провідного компонента даного
навчального предмета. Відомо, що розвиток розумових здібностей залежить від кількості накопичених
знань, від їх системності. Сформувати систему знань, спираючись тільки на один навчальний предмет,
неможливо, оскільки багато конкретних одиниць знань є в більшості випадків надбанням не однієї
дисципліни, а декількох. Тому система знань передбачає структурний взаємозв’язок між поняттями
окремих наук (дисциплін), між загально-дидактичними закономірностями та фактичним матеріалом. Для
того, щоб розкрити поняття повністю в усіх його зв’язках і відношеннях, необхідно залучити відомості
різних галузей знань, сформувати у студентів уміння аналізувати об’єкти реальної дійсності.
Узагальнення на рівні теорій викликає у студентів широкі міжсистемні асоціації, що дозволяє їм
здійснювати систематизоване перенесення знань з однієї дисципліни в іншу.
Також можна констатувати, шо навчальний предмет не зводиться до простої сукупності законів,
понять і методів науки, а включає й інші важливі компоненти, і в цьому змісті являє собою «особливу
освіту», спеціально створювану для навчання й виховання.
Навчальний предмет із точки зору його функції – це один із головних засобів реалізації змісту освіти,
шо з’єднує в єдине ціле зміст, шо належить засвоєнню, із засобами його засвоєння учнями, їх розвитку й
виховання.
Дидактична модель навчального предмета – це якась цілісність. шо включає два блоки: основний куди входить у першу чергу той зміст, заради якого навчальний предмет уведений у навчальний план, і
блок засобів, або процесуальний блок, шо забезпечує засвоєння знань, формування різних умінь,
розвиток і виховання.
Навчальні предмети, як відомо, ділилися на два цикли (групи): природничі і гуманітарних дисциплін.
Такий розподіл навчальних предметів об'єктивно відповідає розподілу наук за об'єктом вивчення (науки
про природу й науки про людину).
У тій мірі, в якій ми при проектуванні змісту й процесу залишаємося в сфері наукового знання. поділ
навчальних предметів на гуманітарні та природничі має велике значення для дослідження і розробки
засобів навчання й особливо виховання. Так, наприклад, постає питання про специфіку засобів для
виділення гуманістичного аспекту в предметах природно-математичного циклу, про зв’язки між
циклами. Однак ці цикли не покривають усього навчального плану. У наборі навчальних предметів
виділяються цикли трудового, фізичного, естетичного виховання. Та й у самому гуманітарному циклі
предметів спостерігається неоднорідність, шо вимагає різних засобів для реалізації змісту освіти, того
або іншого навчального предмета. Справді, що спільного між навчанням історії й іноземної мови?
Начебто здається очевидним, що мовний цикл предметів доцільно виділити в окрему групу. Шо ж
повинно лежати в основі групування навчальних предметів? Кожний навчальний предмет
багатофункціональний, має багатоцільове призначення, але в кожному навчальному предметі є провідна
функція — та основна мета, заради якої він уведений у навчальний план. Провідна функція навчального
предмета припускає визначення його провідного компонента. Таким чином, щоб проникнути в сутність
навчального предмета й розглянути реалізацію змісту освіти в тих або інших групах навчальних
предметів, можна спробувати розділити навчальні предмети на типи за їх провідним компонентом.
У навчальних предметах провідними компонентами можуть виступати: предметні наукові знання
(фізика, хімія, біологія, географія, історія, астрономія); способи діяльності (іноземна мова, креслення,
фізкультура, праця, комплекс технічних дисциплін); певне, наприклад образне, бачення світу
(образотворче мистецтво, музика).
Є предмети, в яких провідними виявляються два компоненти (математика, література, рідна мова).
Таким чином, основний блок залежно від функції навчального предмета наповнюється змістом
відповідно до провідного компонента.
У процесуальний блок входить комплекс допоміжних знань: міжнаукові знання (логічні,
методологічні, філософські), історико-наукові, міжпредметні й оцінювальні знання. Розподіл знань на
міжнаукові й міжпредметні відносний: при наявності навчального предмета, наприклад, логіки, логічні
знання із групи міжнаукових перейдуть у групу міжпредметних.
Дана сукупність знань визначена, виходячи із закономірностей пізнавальної діяльності, самої
наукової системи знань, шо підлягає засвоєнню, мети навчання й закономірностей процесу навчання. Всі
ці підстави діють в єдності. Елементи цього комплексу в тому або іншому складі навчального процесу
існують об’єктивно, наприклад, логічні, філософські, оцінювальні знання. Мова йде, отже, про
усвідомлення цього факту й у зв'язку із цим про ефективне його використання.
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Необхідно зробити зауваження щодо вживаних словосполучень «допоміжні знання» і
«процесуальний блок», або «блок засобів». Назва «допоміжні знання», звичайно, досить умовна. Вона
підкреслює лише обслуговуючу функцію цих знань стосовно провідного компонента. Зрозуміло,
залучення до цих знань, як і до будь-яких інших наукових знань, представляє самоцінність для розвитку
й виховання учнів. Так, наприклад, історико-наукові знання є необхідним елементом для формування
основ світогляду учнів, наукового мислення й виховання емоційно-мотиваційної сфери школяра.
Назва «процесуальний блок», або «блок засобів», також підкреслює його функцію в навчальному
предметі. Можуть виникнути сумніви, наскільки правомірно в якості дидактичного засобу вказувати
різні наукові й оцінювальні знання. Звичайно, самі по собі ці знання не є дидактичними засобами. Однак,
введені в певний контекст навчання, вони здатні виконати й виконують функцію одного із засобів
засвоєння наукових знань, що забезпечує розвиток і виховання учнів на базі цих знань. Дамо коротку
характеристику знанням, шо входять у комплекс допоміжних. Логічні знання - це сукупність знань із
формальної логіки (визначення понять, закон достатньої підстави тощо), які необхідні в педагогічному
процесі для повноцінного засвоєння наукових знань і розвитку логічного мислення учнів. Відсутність їх
часто є причиною формального засвоєння знань. Методологічні знання — це сукупність знань із
методології науки (знання про теорії, про ідеалізації тощо), шо необхідна для свідомого системного
засвоєння основ наук і формування світогляду. Філософські знання - це сукупність знань для
формування світогляду учнів, що є одночасно й передумовою і результатом засвоєння знань. Істориконаукові знання - це знання, що показують еволюцію ідей, теорій, понять і шляху конкретних відкриттів.
Ні знання, допомагаючи свідомо засвоювати результати пізнання, виконують важливу розвиваючу й
виховну функцію в навчанні. Міжпредметні знання – це знання з різних навчальних предметів, шо
використовуються для обслуговування провідного компонента даного навчального предмета.
Оцінювальні знання - це знання, шо фіксують у навчальному процесі в природному вигляді особистісне
ставлення суб’єкта до об’єкта, відмінне від пізнавального. Так, наприклад, ми говоримо про гарний
доказ, гарну теорію, про естетику думки. Оцінювальні знання, будучи введеними в певний контекст
навчання, таким чином, дидактично виявлені, служать для виховання емоційно-мотиваційної сфери
школярів у процесі навчання, що необхідно і як засіб засвоєння знань, і як особистістно значимий
результат засвоєння.
Маючи складну природу, графічна культура сучасної людини поєднує в собі психолого-педагогічні,
культурологічні, науково-технічні, соціально-економічні фактори, що спричиняє складність системного
проектування педагогічного процесу її формування. Методологічний вихід може полягати в застосуванні
нового модельного проекту інтегративно-модульної системи, науковою основою якої є політеорія, здатна
реалізувати перехід від багатопредметного подання об'єкта до інтегрованої однопредметної побудови,
що забезпечує багаторівневе його подання.
Суть проектування педагогічного процесу, формування графічної культури як необхідного рівня
результативності графічної підготовки полягає в тому, щоб на основі інтеграції й диференціації виявити
взаємозумовленість комплексу різних областей знань (філософії, історії, педагогіки, психології, науки й
техніки, співпричетних до професійних полів діяльності майбутнього працівника певного профілю,
кваліметрії тощо) в проекції на розглянутий феномен, можливості переносу інтеграційних об’єктів на
суб'єктивну педагогічну дійсність.
Вихідним етапом графічної діяльності людини є той момент, коли вона починає виділяти предмет із
оточуючого середовища і лінію, як контур зображуваного об’єкта. Можна припустити, що саме
стихійний досвід сприйняття оточуючої дійсності лежить в основі процесу формування знань про
графічні способи передачі інформації. А наука, техніка, культура наповнюють його новим змістом і
використовують для власних потреб.
Креслення найкраще поєднало в собі всі позитивні ідеї, які були характерними для штучних мов та
письма, стало невід’ємним компонентом розвитку науково-технічного прогресу, засобом розвитку
інтелектуального, творчого потенціалу людини.
Креслення – явище суспільне. Воно виникло в суспільстві на певному етапі його розвитку, обслуговує
суспільство і поза суспільством існувати не може. Креслення це не лише потужний засіб спілкування,
знаряддя думки, а й засіб розумового розвитку особистості. Оскільки креслення є суспільним явищем, то
воно перебуває в тісному зв'язку із суспільством. Цей зв'язок є обопільним. З одного боку, графічна мова
створюється і розвивається суспільством, з іншого – без графічної мови не було б науково-технічного
прогресу - еволюційного розвитку суспільства. Суспільство обслуговують, крім графічної мови, й інші
явища — наука, техніка, ідеологія, культура тощо. Однак креслення виокремлюється із усіх інших
суспільних явищ, бо воно обслуговує всі без винятку сторони життя й діяльності людини. Якщо,
скажімо, ідеологія обслуговує певні суспільні класи, релігія – окремі групи людей, то креслення — всі
сфери соціуму як функціонального організму.
Стосовно взаємовідношення між кресленням і такими соціальними поняттями, як базис (сукупність
виробничих відносин, що становлять економічну структуру суспільства) і надбудова (сукупність
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політичних, юридичних, релігійних, філософських та інших поглядів, що характеризують певний базис),
слід зазначити, що креслення не змінюється зі зміною базису, як це характерно для надбудови. Отже,
креслення не належить до надбудовних явищ. Воно обслуговує різні базиси і різні надбудови, тоді як
надбудовні явища (ідеологія, культура тощо) обслуговують лише один певний базис.
Графічна мова і суспільство перебувають у тісному взаємозв'язку. Нема жодної суспільної сфери,
куди б не проникала графічна мова.
Про те, що креслення явище суспільне, засвідчують і функції. Так, основними функціями є
комунікативна і мислетворча, які мають виразний соціальний характер.
Комунікативна функція (від лат. «спілкування») – функція спілкування. Креслення створене для
того, щоб подавати й отримувати інформацію, що можливо лише в суспільстві. Засобами спілкування
можна якоюсь мірою назвати музику й живопис, проте .якими б досконалими вони не були, замінити
графічної мови не можуть. У кожної людини музика й живопис викликають свої враження, почуття,
думки. А от спілкуючись за допомогою графічної мови, всі люди однаково розуміють висловлену за
допомогою графічного зображення думку.
Мислетворча функція мови – функція формування та формулювання думки. Творча думка
конструктора не тільки виражається графічним зображенням, але й здійснюється в ньому.
Яка ж із названих двох функцій головніша? Одні вчені вважають, що найголовнішою функцією є
комунікативна, інші – функція мислення. Обидві ці функції дуже тісно пов'язані між собою: для того,
щоб спілкуватися, потрібно мислити й уміти передавати свої думки за допомогою відповідних засобів.
Усі інші функції мови, про які йдеться в мовознавчій літературі, похідні від головних, вони є ніби
уточненням, детальнішою видовою класифікацією їх. Для креслення характерні більшість визначених
лінгвістами функцій.
Так, із комунікативною функцією пов'язані такі конкретні функції: фактична (від гр. «розказане»),
тобто контактоустановлювальна (креслення будь-якого об’єкту - це засіб за допомогою якого
встановлюється зв’язок між конструктором, виробником та споживачем); репрезентативна (він фр.
«представництво») – функція позначення світу речей (ми виконуємо побудову зображення, даючи повну
інформаційну картину про той чи інший предмет); експресивна (від лат. «вираження») — функція
самовираження, створення образу мовця, автора (винахідник, який втілює свій задум у кресленні,
вирішує технічне завдання за допомогою особистого підходу); метамовна (від гр. «після, за, між»; у
сучасній термінології вживається для таких систем, які використовують для дослідження чи опису інших
систем) – функція використання мови для опису іншої мови, тобто спеціальної наукової мови (креслення
використовуються фактично у всіх науках для розгляду, вивчення явищ, структур, понять тощо).
Із мисле творчою функцією пов'язані когнітивна (від лат. «знання, пізнання»); або гносеологічна (від
гр. «знання, пізнання»), тобто пізнавальна, й акумулятивна функції. За допомогою графічної мови
людина пізнає об’єкти навколишнього світу, нагромаджує (акумулює) знання про них. Креслення
зберігає всі здобутки перетворюючої діяльності попередніх поколінь, фіксує досвід предків.
У кресленні всі перераховані функції, як правило, реалізуються не ізольовано, а в різноманітних
поєднаннях. У кінцевому результаті всі функції працюють на комунікацію, і в цьому сенсі комунікативну
функцію якоюсь мірою можна вважати провідною.
Усе пізнане людиною дістає від неї свою назву й тільки так існує у свідомості. Цей процес
називається лінгвалізацією – «омовленням» світу. Креслення якщо аналізувати його як мовне явище, – це
неповторна картина оточуючих нас речей. А тому доля графічної мови має бути об’єктом уваги не лише
викладачів креслення, інженерної графіки але й кожного фахівця освітньої галузі. Сьогодні «єдиний
графічний режим», який передбачає чітке виконання правил графічної мови всіма учасниками освітнього
процесу, заслуговує на особливу увагу. Адже в більшості сфер сучасної практичної діяльності людини
значно зросла питома вага мислительних операцій, пов’язаних зі сприйняттям різноманітної інформації,
вираженої графічною мовою, її усвідомленням і уявним оперуванням, працівники багатьох видів
виробництва мають справу не з реальними об’єктами, а з їх замінниками у вигляді різних панелей чи
пультів керування, які опосередковано, через системи графічних зображень, умовних графічних
позначень і символів, відображають реальні процеси і явища. Спеціальна термінологія – одна із
невід’ємних частин пояснення викладача на занятті, а володіння нею – показник його, майстерності.
Висновок. Процес професійно-графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів повинен бути
зорієнтований не лише на формування окремих понять, а й на формування графічної культури як
необхідного рівня результативності графічної підготовки, який полягає полягає в тому, щоб на основі
інтеграції й диференціації виявити взаємозумовленість комплексу різних областей знань (філософії,
історії, педагогіки, психології, науки й техніки, співпричетних до професійних сфер діяльності
майбутнього працівника певного профілю, кваліметрії тощо) в проекції на розглянутий феномен,
можливості переносу інтеграційних об’єктів на суб'єктивну педагогічну дійсність. В даному контексті
«єдиний графічний режим», який передбачає чітке виконання правил графічної мови всіма учасниками
освітнього процесу, заслуговує на особливу увагу.
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Гедзик А. Н. Терминологической составляющая профессионально-графической подготовки будущих
инженеров-педагогов
В статье рассмотрены вопросы возможности оптимизации процесса графической подготовки будущих
инженеров-педагогов на начальном этапе изучения инженерной графики. Доказывается, что одним из
обязательных условий, которая должна реализовываться при любом «формате» графической
подготовки, позволяет человеку успешно оперировать графическими средствами любого уровня,
анализировать конструктивные и другие особенности предметов и объектов различного назначения,
принимать, хранить и передавать информацию общепринятой в науке и технике международной
графической языке, является овладение соответствующей терминологией чертечения. Проведен анализ
терминологической основы графической подготовки будущих инженеров-педагогов.
Ключевые слова: профессионально-графическая подготовка, содержание графической подготовки,
терминологическая основа графической подготовки, проектирования педагогического процесса.
Gedzik A. M. Terminological Component Of Professional-Graphics Preparation For Future EngineersTeachers
The article deals with the possibility of process optimization graphic preparation of future engineers-teachers
initially studying engineering graphics. Proved that one of the requirements that must be implemented in any
"form" graphic preparation that allows a person to successfully operate graphical means any level, analyze,
design and other features and objects of different objects, accept, store and transmit information common in
science and technology by the international graphic language is to master the relevant terminology drawings.
The analysis of terminological foundations graphic preparation of future engineers-teachers.
Keywords: professional graphic training, graphic training contents, terminological base graphic preparation,
designing educational process.
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УДК: 373.542
Л. В. Годунко,
викладач англійської мови, Сарненський педагогічний коледж РДГУ, м. Сарни
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ВСІХ ЕТАПАХ ШКІЛЬНОЇ ТА ВИЩОЇ
ОСВІТИ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ
У статті проаналізовано організаційні та змістові аспекти навчання іноземних мов у Чеській
Республіці та визначено сучасні досягнення у формуванні змісту іншомовної освіти. Вказано на
особливостях безперервного навчання іноземних мов у початковій та середній школах та розподілі
навчальних годин для вивчення першої та другої іноземних мов. Розглянуто особливості вивчення
іноземних мов в університетах. Обґрунтовано впровадження білінгвальної освіти в умовах
євроінтеграції та мобільності. Акцентовано на зниженні домінуючої ролі російської мови, збільшенні
значимості англійської та інших іноземних мов.
Ключові слова: іноземні мови, іншомовна освіта, безперервне навчання, білінгвальна освіта, шкільна
освіта, вища освіта.
Актуальність дослідження і постановка проблеми. На розвиток іншомовної освіти у Чеській
Республіці суттєво вплинули процеси глобалізації освіти та європейської інтеграції. У сучасних умовах
чітко сформувалася тенденція сприяння вивченню іноземних мов. Ставши в 1999 році членом Ради
Європи, Чехія бере участь у багатьох міжнародних мовних проектах європейських країн та зробила
значний внесок в освітню та професійну мобільність нової Європи. Для мовної політики цієї країни
пріоритетним стало дотримання принципу «рідна мова плюс дві іноземні», прийнятим у 2002 році на
Барселонському саміті Ради Європи, що передбачає вивчення, щонайменше, двох іноземних мов з
раннього віку і впливає на діяльність закладів шкільної, університетської та професійно-технічної освіти
країн-членів Європейського Союзу. Географічна та ментальна близькість Чехії та накопичені цією
країною досягнення в питаннях розвитку іншомовної освіти дає нам змогу вивчати позитивний чеський
досвід у цій галузі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні вийшла друком низка статей та монографій, які
стосуються досліджень сучасних тенденцій розвитку іншомовної освіти. Серед українських науковців
питання іншомовної освіти в країнах-членах Європи досліджують Боднарчук Т.В., Редько В.Г., Тадеєва
М.І. [2] та інші. Важливим для нас є науковий доробок О.Савченко, яка розглядає сучасні тенденції
стандартизації змісту ранньої шкільної освіти, включаючи іншомовну, в країнах ближнього і дальнього
зарубіжжя [1]. У монографії М. Тадеєвої визначені стратегії сучасної іншомовної освіти в чеських
школах [2]. Цінними для нас є результати досліджень стану вивчення мов національних меншин у
Чеській Республіці таких дослідників, як: П. Вінсер (P. Winther), Д. Вон (D. Vaughan), С. Свейдарова (S.
Svejdarova) та інших. Тенденціям розвитку іншомовної освіти присвячені праці таких чеських
лінгводидактів, як К. Дворакова (K. Dvorakova) [4], З. Факлова (Z. Faklova) [5], С.Ганусова (S. Hanusova)
[7], Д. Коварікова (D. Kovarikova), П. Найвар (P.Najvar) та інших. Однак безпосередньо досвід навчання
іноземних мов на всіх етапах шкільної та вищої освіти Чеської Республіки не досліджується.
Метою статті є вивчення стану викладання іноземних мов у різних типах навчальних закладів
Чеської Республіки, а також визначення специфічних особливостей навчання іноземних мов з метою
впровадження позитивного досвіду в іншомовну освіту України.
Виклад основного матеріалу. У Чеській Республіці вивчення іноземних мов займає важливе місце у
запровадженні усіх освітніх програм. Іноземні мови вивчаються у дошкільних закладах, початкових та
середніх школах, а також у вищих навчальних закладах.
Сучасні зміни в системі шкільної іншомовної освіти в Чехії відбуваються в контексті
Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. У 1999 році Міністерством освіти Чехії було
запропоновано два важливих документа для загального обговорення. Обидва з них спрямовані на
реформування системи освіти в цій галузі і включають:
концепцію навчання і розвиток освітньої системи в Чеській Республіці. Цей документ передбачає
важливість співпраці країни з Європейським співтовариством, особливо в програмах, що організовує
Рада Європи: Socrates, Leonardo, Youth for Europe, Tempus;
серію спільних документів з Радою Європи щодо реформування системи шкільного навчання. Ці
документи включають аналіз сучасної освіти в Чехії, а також принципи та пріоритетні напрями
майбутньої освітньої політики країни в рамках Європейського Союзу. Одним із важливих завдань є
модернізація шкільної іншомовної освіти [3, с.279].
У дошкільній освіті вивчення іноземних мов не є обов’язковим. З ініціативи батьків кілька десятків
дошкільних навчальних закладів організували "навчання" іноземних мов. Так як ці школи (materske
skoly) знаходяться в межах юрисдикції місцевих органів влади, які є відповідальними за їхнє
функціонування, то немає доступної інформації про якість навчання іноземних мов у дошкільних
© Годунко Л. В., 2017
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закладах. Відповідними органами освіти не було розроблено жодних конкретних критеріїв для
організації процесу навчання іноземних мов. Дані школи або реагували на побажання і вимоги батьків,
або у зв'язку зі скороченням кількості дітей, спричиненим несприятливою демографічною тенденцією,
вони хотіли привернути увагу дітей до вивчення іноземних мов. Навчальна діяльність дітей на заняттях
більше схожа на мовну гру, а не формальне навчання. Перед педагогами ставилося першочергове
завдання привернути увагу дітей до вивчення іноземної мови в майбутньому. У дошкільних закладах
немає фіксованого графіка часу, усе, в тому числі майбутнє даного експерименту, залежить від
зацікавленості батьків. У переважній більшості випадків батьки платять за навчання своїх дітей.
У початкових школах вивчення першої обов'язкової іноземної мови починається в основному дітьми
у віці дев’яти років (четвертий клас основної школи). Залежно від ресурсів, наявних у відповідній школі,
включаючи кваліфікованих вчителів і фінансування, вивчення іноземних мов дітьми може починатися з
восьми років. Вивчення першої іноземної мови школярами триває до кінця середньої освіти (учні віком
17-19 років). Іноземна мова на факультативній основі входить в обов'язковий варіант навчального плану
протягом останніх трьох років основної школи і триває до 17-19 років (старші класи середньої школи). У
рамках однієї із трьох затверджених освітніх програм "Народні Школи" (“Narodni skola”) можна почати
вивчати іноземну мову навіть із першого класу (одна-дві години), у другому класі (три-п’ять годин) і в
третьому класі (дві-чотири години). Можна збільшити кількість навчальних годин з четвертого по
дев’ятий клас на одну-три години в тиждень залежно від рішень, ухвалених окремими школами для
навчання обдарованих дітей з ініціативи батьків [5, с.86].
Варто зазначити, що у Чеській Республіці функціонують початкові школи з поглибленим вивченням
іноземних мов. Дані навчальні заклади пропонують якісну іншомовну освіту близько 5% населення
щорічно. Обидві іноземні мови мають статус обов'язкових шкільних предметів. Школа не потребує
схвалення з боку Міністерства освіти, щоб мати можливість відкрити класи з поглибленим вивченням
іноземної мови. Керівництво школи в письмовій формі повідомляє про те, що школа відповідає вимогам
і на підставі цього повідомлення вона включається до списку шкіл із поглибленим навчанням іноземної
мови. Учнів зараховують на навчання за результатами вступних випробувань, встановлених даною
школою.
У середніх школах учні продовжують вивчати першу іноземну мову. Як правило, друга іноземна
мова, як обов'язковий предмет, вводиться для всіх учнів старших класів середньої школи у віці 15-19
років. У деяких школах вона може бути введена раніше (у віці одинадцяти років) залежно від типу школи
і її фінансування. Виділяють три типи середніх шкіл – гімназій (gymnazia) в Чеській Республіці: 1)
восьмирічна гімназія (учнів зараховують на навчання після п’ятого класу); 2) шестирічна гімназія (учні
вступають після сьомого класу); 3) чотирирічна гімназія (учнів зараховують на навчання після дев’ятого
класу). Школярі можуть вибрати в якості факультативного або необов'язково предмету розмовну
іноземну мову з тижневим навантаженням дві години.
Учні молодших класів восьмирічної гімназії навчаються за тими ж освітніми програмами, як і учні
початкових шкіл (zakladni skola). Учнів приймають до гімназії (Gymnázium) за результатами вступних
іспитів, встановлених школою. Як правило, учні володіють більш поглибленими знаннями з іноземних
мов, що дозволяє вчителям досягати значних успіхів швидше, вивчати розмовні теми більш детально,
використовувати додаткові навчальні матеріали і т.д. У шестирічних гімназіях учні можуть навчатися в
класах, де обрані предмети викладаються іноземною мовою (двомовні класи): чесько-англійські, чеськофранцузькі, чесько-італійські, чесько-німецькі і чесько-іспанські. Батьки не платять за обов'язкове
вивчення іноземної мови в школах. Вони платять лише за мовні курси, організовані державною мовною
школою, якщо їхні діти відвідують їх.
Міністерство освіти прийняло рішення про список іноземних мов, запропонованих в Національній
навчальній програмі (Загальна шкільна реформа № 12 035 / 97-20, Реформа основної школи № 25 018 /
98-22, Реформа національної школи № 15724 / 97-20, Розклад для восьмирічної гімназії № 20594 / 99-2,
Розклад для чотирирічної гімназії № 20595/99 22). Викладання інших мов можливе за запитом (якщо
виконуються певні критерії: достатні кваліфікації вчителів, розроблений відповідний навчальний план).
Директор школи приймає рішення про кількість мов, яка базується відповідно на прохання батьків.
Мови, що офіційно пропонуються учням в початкових і середніх школах для вивчення, англійська і
німецька, рекомендуються, можливим є викладання французької, іспанської, італійської та російської [6,
с.13].
Слід зазначити, що через малу кількість висококваліфікованих вчителів і недостатню кількість
зацікавлених дітей зменшено кількість тих іноземних мов, з яких може обрати кожен окремий учень.
Міністерство освіти є єдиним органом, що приймає рішення щодо фінансування і може організовувати
навчання менш розмовних мов, навіть, якщо кількість охочих учнів є дуже низькою. Основні школи
можуть, якщо у них є достатня кількість кваліфікованих вчителів, створювати класи з поглибленим
вивченням мови. У таких класах учні вивчають дві обов'язкові мови. У цьому випадку легше
організувати навчання менш популярних іноземних мов, наприклад, французької або іспанської. Крім
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регулярних занять в основних школах, діти у великих містах можуть відвідувати мовні курси, що
організовуються державною мовною школою, де вони вибирають мови відповідно до своїх потреб. Як
правило, Навчальна програма рекомендує вивчати англійську або німецьку мову на початковому рівні.
Це пояснюється тим, що у початковій школі буде достатня кількість учнів, зацікавлених у вивченні
даних мов. У школі працюють кваліфіковані вчителі. Також учні будуть продовжувати вивчати дані
мови на наступному етапі – в старших класах середньої школи. Не існує ніяких формальних критеріїв, на
яких засновані ці пріоритети. Після політичних змін, що відбулися в 1989 році, школи запропонували
вивчати до 5 іноземних мов. У даний час близько 98% учнів обирають англійську або німецьку мову.
Такий вибір відображає соціологічне становище цих мов у суспільстві і пов'язаний з найвищими
професійними очікуваннями. Для середніх і старших класів не існує будь-яких конкретних пріоритетів,
що стосуються вибору іноземних мов. Компетентні органи освіти зробили значні інвестиції у підготовку
майбутніх вчителів іноземної мови. Розробляються інші положення, що спрямовані на покращення
діапазону вибору іноземних мов серед учнів. Крім поглибленого вивчення мови, створюються двомовні
(білінгвальні) класи, багаторічні елітні гімназії (gymnasium), а також ведеться робота по заохоченню
обміну досвіду навчання іноземних мов між школами [5, с.83].
У початковій та середній школі перша іноземна мова вивчається із тижневим навантаженням три
години тривалістю 45 хвилин. Другу іноземну мову починають вивчати учні віком від 13 років з
тижневим навантаженням три години на тиждень тривалістю 45 хвилин. Учні старших класів віком від
16 років вивчають першу і другу іноземні мови з тижневим навантаженням три години тривалістю 45
хвилин. Іноземну мову як факультативний предмет вивчають учні віком від 13 років у середній школі з
тижневим навантаженням дві години тривалістю 45 хвилин. Щодо рекомендованого розподілу усього
річного навчального часу у порівнянні з іншими навчальними предметами (рідною мовою та
математикою), то на вивчення іноземної мови дітьми віком 10 років відводиться 12% навчального часу,
20% на математику та 28% на вивчення рідної мови. Для дітей віком 13 років розподіл навчального часу
є гнучким, тому не можливо розрахувати чіткий відсоток. Для школярів віком від 16 років на вивчення
обов’язкової іноземної мови відводиться 19% навчального часу. Додаткові чотири години можуть
відводитися на викладання іноземної мови на факультативній основі (викладання не більше двох
додаткових необов'язкових мов). Час, відведений на вивчення математики, становить 10%, і рідної мови
також 10% від навчального часу упродовж року [6, с.14].
Міністерство освіти офіційно приймає рішення щодо кількості учнів у класі для вивчення іноземних
мов. Обов'язкова максимальна кількість учнів становить 24 учні. Якщо кількість учнів у класі перевищує
24, то клас ділиться на дві групи (12-13 учнів у кожній групі). Середня кількість учнів у класі становить
15-20. Якщо у класі навчається менше, ніж 18 учнів, то він не ділиться на дві групи. Якщо кількість учнів
у класі становить більше, ніж 18, то директор школи може прийняти рішення про поділ класу на дві
групи залежно від бюджету школи. Якщо клас ділиться на підгрупи, то держава не надає додаткових
коштів, але дозволяє директору школи перерозподілити навчальні години з інших розділів шкільного
бюджету.
Варто зауважити, що у Чеській Республіці запроваджуються спеціальні ініціативи органами освіти в
контексті шкільної іншомовної освіти учнів. Запровадження двомовної освіти у старших класах
середньої школи є прикладом однієї з таких ініціатив. За статистичними даними Eurydice близько 16
середніх загальноосвітніх шкіл (gymnazia) з двомовної освіти були створені з 1991 року. У двомовних
школах навчалося близько 3134 учнів у 1999-2000 навчальному році. Учні вивчають такі іноземні мови:
німецьку, англійську, французьку, іспанську та італійську. Школярів зараховують на навчання до
двомовних шкіл за результатами вступних іспитів із чеської мови, математики та іноземної мови [6,
с.14].
Обміни між школами відіграють важливу роль у формуванні мовної підготовки учнів. Міністерство
освіти не забезпечує фінансування для заохочення цієї діяльності, але створило правову основу, яка
дозволяє школам організовувати обміни між класами. Поїздки є однією з таких форм діяльності. Вони
можуть тривати до п'яти днів. Подальші освітні візити можуть бути засновані на довготривалій співпраці
між школами на основі угоди або спільного освітнього проекту. Більшість обмінів відбувається між
Німеччиною та Австрією, Францією, Нідерландами, Данією, Великобританією, Італією і країнами
Скандинавії. Обміни в основному відбуваються між учнями середніх та, особливо, старших класів
середньої школи. Найбільш часто відбуваються обміни для вивчення англійської, німецької та, в меншій
мірі, французької мови.
Через автономію вищих навчальних закладів, надану Законом про вищу освіту (1990 р.), становище у
сфері вищої освіти полягає в наступному. Деякі університети вимагають від вступників складати мовний
тест з однієї або двох іноземних мов як частина вступних іспитів. Деякі університети продовжують
організовувати викладання іноземних мов і після вивчення навчального предмету проводять іспити.
Деякі вузи пропонують студентам відвідувати мовні курси, після закінчення яких студенти складають
іспити. Деякі університети організовують викладання іноземних мов як подальше навчання іноземної
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мови після середньої школи. Дані вузи зосереджуються на вивченні іноземних мов за професійним
спрямуванням. Загальна картина вивчення іноземних мов в університетах досить різноманітна.
Студенти медичних університетів (наприклад, в Карловому університеті Праги, медичний факультет)
зобов'язані вивчати латину на додаток до обов'язкової іноземної мови (англійської або німецької і т.д.).
Крім того, вони рекомендують своїм студентам продовжувати вивчати ту мову, з якої вони досягли
найкращих успіхів у старших класах середньої школи. В іншому випадку університет не обмежує
діапазон вивчення мов. Рівень знань іноземних мов береться до уваги при оцінюванні студента. Успішно
складені мовні іспити є необхідними для студентів при подальшому навчанні.
В економічних вузах іноземні мови включені до навчальних програм як обов'язкові навчальні
предмети (студенти повинні оволодіти поглибленими знаннями, складаючи іспит) і факультативні
заняття (базові знання, студенти складають лише заліки). Наприклад, студенти в Університеті економіки
в Празі зобов'язані вивчати дві іноземні мови. Для вивчення попонуються такі іноземні мови: англійська,
німецька, російська, португальська, італійська, іспанська, французька, шведська, китайська та арабська.
Не розроблено спільних методичних рекомендацій і зобов'язань щодо викладання будь-якої конкретної
мови.
У технічних вузах іноземні мови вивчаються як обов'язкові навчальні предмети, так і на
факультативній основі, що передбачено навчальним планом. Наприклад, у Чеському технічному
університеті у Празі на факультеті архітектури студенти зобов'язані вивчати одну іноземну мову.
Рекомендується вивчати ту іноземну мову, з якої студент отримав поглиблений рівень у старших класах
середньої школи. Студенти можуть вибрати одну з таких іноземних мов: англійської, німецької та
французької.
В усіх університетах зосереджується увага на вивченні студентами чотирьох видів мовленнєвої
діяльності: читанні, письмі, говорінні та аудіюванні при навчанні лексики, пов'язаної із майбутньою
професією. Від дипломованих спеціалістів вимагається тільки базовий рівень володіння мовою
повсякденного спілкування. Відео, аудіокасети, газетні статті, доповіді та професійні документи, а також
інтернет-ресурси використовуються як навчальні матеріали. Середня кількість студентів у групі
становить 15-17 осіб [6, с.15].
Висновки. Аналіз стану викладання іноземних мов у різних типах навчальних закладів у Чеській
Республіці дозволяє визначити такі основні досягнення у сфері іншомовної освіти:
 вивчення іноземних мов у всіх типах навчальних закладів;
 найпоширенішими мовами для вивчення є англійська та німецька, за ними слідує французька,
іспанська, італійська та російська;
 вивчення іноземних мов у дошкільних закладах не є обов’язковим, а лише за бажанням батьків;
 обов’язкове вивчення першої іноземної мови дітьми віком від десяти років, але з’являється все
більше шкіл із вивченням іноземної мови з першого класу;
 функціонування початкових шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов;
 вивчення обов’язкової другої іноземної мови дітьми віком від 13 років із навантаженням три години
на тиждень;
 запровадження двомовної освіти у старших класах середньої школи;
 функціонування трьох типів середніх шкіл – гімназій у Чеській Республіці;
 дотримання принципу «рідна мова плюс дві іноземні» у здійсненні ефективної мовної політики
Чехії;
 створення мовних курсів вивчення іноземних мов у великих містах державними мовними школами;
 запровадження спеціальних ініціатив відповідними органами освіти в контексті шкільної іншомовної
освіти учнів, а саме організація двомовної освіти та обміни між школами із європейськими країнами;
 безперервність у навчанні іноземних мов упродовж навчання з початкової школи аж до закладів
вищої освіти;
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Годунко Л. В. Организация обучения иностранным языкам на всех этапах школьного и высшего
образования в Чешской республике
В статье проанализированы организационные и содержательные аспекты обучения иностранным
языкам в Чешской Республике и определены современные достижения в формировании содержания
иноязычного образования. Указано на особенностях непрерывного обучения иностранным языкам в
начальной и средней школах и распределении учебных часов для изучения первого и второго
иностранного языка. Рассмотрены особенности изучения иностранных языков в университетах.
Обоснованно внедрения билингвальной образования в условиях евроинтеграции и мобильности.
Акцентировано на снижении доминирующей роли русского языка и увеличении значимости английского и
других иностранных языков.
Ключевые слова: иностранные языки, иноязычное образование, непрерывное обучение, билингвальное
образование, школьное образование, высшее образование.
Hodunko Liudmyla. Organization Of Foreign Languages Tecahing At All Stages Of School And Higher
Education In The Czech Republic
The article analyzes the organizational and contents aspects of learning foreign languages in the Czech
Republic and defines the modern achievements in shaping the contents of foreign language education. It was
specified on the features of the lifelong learning of foreign languages in primary and secondary schools and the
distribution of teaching hours to examine the first and second foreign languages. The features of learning
foreign languages at universities were taken into consideration. It was justified the introduction of bilingual
education in European integration and mobility. The attention was paid on reducing the dominant role of the
Russian language and the increasing importance of English and other foreign languages.
Key words: foreign language, foreign language education, lifelong learning, bilingual education, school
education, higher education.
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СВІТОГЛЯДНО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ЗМІСТУ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В ШКОЛІ I
СТУПЕНЯ
Статтю присвячено проблемі реалізації гуманістичного підходу в умовах пошуку нової моделі
природничої освіти в школі I ступеня. Проаналізовано стан і перспективи розвитку даної проблеми у
сучасній педагогічній науці та практиці, обґрунтовано комплекс педагогічних умов навчально-виховної
роботи спрямованої на формування екологічного світогляду дітей молодшого шкільного віку в процесі
вивчення природознавства.
У статті пріоритетну роль у реалізації світоглядно-екологічних установок молодших школярів
відведено вчителеві. Ефективність вирішення проблеми виховання дітей, формування у них міцних
знань, природничих компетентностей, залежить від здатності вчителя, розвиненості гуманістичноспрямованої системи ціннісних орієнтацій.
Ключові слова: молодші школярі, гуманізм, природнича освіта, педагогічні умови, професійна
підготовка вчителя початкової школи.
Актуальність та постановка проблеми. Сучасні тенденції реформування системи природничої
освіти свідчать про радикальну зміну акцентів щодо її організації. Сьогодення вимагає зміни традиційної
знаннєвої парадигми на таку стратегію, в основі якої – гуманістично-зорієнтований підхід до
педагогічного процесу, яким передбачено оновлення його змісту, цілей і форм з метою формування у
підростаючого покоління гуманних якостей та гуманістичної свідомості.
Сучасна система природничої освіти, ґрунтуючись на засадах компетентнісного та аксіологічного
підходів, реалізуючи завдання екологічного, патріотичного, розумового, естетичного, валеологічного,
морального напрямів виховання, на перший план висуває завдання формування у молодого покоління
гуманістичних орієнтирів. Великий гуманіст В.Сухомлинський однією із дидактичних передумов
реалізації принципу гуманізму вважав звернення до природи в усіх її іпостасях. У центрі цілісної
гуманістичної концепції В.Сухомлинського – любов до дитини, турбота про повноту її щастя. Цінними є
думки великого педагога щодо виховання світогляду учнів. За його глибоким переконанням, світогляд –
це особистісне ставлення людини до істин, закономірностей, фактів, явищ, правил, узагальнень, ідей.
Виховання науково-матеріалістичного світогляду є проникненням педагога в духовний світ вихованця
[6].
Світогляд – система поглядів на об’єктивний світ і місце в ньому людини, на ставлення людини до
навколишньої дійсності і самої себе, а також обумовлені цими поглядами основні життєві позиції людей,
їх переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності, ціннісні орієнтації. Будучи відображенням світу і
ціннісним ставленням до нього, світогляд відіграє і певну регулятивну роль, виступаючи як методологія
побудови загальної наукової картини світу [2, 806].
Таким чином, світогляд є специфічним комплексом орієнтацій людини в навколишньому середовищі, до
якого входить і його екологічний компонент. Екологічний світогляд – це система взаємопов’язаних
компонентів: узагальненої сукупності екологічних поглядів, знань, цінностей, духовності, переконань,
практичних настанов, що визначають розуміння особистістю цілісності та єдності природного й соціального
буття, місця в ньому людини разом із життєвими природовідповідними позиціями, програмами та іншими
складниками поведінки, які в комплексі формують у неї екологічно орієнтовану життєву позицію,
спонукають її до активної природоохоронної роботи.
Сучасна модель природничої освіти основним своїм завданням передбачає забезпечення
гармонійного розвитку особистості дитини, виховання ціннісного ставлення до природного й
соціального довкілля, до самої себе. Така вимога цілком очевидно зумовлює перегляд існуючих підходів до
природничої освіти в школі I ступеня. Нині стає зрозуміло, що складена роками традиційна система ознайомлення
дітей з природою не задовольняє сучасних потреб суспільства в активній, творчій особистості, здатній будувати
гармонійні взаємини з природою на засадах моральності й екологічної культури. Це актуалізує проблему
формування у молодших школярів світоглядно-екологічних цінностей та пошуку оптимальної моделі природничої
освіти в основі якої аксіологічний, діяльнісний, творчий, інноваційний підходи мають ключове значення.
У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях особлива увага акцентується на необхідності упровадження
нових підходів до змісту природничої освіти, використанні новітніх технологій у реалізації її основних завдань.
Свідченням цього є праці В.Ільченко, Н.Лисенко, Г.Пустовіта, Т.Пушкарьової, Г.Тарасенко та ін., в яких науковці
підтверджують необхідність екологізації змісту природничої освіти, зміни її акцентів та запровадження технологій
формування цілісної наукової картини світу молодшого школяра. Дослідження А.Захлєбного, І.Зверєва,
А.Костицької, Л.Лук’янової, Г.Пустовіта та ін. підтверджують актуальність проблеми формування
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екологічного світогляду молодшого школяра. Науковці одностайні в думці, що освіта є одним із
стратегічних чинників подолання екологічної кризи. Разом з тим, вони констатують, що її роль у
сучасному суспільстві ще, на жаль, належним чином не усвідомлена, формуванню екологічних якостей
особистості з метою гармонізації відносин з природою не надається належної уваги.
Розгляд ряду праць (Л.Білик, Н.Казанжи, Л.Лук’янова, С.Совгіра, Г.Тарасенко, Н.Ясінська та ін.)
засвідчив, що в сучасних педагогічних дослідженнях значна увага приділяється питанням взаємозв’язку
екологічної культури та інших якостей особистості, що передбачає й висвітлення проблеми формування
екологічного світогляду. У межах нашої проблеми доцільним є виділення світоглядного підходу в
напряму гармонізації відносин людини й природи як одного з наукових підходів у розкритті
методологічних засад дослідження.
Окремі аспекти проблеми формування екологічного світогляду знаходять свій вияв у наукових
розробках. Проте, єдиного підходу, який би інтегрував розроблені освітні інновації в сфері екологоприродничої освіти молодших школярів нині не існує. Це і зумовило вибір нами теми статті
“Світоглядно-екологічний підхід до змісту природничої освіти в школі I ступеня”.
Мета статті – теоретично обґрунтувати необхідність реалізації світоглядно-екологічного підходу у
змісті нової моделі природничої освіти в школі I ступеня.
Виклад основного матеріалу. Екологічний світогляд – це не лише зміст, а й спосіб усвідомлення
дійсності, принцип життя, що визначає характер діяльності. Екологічний світогляд має величезний
практичний і життєвий смисл. Він впливає на норми поведінки, на ставлення людини до дійсності. Це
своєрідна духовна призма, через яку сприймається усе навколишнє. Формування екологічного світогляду –
складний і тривалий процес спрямований на оволодіння системою екологічних знань, розвитку духовних
здібностей особистості молодшого школяра в поєднанні суспільного й родинного впливу, ціннісної оцінки,
стійкої мотивації, вольових зусиль у ставленні до природи, її екологічних проблем на тлі позитивного
емоційного фону, на формування переконань і відповідної поведінки в розв’язанні екологічних та
природоохоронних завдань.
Проблема світоглядного підходу до змісту освіти заявлена у творчості педагогів-класиків –
А.Дістервега, Дж.Дьюї, Я.Коменського, А.Маслоу, М.Монтесорі, Ж.-Ж.Руссо, Р.Штайнера та ін. Не
оминули цю проблему й вітчизняні просвітителі Г.Сковорода, Т.Шевченко, О.Духнович,
С.Миропольський, І.Франко, К.Ушинський, В.Сухомлинський, О.Яната та ін. Ідея формування
правильного розуміння дитиною світу, людинолюбства та людяності у їхніх творах виступає головною.
Формування наукового світогляду та його зв’язку з культурою розкривається у дослідженнях
Л.Виготського, Е.Еріксона, Л.Обухова, Н.Шумакова та ін. Російські еко-психологи В.Ясвін, Д.Дерябо
питання формування світогляду особистості розглядають у контексті розвитку екологічної культури,
ставлення особистості до природи.
У психолого-педагогічних дослідженнях К.Альбуханової-Славської, Б.Ананьєва, І.Беха, О.Запорожця,
В.Петровського, С.Рубінштейна, А.Маслоу та ін. доведено концепцію розвитку особистості в умовах
становлення її свідомості. Так, І.Бех, акцентує увагу на тому, що доцільно організоване за змістом і
формою навчання має високий виховний потенціал: уводить особистість до простору світоглядних ідей,
формує соціальні настанови й ціннісні орієнтації, гуманістичну спрямованість особистості, її духовні та
матеріальні потреби [1, 44]”. Відтак вся навчальна інформація про природне оточення має узгоджуватися
з процесом становлення особистості дитини. Лише за таких умов навчально-виховний процес сприятиме
формуванню цілісної картини світу, уявлень про зв’язок навколишнього світу та внутрішнього життя
особистості, збагаченню морального досвіду дитини.
Отже, світогляд особистості – система поглядів на світ у цілому, на ставлення людини до суспільства,
природи, самої себе. В основі світогляду лежить світорозуміння, тобто сукупність визначених знань про
світ. Підґрунтям педагогічного розв’язання проблеми формування світогляду підростаючого покоління є
творчий доробок Г.Ващенка, А.Макаренка, В.Сухомлинського, К.Ушинського та ін. Видатні педагоги
наголошували на важливості формування світоглядних уявлень як невід’ємного компонента розвитку
особистості, що базуються на ідеях гуманізму та демократизму. Думки великих педагогів щодо
педагогічного впливу на формування світогляду особистості розвивають у своїх роботах С.Гончаренко,
С.Совгіра, А.Сущенко, Г.Тарасенко та ін. Так, у наукових дослідженнях С.Совгіри наголошується на
особливій ролі природничої освіти у формуванні гуманістичного світогляду молодого покоління.
Дослідницею підкреслена особлива роль світогляду у формуванні концепції життя кожної особистості
[3]. Шляхи, форми, методи виховання світогляду в учнівської молоді висвітлено в дослідженнях
О.Артюхової, І.Бургун, А.Васильєва, З.Воїнкової, С.Гончаренка, В.Демиденко, Є.Дурманенко,
Г.Кондратенко, В.Ільченко, Л.Корміної, І.Метлика, Е.Моносзона, Л.Потапюк, М.Ратко, Р.Рогової,
Ю.Руденка, О.Шаповал та ін. Е.Моносзон трактує світогляд як узагальнену систему поглядів, переконань
та ідеалів, у яких людина виявляє своє ставлення до природного й соціального оточення. Відтак
світогляд узагальнює знання, досвід, емоційні оцінки, визначає ідейну спрямованість життя й діяльності
особистості.
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Умовами формування світогляду особистості школярів учені вбачають впровадження інтегрованих
курсів, опору на життєвий досвід вихованців і врахування їх вікових особливостей (К.Гуз, В.Ільченко,
Т.Михайлова, Л.Потапюк, М.Ратко, О.Шаповал та ін.). Незважаючи на багатоплановість досліджень
проблеми формування світогляду учнів, недостатньо уваги приділено з’ясуванню форм і методів
формування основ світогляду в учнів молодшого шкільного віку. Окремі аспекти розвитку
світорозуміння дитиною навколишньої дійсності розглянуто в дослідженнях вітчизняних і російських
вчених (Н.Бібік, А.Богуш, Л.Варяниця, Н.Гавриш, В.Ільченко, Т.Ковальчук, О.Кононко, С.Курінна,
І.Печенко, Т.Поніманська, О.Савченко, Г.Тарасенко, С.Якименко, І.Ярита та ін.).
Г.Тарасенко досліджує чуттєво-емоційний та художньо-творчий шляхи впливу на гуманістичний
світогляд молодших школярів. Основним фактором такого впливу вчена вважає природу та її естетичний
потенціал, що передбачає активізацію механізмів аксіологічної діяльності дітей. Учена підкреслює, що
неможливо сформувати гуманістичний світогляд поза естетичною константою буття. Результатом
стосовно проблеми нашого дослідження є формування в учнів гуманістичного, цілісного, сформованого
на засадах наукових знань світогляду. Цілісна система знань про навколишню дійсність стає підґрунтям
для формування світорозуміння дитини.
За висновком психологів, молодший шкільний вік є сензитивним періодом наукового пізнання
природи, накопичення знань про неї та становлення соціально зрілої, відповідальної особистості.
Молодші школярі здатні бачити красу природи, усвідомлювати необхідність гармонійного співіснування
з навколишнім. Особливу роль у формуванні світоглядних координат молодшого школяра має
природнича освіта в основі якої – гуманістично-зорієнтований підхід, яким передбачено визнання
пріоритетною сферою розвитку особистості ціннісно-смислову, орієнтацію навчально-виховного
процесу на забезпечення комфортних умов для особистісного розвитку дитини, підтримання її
індивідуальних здібностей, культурного саморозвитку.
Формування уявлень про живу і неживу природу та існуючі взаємозв’язки розпочинається у
дошкільному та продовжується у молодшому шкільному віці. Перші уявлення про природу закладаються
в сім’ї й дитячому садку. Дошкільники отримують знання про рослини і тварини, вчаться розпізнавати їх
за характерними ознаками, об’єднувати в елементарні класифікаційні групи (комахи, птахи, звірі,
домашні тварини, рослини, кущі, дерева), ведуть спостереження за погодою, сезонними змінами в
природі, впливом їх на живу природу тощо. Діти старшого дошкільного віку здатні активно засвоювати
знання про елементарні взаємозв’язки в природі, володіють уміннями класифікувати живу природу на
основі безпосереднього сприйняття та аналізу зовнішніх ознак, способів взаємодії із середовищем та
особливостей живлення. Таким чином, у дошкільному віці формуються первинні екологічні знання, що
виникають як результат взаємодії з природою, існують у вигляді системи, мають бути усвідомлені
особистістю, зорієнтовані на певну дію.
Первинні уявлення отримані дитиною у дошкільному віці є основою формування цілісного
сприйняття природи молодшим школярем, першою стадією збагачення дитини знаннями про природу,
формування науково обґрунтованого, морального і естетичного ставлення до природи. Ознайомлення з
природним середовищем дітей молодшого шкільного віку передбачає формування потреби до пізнання
світу та людини в ньому як соціальної та біологічної істоти, засвоєння духовних цінностей у
різноманітних сферах: пізнавальній, моральній, діяльнісно-вольовій, емоційній, естетичній,
комунікативній. В процесі ознайомлення дітей з природним довкіллям створюються передумови для
усвідомленого сприйняття і засвоєння соціальних та моральних норм, історичних, національнокультурних традицій українського народу.
Світоглядно-екологічний підхід до викладання природничого матеріалу сприяє усвідомленню дітьми
того, що в системі “людина – природа”, яка склалася об’єктивно, самоцінним є кожен її елемент.
Світоглядно-екологічний підхід до змісту природничої освіти передбачає ознайомлення з природним та
соціальним довкіллям дітей молодшого шкільного віку на основі гуманістичного та аксіологічного
підходів. Варто пам’ятати, що не можна зводити вивчення природознавства до механічного розумового
розвитку й удосконалення пам’яті. Недооцінка морально-етичних почуттів, як показує практика,
призводить до неадекватності самооцінки особистості. Ігнорування цінності духовно-почуттєвого
зростання особистості та сподівання на автоматичне підвищення його статусу, в залежності від успіхів у
навчанні, стримують процес розкриття його потенційних гуманістичних резервів. Відтак засвоєння
дитиною природничих уявлень має відбуватися на основі цінностей переживання, відносин і творчості;
застосування ігор, цікавих бесід, різноманітних видів діяльності, які б сприяли розвитку у дітей почуття
власної гідності, допомогли б їм стати більш відкритими, доброзичливими, комунікативними, активними
у розв’язанні різного роду життєвих ситуацій.
Аналіз практики викладання предмету “Природознавство” в сучасній початковій школі дає підстави
для висновку про те, що впровадження ідей демократизації, гуманітаризації та гуманізації у систему
навчально-виховної роботи, у більшості випадків, має декларативний характер. Вчителі початкових
класів відчувають найбільші труднощі саме у розв’язанні завдань екологічного виховання, формування
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світоглядних орієнтирів молодших школярів. На жаль, недостатньо уваги приділяється формуванню у
молодого покоління емоційної сфери, організації такої діяльності, яка б сприяла формуванню
гуманістичної моделі поведінки. Аналіз емпіричних даних підтвердив той факт, що у більшості випадків
потенціал предметів початкової школи з метою виховання гуманності учнів молодшого шкільного віку
не використовується.
У контексті досліджуваної проблеми особливе місце займає курс “Природознавство”, яким
передбачено формування у молодших школярів цілісного світогляду, цілісної наукової картини світу. В
процесі засвоєння змісту навчального предмету особлива увага звертається на формування у дітей
молодшого шкільного віку любові до усього того, що їх оточує. У процесі виконання ряду завдань,
спостережень, екскурсій, проектів молодші школярі знайомляться з такими якостями особистості як
емпатія, безкорисливість, вимогливість до себе, відвертість, відповідальність, гідність, добродійність,
доброзичливість, дружелюбність, душевність, людяність, милосердя, миролюбність, повага до життя,
рефлексія, співпереживання, співчуття, уважність, чуйність та ін.
Особливе значення у процесі виховання у дітей молодшого шкільного віку гуманних почуттів
відводиться вчителю. Від його особистих якостей, володіння формами і методами виховання та вміння
оперувати ними в різних умовах виховного процесу залежить ефективність процесу формування
гуманних почуттів. Вчитель має забезпечити посилення гуманістичної спрямованості викладання
предметів початкової школи з метою осмислення гуманістичних понять, трансформації їх у погляди,
переконання і звички.
Гуманізація виховного процесу вказує на те, що пріоритетною сферою розвитку особистості є
ціннісна. Це означає, що виховання, яке претендує на управління розвитком особистості, має
передбачати мету й головним предметом виховної діяльності є емоційно-ціннісний розвиток дитини.
Таким чином, вивчення природознавства має забезпечити особистісний розвиток кожної дитини,
підтримку її самобутності, саморозвитку.
Вважаємо, що ефективність процесу формування у молодших школярів світоглядно-екологічних
детермінант залежить від вдалого поєднання та дотримання вчителем ряду педагогічних умов серед яких
виділяємо:
 посилення гуманістичної складової інтегрованого курсу “Природознавство”;
 використання адекватних форм і методів роботи, з молодшими школярами в межах кожної змістової
лінії;
 залучення учнів до гуманістичної діяльності;
 включення молодших школярів у вчинковий тренаж з метою збагачення досвідом гуманістичної
взаємодії;
 коректування виховної діяльності.
Комплексне використання ряду педагогічних умов забезпечить результативність процесу формування
гуманних якостей особистості молодшого школяра, впливу на емоційно-ціннісну, інтелектуальну,
вчинково-діяльнісну сфери особистості, створить сприятливі умови для формування особистісних
пізнавальних потреб, моральної свідомості, позитивних якостей особистості. Важливою умовою
виховання гуманності є організація колективної навчальної, суспільно корисної діяльності, особливо
таких її видів, де учні поставлені в ситуації безпосереднього вияву турботи про інших, надання допомоги
та підтримки, захисту молодшого, слабкого. Такі ситуації можуть виникати безпосередньо в процесі
спільної діяльності, а можуть бути спеціально передбачені педагогом.
Висновок. Сучасний етап реформування змісту природничої освіти передбачає перехід від
природничо-наукової парадигми до гуманітарної, головною метою якої є розвиток особистості. Одним із
пріоритетних підходів, що має знайти своє почесне місце у змісті природничої освіти вважаємо
світоглядно-екологічний. Особливе місце у цьому процесі відводиться навчальним предметам початкової
школи. Так, курс “Природознавство” покликаний вирішувати одне із пріоритетних завдань: формування
у молодших школярів екологічного світогляду, який акумулює результати усіх видів світовідношення.
Забезпечення вчителем належної уваги до даного предмету, посилення гуманістичної складової
інтегрованого курсу “Природознавство” допоможе забезпечити високий рівень розвитку гуманних
почуттів молодших школярів. Творче використання адекватних форм і методів роботи з молодшими
школярами, забезпечення практичної реалізації набутих знань, створення належних умов для емоційної
ідентифікації, лабіалізації сприятимуть формуванню у вихованців правильного ціннісного ставлення до
світу.
Перспективи подальших розвідок вбачаємо у створенні моделі природничої освіти в основі якої –
формування основ екологічного світогляду молодших школярів та розробці методичного забезпечення
освітнього процесу в цьому контексті.
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Грошовенко А. П. Мировоззренческо-экологический подход к содержанию естественнонаучного
образования в школе I степени
Статья посвящена проблеме реализации гуманистического подхода в условиях поиска новой модели
естественнонаучного образования в школе I степени. Проанализировано состояние и перспективы
развития данной проблемы в современной педагогической науке и практике, обоснован комплекс
педагогических условий учебно-воспитательной работы направленной на формирование экологического
мировоззрения детей младшего школьного возраста в процессе изучения естествознания.
В статье приоритетную роль в реализации мировоззренчески-экологических установок младших
школьников отведено учителю. Эффективность решения проблемы воспитания детей, формирования у
них прочных знаний, естественных компетенций, зависит от способности учителя, развитости
гуманистически направленной системы ценностных ориентаций.
Ключевые слова: младшие школьники, гуманизм, естественная образование, педагогические условия,
профессиональная подготовка учителя начальной школы.
Hroshovenko A. P. Worldwide-Ecological Approach to the Сontent of Natural Education at
School (1 Degree)
The article is devoted to the problem of realization of humanistic approaches in the new model of natural
science education in primary school. The state and prospects for the development of the problem in pedagogical
science and practice are analyzed, and a complex of conditions for teaching and educational work on the
formation of the ecological outlook of children of primary school age in the process of studying natural science
is substantiated.
The effectiveness of solving the problem of raising children, the formation of their solid knowledge, natural
competencies, depends on the ability of the teacher, the development of a humanistically oriented system of value
orientations.
Key words: junior schoolchildren, humanism, natural education, pedagogical conditions, vocational training of
elementary school teachers.
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аспірантка Інституту мистецтв Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
(Барський гуманітарно-педагогічного коледж імені Михайла Грушевського, м. Бар)
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ
У статті обґрунтовано спрямування сучасної мистецької освіти на підготовку та виховання фахівця,
здатного до творчого саморозвитку та самореалізації, професійного вдосконалення та активної
педагогічної творчості. Розглянуто феномен творчості, творчої діяльності в дослідженнях науковців
різних галузей знань. Окреслено теоретико-методологічні засади формування досвіду творчої
діяльності майбутнього вчителя музики. Розкрито значення художньої діяльності в професійній
діяльності вчителя музики. Визначено рівні музичного сприймання та види музичної діяльності, з яких
складається інститут музичної культури суспільства. Обґрунтовано спрямованість професійної
діяльності педагога-музиканта на формування досвіду творчої діяльності. Визначено роль педагогічної
та музичної імпровізації у створенні творчого характеру музично-педагогічної діяльності майбутнього
вчителя музики.
Ключові слова: художня діяльність, музична діяльність, музично-педагогічна діяльність, досвід творчої
діяльності майбутнього вчителя музики.
Актуальність дослідження. Сучасні тенденції розвитку мистецької освіти орієнтовані на підготовку
та виховання фахівця, здатного до творчого саморозвитку та самореалізації, професійного
вдосконалення, активної педагогічної творчості і передбачають розкриття професійно-особистісного
потенціалу, що проектується на його діяльність, практичну реалізацію творчих результатів у вирішенні
освітньо-педагогічних завдань. Творчість, інновації, креативна діяльність виступають невід’ємними
характеристиками творчої особистості учителя, формування якої є сьогодні стратегічною метою освіти.
Актуальність проблеми вдосконалення професійної діяльності вчителів музики спрямовує систему
фахової підготовки в навчальних закладах педагогічної освіти різного рівня на орієнтацію до творчості,
творчої діяльності, здатність до створення неповторного та досконалого у практичній діяльності,
володіння високим рівнем фахових знань та умінь, постійне самопізнання, збагачення досвіду музичнопедагогічної творчості, готовність до продуктивно-творчого самовдосконалення.
Огляд досліджень і публікацій. Феномен творчості, творчої діяльності стає об’єктом досліджень
науковців різних галузей знань (філософії, психології, педагогіки). Сучасна психолого-педагогічна наука
актуалізує розуміння творчої діяльності як суб’єк-суб’єктної взаємодії, у процесі якої вивчаються
питання творчості, творчої діяльності (В.І. Андреєв, Л.С. Виготський, В.В. Давидов, Н.В. Кичук,
Я.О. Пономарьов, С.О. Сисоєва, В.А. Цапок, А.Т. Шумилін та ін.), розглядаються важливі
характеристики творчої особистості (Т.І. Артем’єва, Д.Б. Богоявленська, Г.С. Костюк, В.І. Лозова,
О.Н. Лук, Н. Роджерс, Б.М. Теплов та ін.), розкриваються проблеми формування досвіду творчої
діяльності (В.П. Беспалько, П.Ф. Кравчук, В.О. Моляко, В.М. Нагаєв та ін.) та наголошується на
важливості досвіду творчої діяльності як компонента освіти (М.Н. Скаткін, В.В. Краєвський,
Б.М. Неменський, І.Я. Лернер, П.Г. Лузан та ін.). Окремі аспекти творчої діяльності педагога-музиканта
досліджували Е.Б. Абдуллін, О.О. Апраксіна, Л.Г. Арчажнікова, Л.О. Безбородова, А.Г. Болгарський,
Л.В. Горюнова, О.В. Михайличенко, О.М. Олексюк, Г.М. Падалка, Л.О. Рапацька, О.Я. Ростовський,
О.П. Рудницька, О.П. Щолокова та ін.. У наукових працях зазначених авторів здійснений аналіз
художньо-творчих якостей учителів музики, творчого досвіду, особистісно-ціннісного ставлення до
музичного мистецтва.
Мета статті полягає у розкритті теоретико-методологічних засад формування досвіду творчої
діяльності майбутнього вчителя музики та розкриття творчої спрямованості професійної діяльності
педагога-музиканта.
Виклад основного змісту дослідження. Досвід творчої діяльності являє собою багатосторонній
процес, що відбувається в різних сферах суспільного життя і реалізується різними засобами. Зокрема,
розрізняючи види творчості (як і сфери діяльності), можна говорити про досвід наукової творчої
діяльності, досвід технічної творчої діяльності, художньої творчої діяльності, музичної творчої
діяльності, літературної творчої діяльності, педагогічної творчої діяльності тощо. Для нашого
дослідження важливим є усвідомлення значення художньої творчості у набутті досвіду творчої
діяльності майбутнього вчителя музики. Адже художньо-творча діяльність як форма естетичного
освоєння навколишнього світу має найбільш придатні умови для розвитку творчої природи особистості,
її творчих здібностей.
Художня діяльність як особливий вид людської діяльності спрямована на сприйняття, розуміння,
інтерпретацію і зображення дійсності в художніх образах, створених за допомогою специфічних для
© Дікун І. А., 2017
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даного виду мистецтва засобів художньої виразності. Творчість виступає основою даного виду
діяльності, оскільки її продуктом стають твори мистецтва; процеси творення, художнього сприйняття
носять творчий характер, що надає можливість констатувати поліфункціональність художньої діяльності.
Важливою рисою художньої діяльності є її синкретичний характер, що породжує кореляції з іншими
видами людської діяльності: пізнавальною, ціннісно-орієнтовною, перетворювальною і комунікативною.
Для художньої діяльності характерними стають специфічні ознаки: художньо-образне відображення
світу; художність (емерджентність); звернення до наочно-образного мислення; розвиненість уяви,
фантазії, почуття емпатії; наявність особливого стану – натхнення, внутрішньої свободи; головним
компонентом художньої творчості визнають емоційний, вищим виявом якого є естетичні переживання
людини.
Художня творчість відображає естетичне освоєння людиною навколишньої дійсності і пов’язана із
стремлінням задовольнити естетичні потреби. Як зазначає В.П. Іванов, «естетична організація
предметно-творчої діяльності найбільш виявилася у мистецтві і саме тому мистецтво володіє силою
звернути на себе всю емоційно-вольову, мисленнєву, мотиваційну, поведінкову сфери людської
особистості» [4, с. 204-205].
Естетична потреба визнається внутрішнім механізмом художньої діяльності і розглядається як
безкорисне споглядання краси оточуючого світу та вільне творення за законами краси. Вона виникає із
прагнення людини переживати позитивні емоції, які найбільш повно виявляються в момент сприйняття
та творення творів мистецтва. На думку В.І. Петрушина, найбільш вагомою причиною існування
естетичної потреби є генетично притаманна людині потреба в духовному особистісному зростанні,
розширенні простору своєї особистості [10, с. 77-81]. О.О. Мелік-Пашаєв розглядає естетичне
відношення як першооснову художньої творчості та відмічає, що «це завжди несподіваний досвід
оновленого, розширеного самовідчуття, іншого, більшого Я» [6, с. 81].
Отже, художня діяльність передбачає «зустріч» людини з власним творчим Я, реалізацію його в
загальнокультурному плані. Людська потреба, її естетична чуттєва сторона, знаходить своє виявлення в
конкретному виді мистецтва, у якому реалізується певна художня діяльність. Саме тому ми можемо
стверджувати, що художня діяльність стає потужним засобом формування досвіду творчої діяльності,
оволодіння її вищим рівнем передбачає творчість за законами краси.
Музична діяльність як вид художньої діяльності має свій предмет, механізм, зміст, засоби, форми і
вирізняється завдяки незвичайності, унікальності, високій ступені узагальненості музичної мови.
Б.В. Асаф’єв відзначає, що музична діяльність керується свідомістю і представляє розумну діяльність
людини – музику як «мистецтво інтонованого смислу» [2, с. 344]. Отже, інтонація є семантичною
одиницею змістовності музики, яка в образній музичній думці втілює стани, процеси зовнішнього світу,
внутрішні людські переживання.
На думку авторитетних авторів (Б.В. Асаф’єва, С.М. Бєляєвої-Екземплярської, Л.Л. Бочкарьова,
Е. Курта, Б.М. Теплова та ін.) емоції, переживання, афекти, почуття, настрій складають основний зміст
музики і стають провідними супутниками музичної діяльності. Так, естетико-теоретичною основою
поглядів Б.М. Теплова на природу музики стало визнання емоцій головним компонентом її змісту.
Учений розглядає музику як засіб емоційного пізнання світу.
Музичне переживання є результат сприйняття музичного образу та відношення до нього.
Л.Л. Бочкарьов звертає увагу на координуючу роль музичного переживання в регуляції всіх видів
музичної діяльності [3, с. 64].
Основоположним видом будь-якої музичної діяльності вважають музичне сприймання. Музичне
сприймання – процес складний та багатоаспектний. Вагомий внесок в опрацювання даної проблеми
зроблено
вченими
О.О. Апраксіною,
Б.В. Асаф’євим,
Д.Б. Кабалевським,
О.Г. Костюком,
В.В. Медушевським, Є.В. Назайкінським, Г.А. Орловим, О.Я. Ростовським, О.П. Рудницькою,
Б.М. Тепловим та ін..
Дослідження Є.В. Назайкінського доводять, що зв’язок з життєвим досвідом являється кардинальною
умовою, яка забезпечує сприйняття музики, її слухання та розуміння. Учений визначає життєвий досвід
як фундамент художнього сприйняття і розуміння музики, а музичний досвід як специфічну надбудову
над загальним життєвим досвідом, що увібрав у себе багато його елементів (сенсорний, кінетичний або
моторно-динамічний, соціальний та особистісна музична практика) [7, с. 78-83].
Музичне сприймання відбувається на двох рівнях: аналітичному та інтонаційному, націлених на
диференціацію єдиного змістовного потоку на дискретні компоненти, засоби «будови» музичного образу
і передбачає наявність спеціальних знань про музику та прочитання емоційно-змістовних аспектів твору
в цілісному континуальному розвитку.
Три види музичної діяльності, з яких складається інститут музичної культури суспільства: діяльність
композитора, виконавця і слухача (за Б.В. Асаф’євим), Л.Л. Бочкарьов розглядає як творчі: власне
творення є творчістю від задуму до закінчення процесу; діяльність виконавця розглядається як творче
відтворення та художнє прочитання твору; діяльність сприймаючого суб’єкта (слухача) є співтворчою як
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результат діалектичної взаємодії суб’єктно-особистісного з об’єктивним і варіативно-інтерпретаційним,
що міститься у творі та його трактуванні [3, с. 59].
Зважаючи на даний аналіз музичної діяльності, можна констатувати: усі види музичної діяльності
носять творчий характер, що надає можливість визнати її дієвим чинником формування досвіду творчої
діяльності майбутнього вчителя музики.
Професійна діяльність вчителя музики є багатофункціональною, має власні специфічні особливості,
які обумовлені метою та змістом музично-освітньої діяльності в школі та тим, що вчитель музики
одночасно виступає у ролі педагога – вчить дітей основам музичного мистецтва, вихователя – сприяє
вихованню та формуванню духовних цінностей особистості, музиканта – транслює та поширює музичне
мистецтво. Таким чином, за обсягом професійних знань діяльність учителя музики поєднує три
комплекси – загальнопедагогічний, музично-педагогічний, виконавський.
На думку Л.Г. Арчажнікової, специфіка музично-педагогічної діяльності полягає у тому, що
педагогічні завдання вирішуються засобами музичного мистецтва. Дослідниця відмічає, що «…
особливістю музично-педагогічної діяльності є наявність у числі її складових художньо-творчого
начала» [1, с. 18]. Л.О. Рапацька розглядає професійну діяльність педагога-музиканта в широкому
культурологічному аспекті, визнаючи її як художньо-педагогічну. І.В. Адоєвцева, С.Д. Рябікова у
специфіці художньо-педагогічної діяльності учителя музики відзначають пріоритетність
загальнопедагогічної спрямованості над спеціальними здібностями. На важливість педагогічного аспекту
у підготовці майбутніх вчителів музики вказує Г.М. Падалка. Науковець вважає ефективним напрямком
роботи на музично-педагогічних факультетах педагогізацію навчання з фахових музичних дисциплін [9,
с. 78-86].
Отже, музично-педагогічну діяльність розглядаємо як особливий вид художньо-практичної діяльності
вчителя, спрямованої на оволодіння учнями знаннями, уміннями та навичками з музичного мистецтва,
опанування ними духовних цінностей музичного мистецтва та формування основ музичної культури.
У системі сучасної підготовки вчителя музики одним із головних питань залишається творчий
розвиток майбутнього фахівця, адже «творче начало наскрізь проймає всю його діяльність у школі» [9, с.
37]. У поглядах на творчу природу музично-педагогічної діяльності спираємося на аналіз діяльності
вчителя музики, здійснений у музичній педагогіці Е.Б. Абдулліним, О.О. Апраксіною,
А.Г. Болгарським,
О.М. Олексюк,
Г.М. Падалкою,
Л.Г. Арчажніковою,
Л.О. Безбородовою,
О.Я. Ростовським, О.П. Рудницькою та ін..
Творчу музично-педагогічну діяльність майбутнього вчителя музики розглядають з позиції творчої
сутності мистецтва та загальнопедагогічної діяльності як творчого процесу. Творча природа музичного
мистецтва відображена у творенні, сприйманні, виконанні, інтерпретації музичних творів на основі
розуміння композиторського задуму, ідеї, художнього образу та змісту твору, особливостей музичного
мистецтва. Педагогічний процес постійно пов’язаний із творчим пошуком у різних педагогічних
ситуаціях, потребує педагогічної імпровізації, швидкої орієнтації та прийняття рішень.
Вищим мотивом творчої діяльності майбутніх вчителів музики визнано інтерес до педагогіки та
музичного мистецтва, який виявляється як потреба сприйняття, розуміння, виконання музичних творів,
прагнення до глибоких емоційних переживань, бажання долучити майбутніх вихованців до музичного
мистецтва, навчити їх любити та розуміти музику [1, с. 20].
Музично-педагогічна діяльність вчителя музики є діяльністю сумісною, суб’єкт-суб’єктною, що
передбачає творчий діалог, у процесі якого формуються не лише знання і вміння, а й ставлення до себе,
до інших, до оточуючого світу. Діалог є сутнісною ознакою музично-педагогічного процесу. У ситуації
справжнього духовного діалогу педагог вже не «навчає», а прагне до того, щоб учень навчався сам.
О.М. Олексюк звертає увагу на емоційний аспект «комунікативного ядра» музично-педагогічної
діяльності музиканта. При цьому науковець відзначає, що вирішальними мотивами музично-творчої
діяльності майбутніх вчителів музики повинні стати іманентні для творчої діяльності мотиви – любов до
музики, радість емоційного пізнання, відданість музичному мистецтву [8, с. 167-168].
Творчий характер музично-педагогічної діяльності яскраво виявляється в педагогічній та музичній
імпровізаціях. Сутність мистецтва імпровізації полягає у вільному використанні синтезу різних видів
музично-виконавської діяльності та словесного експромту. Музично-виконавська імпровізація
(підбирання на слух, розмова про музику, транспонування, власне імпровізування та ін.) передбачає
особливу духовну активність, що супроводжується спалахами творчої інтуїції, творчої уяви, станом
інсайту, художнім осяянням. За внутрішнім характером одномоментного охоплення музичного твору
(симультанного образу) стоїть чинник вільного конструювання, боротьби мотивів і прийняття рішень [8,
с. 169].
Важливим засобом у формуванні здатності та готовності до імпровізації стає педагогічна інтуїція. По
мірі оволодіння педагогічною майстерністю, інтуїція, як регулятор педагогічної діяльності, набуває
науково-інтуїтивних та творчих обґрунтувань. Найбільш ефективно інтуїція розвивається практикою,
якщо прийняті рішення аналізуються, оцінюються, вказуються помилки, тобто, здійснюється рефлексія.
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Творчий характер діяльності вчителя музики яскраво виявляється при застосуванні тих чи інших
методів навчання, у пошуках нових ефективних прийомів, спрямованих на активізацію пізнавальних
процесів учні, в емоційній наповненості уроку, шо передбачає оволодіння особистісно орієнтованими
педагогічними технологіями.
Музично-педагогічна діяльність носить активний пізнавальний характер, що невіддільне від творчості
в силу специфіки музичної діяльності, її сутності. Творче сприймання та виконання музики в кінцевому
результаті являє власне розуміння, оцінку та ставлення до неї. Ці процеси вимагають від вчителя
підвищеної емоційності, розвиненого художньо-образного мислення, багатства художніх асоціацій,
широкого мистецького тезаурусу, творчого осмислення.
Найвищий рівень творчості вчителя представляє самостійна дослідницька діяльність. Вона
проявляється у здатності бачити проблему, сформувати гіпотезу, проаналізувати факти, причини,
наслідки, зробити власні висновки та узагальнення [1, с. 28]. Націленість дослідницьких пошуків на
інтелектуальний та особистісний розвиток учнів, на формування в них духовних якостей, розв’язання
актуальних музикознавчих проблем, становить найвищий гуманістичний смисл музично-педагогічної
діяльності вчителя [8, с. 168].
Оволодіння творчою діяльністю майбутніми вчителями музики відбувається поступово з
накопиченням мистецького, художньо-педагогічного, музичного досвіду, обумовлюється їхніми
музичними та педагогічними здібностями, уміннями та навичками, а також ставленням до музичного
мистецтва та майбутньої професії.
І.Я. Лернер вказував, що досвід творчої діяльності включає в себе не характерологічні властивості
творчої діяльної особистості і не ознаки умов, при яких ця діяльність проявляється, а якісні
характеристики або риси самої творчої діяльності, її процесуальні сторони. Такими процесуальними
рисами або змістом досвіду творчої діяльності на думку вченого є: 1) самостійне перенесення знань,
умінь у нову ситуацію; 2) бачення нової проблеми в традиційній ситуації; 3) бачення структури об’єкта;
4) бачення нової функції об’єкта на відміну від традиційної; 5) врахування альтернатив при рішенні
проблеми; 6) комбінування та перетворення раніше відомих способів діяльності при рішенні нової
проблеми; 7) відкидання усього відомого і створення принципово нового підходу (способу, роз’яснення)
[5, с. 51-52].
Висновки. Таким чином, музично-педагогічна діяльність за своєю сутністю представляє особливий
вид художньо-педагогічної діяльності, для якої іманентною ознакою є творчий характер, оволодіння її
вищим рівнем сприяє становленню педагогічної майстерності вчителя музики, слугує передумовою та
джерелом формування досвіду творчої діяльності педагога-музиканта.
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Дикун И. А. Теоретико-методологические основы формирования опыта творческой деятельности
будущего учителя музыки
В статье обоснована направления современной художественного образования на подготовку и
воспитание специалиста, способного к творческому саморазвитию и самореализации,
профессионального совершенствования и активной педагогического творчества. Рассмотрен феномен
творчества, творческой деятельности в исследованиях ученых разных областей знаний. Определены
теоретико-методологические основы формирования опыта творческой деятельности будущего
учителя музыки. Раскрыто значение художественной деятельности в профессиональной деятельности
учителя музыки. Определены уровни музыкального восприятия и виды музыкальной деятельности, из
которых складывается институт музыкальной культуры общества. Обоснованно направленность
профессиональной деятельности педагога-музыканта на формирование опыта творческой
деятельности. Определена роль педагогической и музыкальной импровизации в создании творческого
характера музыкально-педагогической деятельности будущего учителя музыки.
Ключевые слова: художественная деятельность, музыкальная деятельность, музыкальнопедагогическая деятельность, опыт творческой деятельности будущего учителя музыки.
Dikun I. A. Theoretical-Methodological Foundations Of Developing Creative Activity Experience Of Future
Music Teachers
The article deals with the main directions of contemporary art education aimed at training and educating
specialists, capable of creative self-development and self-realization, professional development and active
creative teaching. A phenomenon of art and creative activities are analyzed in the research of scholars of
different branches of knowledge. Theoretical-methodological foundations of creative activity experience of
future Music teachers are defined. The levels of musical perception and activities that make up the Institute of
musical culture of society are characterized. The article reveals the importance of artistic activities in the
professional work of a Music teacher. It justifies the focus of future teacher-musician professional training on
the development of creative activity experience. The author defines the role of pedagogical and musical
improvisation in developing musical-pedagogical creativity of future Music teachers.
Keywords: artistic activity, musical activity, musical-pedagogical activity, creative activity experience of future
Music teachers.
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ПРОФЕСІЙНА МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГА-ВИХОВАТЕЛЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА
ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
У статті відзначено актуальність проблеми виховання молоді. Від її культури, рівня вихованості та
освіченості залежить подальший розвиток українського суспільства в цілому. Наголошено, що
ключовою фігурою в цьому процесі постає педагог-вихователь. У понятті «вихователь» інтегровано
професійну роль та громадянську особистісну позицію, прийняту на себе однією людиною і реалізовану
по відношенню до іншої людини або до колективу. Виокремлено основні складові успіху вихователя –
його високий професіоналізм і моральний авторитет. Увагу акцентовано на важливості таких видів
діяльності вихователя як-от: проектувальної, прогностичної, гностичної, діагностичної,
комунікативної. Педагогічна майстерність являє комплекс властивостей особистості (гуманістична
спрямованість діяльності викладача, його професійні знання, педагогічні здібності і педагогічна
техніка), що забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності та особистісний
саморозвиток суб’єктів навчально-виховного процесу. На цій основі виділено та проаналізовано рівні
професійної майстерності педагога-вихователя (репродуктивний, адаптивний, локально-моделюючий,
системно-моделюючі знання, системно-моделююча діяльність і поведінка).
Ключові слова: виховання, педагог-вихователь, виховна діяльність, професійна майстерність, рівні
професійної майстерності
Постановка проблеми У сучасних умовах значно актуалізується проблема виховання молодого
покоління, оскільки саме молодь – майбутнє країни. Від її культури, рівня вихованості та освіченості
залежить подальший розвиток українського суспільства в цілому. Загальновідомо, що культура виконує
найважливішу коригувальну функцію в розвитку науки і техніки, виступаючи посередником у вирішенні
досить гострих суперечностей між матеріальним і духовним. Захисний механізм культури має сприяти
розвитку ціннісного ставлення людини до суспільства, інших людей, до себе; сприяє подоланню
споживацького ставлення людини до природи, надає імпульсу развитку екологічних знань, завдяки чому
людство усвідомило необхідність охорони природного довкілля як глобальну проблему. Також
загострюються проблеми інтелектуального розвитку молоді, збереження здоров’я, зокрема хвилюють
питання втрати орієнтирів частини населення на здоровий спосіб життя, Тільки культура спроможна
врегулювати протиріччя між людиною і технікою. Культура розробки нових технологій давно
переступила суто технологічні кордони і постала як серйозна моральна проблема. Саме в сфері
культури виявляється можливим достовірно визначити цінність і долю того чи іншого технічного і
технологічного проекту.
Однак сучасна професійна освіта не готує майбутніх фахівців до їх морального самовизначення.
Навіть загальновизнаний моральний імператив «людина – міра всіх речей» не перетворюється в такій
ситуації в керівництво до дії. Система масової освіти не орієнтує молодь на виховання вмінь
удосконалювати себе, бути самими собою, пов’язувати самопізнання із самовизначенням, із
загальнокультурними цінностями.
Мета та завдання статті: актуалізувати проблему виховання дітей та молоді, визначити роль
педагога як вихователя, проаналізувати особливості, види виховної діяльності та обґрунтувати рівні
професійної майстерності у досліджуваній сфері.
Стан дослідження. На важливість концептуальних положень виховної діяльності наголошують такі
вітчизняні вчені як В. Г. Кремень, І. Д. Бех, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало, Г. П. Васянович, О. В. Вознюк,
В. М. Гриньова, Л. О. Хомич та інші. Зокрема, І. А. Зязюн пропонує формувати здатність майбутніх
фахівців до цілісної діяльності, що передбачає загальнокультурну підготовку студентів. Учений
наголошує на першорядній ролі такої підготовки, проте неможливо надати студентам і правові, й
економічні, й філософські, й культурологічні та інші знання через обмеженість у часі у процесі навчання.
Спосіб вирішення окресленого протиріччя, переконаний учений, полягає в тому, щоб формувати у
студентів цінність саморозвитку, навчити їх учитися і створити для цього необхідні можливості [2, c.
490].
Однак загальна культура і культура наукового пошуку не засвоюються за допомогою підручників;
набагато важливішу роль відіграє особистісне спілкування учня з учителем, студента з викладачем. Тому
корінна проблема гуманітарного освіти – особистість педагога-вихователя. У перспективі відновлення
культурних традицій у сфері освіти передбачає вироблення відповідних принципів відбору і виховання
педагогічних кадрів. Недостатньо просто збільшити субсидії на освіту, на підвищення заробітної плати
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–
це може призвести
лише до підвищення престижності професії вчителя, заснованої на
кон’юнктурності. Завдання майбутньої роботи з перегляду організації і методів, принципів школи –
створити такі умови, щоб вчителями ставали тільки за покликанням, а педагогічну професію зробити
найбільш шанованою в суспільстві і найбільш відповідальною (В.П. Зінченко). А.С. Макаренко виявив,
що саме розрив соціальних зв’язків завдає підростаючій людині шкоди, а їх відновлення виправляє його
розвиток. Суть виховання, за А.С. Макаренком, полягає в зав’язуванні і зміцненні правильних відносин
між молоддю і суспільством, створення сприятливого морального клімату [5].
Виклад основних положень. У сучасних умовах надзвичайно зростає роль виховання і педагога як
вихователя, хоча це не повною мірою усвідомлюється у суспільстві. Проаналізуємо значення особистості
педагога як вихователя. Вихователь, особа, яка здійснює процес виховання і бере
на себе
відповідальність за умови життя і розвиток особистості інших. У понятті вихователь об’єднуються
професійна роль і громадянська особистісна позиція, прийнята на себе однією людиною і реалізована по
відношенню до іншої людини або до колективу.
Професія педагога-вихователя відома з часів античності. В історії розвитку освіти відзначено, що
такими функціями у навчальних закладах наділялися особливі посадові особи – класні наглядачі, класні
дами, пізніше класоводи, класні керівники, куратори та ін. Заможні верстви населення запрошували в
сім’ї домашніх вихователів – гувернерів, бонн тощо. У сучасній навчально-виховній системі
затверджені спеціальні посади, у межах яких реалізуються виховні функції. У зв’язку з тим, що в
педагогічному процесі навчання і виховання тісно взаємопов’язані, функції вихователя реально
здійснюють всі педагоги (вихователі у дитячому садку, педагоги, вихователі в загальноосвітніх
закладах, майстри виробничого навчання у ПТНЗ, викладачі вищої школи). Вихователями для своїх
дітей виступають батьки, а також найближчі родичі. Вихователь здійснює усвідомлену систематичну
діяльність, що спонукає особистість до самовиховання і формування певних властивостей і якостей
особистості (тобто здійснює виховання у вузькому сенсі слова). Водночас завданням вихователя є
організація, регулювання і корекція широкого спектра зовнішніх соціальних впливів на вихованців
(виховання в широкому сенсі).
Роль вихователя, що обумовлена динамічними особливостями процесу виховання, не буває
однаковою у відносинах з вихованцем на різних етапах становлення його особистості.
«Нерівноправність» у досвіді і знаннях педагога-вихователя і вихованця нерідко давала підстави для
розуміння вихователя як ретранслятора соціального досвіду, вихованець же розцінювався головним
чином як особа, що сприймала інформацію вихователя. Цей погляд на багато років закріпив парадигму
авторитарної педагогіки (розгляд виховання як одностороннього суб’єктно-об’єктного впливу). У
демократичному трактуванні організатор виховного процесу виступає одним із суб’єктів виховної
взаємодії (поряд з вихованцем), який спрямовує спільну діяльність учнів, котрі вступають з ним в
стосунки співробітництва та співтворчості з метою створення умов для духовного і фізичного розвитку
особистості.
Вихователь як представник дорослого суспільства в дитячому і юнацькому середовищі покликаний
забезпечити умови для навчання, спілкування, ігри та праці, здоровий спосіб життя кожного учня,
сприятливі умови для відпочинку, оптимальний рівень психічних і фізичних навантажень. Вихователь,
перш за все, – організатор життєдіяльності вихованців, який сприяє творчому прилученню дітей та
молоді до загальнолюдської культури. Вихователь у своїй діяльності реалізує дві основні функції. Поперше, він забезпечує повноцінне проходження вихованцем головних етапів онтогенезу – дитинства,
отроцтва, юності – як самоцінних, неповторних періодів розвитку особистості. По-друге, здійснює
підготовку до самостійного дорослого життя, до виконання сімейних, суспільних, професійних функцій,
формує готовність до морального самовизначення, безперервної освіти з метою творчої соціальної
самореалізації, сприяє розвитку самобутніх рис особистості, індивідуальних задатків і здібностей.
Основні складові успіху вихователя – його високий професійний і моральний авторитет, який
передбачає знання індивідуальних і вікових особливостей дітей та молоді, уміння увійти в контакт з
ними, повага людської гідності вихованця, здатність творчо вирішувати складні ситуації в житті
особистості і колективу. Професіоналізм вихователя передбачає оволодіння такими видами діяльності
як-от: проектувальної (постановка цілей і завдань виховання, планування процесу виховання);
прогностичної (передбачення результатів виховної діяльності); гностичної (здатність до пізнання,
самоосвіти); діагностичної (аналіз стану вихованості); організаторської (забезпечення умов виховання);
комунікативної (спілкування з вихованцями, іншими учасниками виховного процесу). До професійних
якостей вихователя також відносять: здатність до самовизначення в цілях і засобах виховання, володіння
методами виховної роботи і постійне підвищення педагогічної майстерності, розвиток педагогічної
культури та рефлексії. Необхідність морального, громадянського, професійного самовизначення
вихователя випливає із самої суті процесу виховання, який передбачає розуміння суспільством
громадянських цілей та завдань, а також знання і вихованців, і себе, і своїх особливостей.
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Психологічні дослідження підтверджують велику роль механізму неусвідомлюваного «зараження»
вихованця рисами вихователя. Залежно від типу особистісних рис вихователя у вихованців проявляється
гнучкість або інертність мислення, оригінальність суджень або слідування стереотипам. Здатність
вихователя до адекватної самооцінки породжує у вихованців правдивість, сумлінність, повагу до думки
інших, самокритичність. Свідомі або неусвідомлені реакції вихователя на цінності життя не проходять
безслідно для вихованців, а відображаються в їх психіці: позитивно – коли у вихователя немає
роздвоєння свідомості і поведінки, негативно – коли простежується подвійна мораль. Як момент
виховання виступають не тільки елементи людської культури, до яких вихователя прилучає дітей, а й
сам акт самовизначення, процес вибору ідеалів та засобів їх досягнення.
Отже велику роль відіграє професійна компетентність як підгрунтя педагогічної майстерності
вихователя. У свій час А.С. Макаренко стверджував, що учні вибачать своїм учителям і суворість, і
сухість, і навіть прискіпливість, але не пробачать поганого знання справи. Найвище вони цінують у
педагога впевнене і чітке знання, вміння, мистецтво, небагатослівність, постійну готовність до роботи,
ясну думку, знання виховного процесу, виховні вміння. А. С. Макаренко підкреслював, що на своєму
досвіді він переконався: високий рівень майстерності має бути заснований на вмінні та кваліфікації.
Педагогічна творча біографія вчителя завжди індивідуальна. Не кожен і не відразу стає майстром. У
деяких становлення педагогічної майстерності відбувається впродовж багатьох років. Зустрічаються
факти, коли окремі педагоги, на жаль, так і залишаються в розряді посередніх [5].
Щоб стати майстром, перетворювачем, творцем, вчителю необхідно опанувати закономірностями і
механізмами педагогічного, і зокрема виховного процесу. Такий підхід сприяє розвитку педагогічного
мислення і творчому пошуку, тобто педагог-майстер уміє самостійно аналізувати педагогічні явища,
виокремлювати в них складові елементи, осмислювати кожну частину в зв’язку з цілим, знаходити в
теорії навчання і виховання ідеї, висновки, принципи, адекватні логіці досліджуваного явища;
правильно діагностувати явище, визначати, до якої категорії психолого-педагогічних понять воно
відноситься; знаходити основне педагогічне завдання (проблему) та способи її оптимального рішення.
Професійної досконалості досягає той учитель який спирається в своїй діяльності на наукову теорію.
Природно, що при цьому він зустрічається з рядом труднощів. По-перше, наукова теорія являє
впорядковану сукупність загальних законів, принципів і правил, а практика завжди конкретна і
ситуативна. Застосування теорії на практиці потребує вже набутих навичок теоретичного мислення,
якими вчитель нерідко не володіє. По-друге, педагогічна діяльність – це цілісний процес, що спирається
на синтез знань (з філософії, педагогіки, психології, методики та ін.), Тоді як знання вчителя часто ніби
розділені, тобто не доведені до рівня узагальнених умінь, необхідних для управління педагогічним
процесом. Останнє призводить до того, що вчителі часто опановують педагогічні вміння не під впливом
теорії, а незалежно від неї, на основі життєвих донаукових, традиційних уявлень про педагогічну
діяльність.
Педагогіка багато століть розвивалася переважно як наука нормативна і представляла собою зібрання
більш-менш корисних практичних рекомендацій і правил виховання і навчання. Одні з них стосувалися
елементарних прийомів роботи і не вимагали теоретичного обґрунтування, інші випливали із
закономірностей педагогічного процесу і конкретизувалися в міру розвитку теорії та практики.
Нормативи незалежно від їх характеру – традиційні та інструктивні, умовні і безумовні, емпіричні і
раціональні – є прикладною частиною педагогіки. У багатьох випадках без знання нормативних
положень важко вирішити зовсім нескладні педагогічні задачі. Не можна вимагати, щоб кожен крок
педагогічної діяльності був творчим, неповторним і завжди новим. Однак настільки ж значною може
бути і шкідливість педагогічних нормативів. Рецептурність, відсталість, шаблон, неприязнь до
педагогічної теорії, догматизм педагогічного мислення, орієнтація на методичні установки згори,
прийняття чужого позитивного досвіду без його мислення – ось далеко не повний перелік недоліків,
джерелом яких є засвоєння нормативів без знання діалектичної природи педагогічного процесу.
Узагальнені в теорії знання про структуру педагогічної діяльності виключають неправомірні рішення,
дозволяють діяти без зайвих витрат енергії, без виснажливих проб і помилок. У діяльності вчителя
концентруються всі зв’язки, що виходять від педагогічної науки і які насамкінець реалізують всі
нагромаджені ним знання. "Відкриття, зроблене вченим, – писав В. О. Сухомлинський, – коли воно
оживає в людських взаєминах, в живому пориві думок і емоцій, постає перед учителем як складне
завдання, вирішити яке можна багатьма способами, й у виборі способу, у втіленні теоретичних істин у
живі людські думки й емоції якраз і полягає творча праця вчителя "[7, c. 10].
Зберігає свою актуальність думка К.Д. Ушинського про те, що факти виховання не дають
досвідченості. "Вони повинні справити враження на розум вихователя, класифікуватися в ньому за
своїми характерологічними особливостям, узагальнитися, зробитися думкою, і вже ця думка, а не самий
факт, зробиться правилом виховної діяльності педагога ... Зв’язок фактів в їх ідеальній формі, ідеальна
сторона практики і буде теорія в такій практичній справі, яке виховання "[8, c. 18-19].
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Педагогічна майстерність, на думку науковців (І. А. Зязюн, Н. В. Кузьміна, В. О. Сластьонін,
Н. М. Тарасевич та ін.) – це комплекс властивостей особистості, що забезпечує високий рівень
самоорганізації професійної діяльності. До таких важливих властивостей належать: гуманістична
спрямованість діяльності викладача, його професійні знання, педагогічні здібності і педагогічна техніка
[5]. Педагогічну майстерність можна уявити у вигляді системи, що самоорганізується в структурі
особистості, в якій системоутворювальним чинником виступає гуманістична спрямованість, що
дозволяє доцільно, відповідно до вимог суспільства, вибудувати педагогічний процес. Фундаментом
розвитку професійної майстерності педагога, що дає йому глибину, ґрунтовність, осмисленість дій,
виступає професійне знання. Спрямованість і професійне знання становлять той стрижень високого
рівня професіоналізму в діяльності, який і забезпечує цілісність, що само організується [3, с.644] .
Велике значення, з погляду Н.В. Кузьміної, мають педагогічні здібності – чутливість до людини, яка
зростає, до особистості, яка формується. Техніка, яка спирається на знання і здібності, дозволяє всі
засоби впливу пов’язати з метою, тим самим гармонізуючи структуру педагогічної діяльності [4].
Мистецтво пов’язане перш за все з творчим виявом особистості, з креативним характером її
діяльності, заснованої на емоційній сфері і спрямованої на пробудження і формування емоційних
почуттів. К.Д. Ушинський з цього приводу зазначав, що наука тільки вивчає те, що існує або існувало, а
мистецтво прагне створити те, чого ще немає, і перед ним у майбутньому вимальовується мета й ідеал
його творчості. Усяке мистецтво, певна річ, може мати свою теорію, але теорія мистецтва – не наука,
теорія не викладає законів вже існуючих явищ і відносин, а диктує правила для практичної діяльності,
черпаючи основи для цих правил в науці.
Професіоналізм людини в будь-якій сфері діяльності багато в чому залежить від рівня сформованості
її майстерності У педагогічній діяльності майстерність є важливим чинником ефективності навчальновиховної роботи, передумовою "творення людини" (за В.О. Сухомлинським). К.Д. Ушинський
неодноразово наголошував, що діяльність людини, пов’язана з процесом виховання, є унікальним
дійством, яке ні з чим іншим порівняти не можна. Видатний педагог зазначав, що будь-яка практична
діяльність, прагне задовольнити високі моральні і взагалі духовні потреби людини, тобто ті потреби, які
належать виключно людині і становлять виключно риси її природи, – це вже мистецтво, у цьому сенсі
педагогіка буде першим, вищим з мистецтв, оскільки вона прагне задовольнити найбільшу з потреб
людини і людства – їх прагнення до вдосконалення самої людської природи – її душі і тіла, а вічно
попередній ідеал цього мистецтва є довершена людина.
Нами проаналізовано особливості професійної майстерності педагога-вихователя в різних регіонах
України [1] і виокремлено рівні їх продуктивності за Н. В. Кузьміною [4]. Репродуктивний рівень.
Педагоги цього рівня мають певну сукупність знань у галузі предмета, що викладає, проте ці відомості
мають невпорядкований, обмежений характер. Учні залишаються поза їхньою увагою. Методи
навчання, які застосовуються в процесі навчання, також обмежені і досить стереотипні. Учителі
сприймають лише зовнішню лінію поведінки, вчинків учнів. Оцінка знань і якостей учня здійснюється
суб'єктивно залежно від типу його успішності. Всі свої недоліки у навчально-виховній роботі педагоги
перекладають на учнів, яких характеризують як “важкий контингент”, “безвідповідальні, невиховані
учні”. Рівень знань про цілі, зміст, форми та методи позакласної виховної роботи є досить низьким, що
призводить до формального виконання своїх обов'язків у виховній сфері. Учителі цієї групи не
замислюються над проблемою професійного самовдосконалення, неадекватно оцінюють свої
інтелектуальні і морально-вольові якості.
Адаптивний рівень. Педагоги набувають певного досвіду, краще засвоюють базові фахові знання,
можуть їх пристосувати до вікових особливостей учнів, однак навчальний матеріал, що повідомляється,
має суто інформаційний характер без належної виховної спрямованості. Діапазон методів навчання дещо
розширюється, однак залишається у традиційних рамках. Учителі починають виділяти певні угруповання
в учнівському середовищі, проте мотиви їх взаємодії для них залишаються прихованими. Поведінка
учнів, їх індивідуально-психологічні властивості продовжуються сприйматися досить суб’єктивно і
залежать від типу успішності. У подальшій діяльності виховні заходи плануються самим учителем,
виходячи із загальних вимог керівництва, тому вони не відповідають потребам конкретного класу і
мають моралізаторську спрямованість. Взаємовідносини з учнями характеризуються стереотипністю,
формальним підходом. Педагоги мають низький рівень рефлексійної культури.
Локально-моделюючий рівень. Педагоги цього рівня значно краще володіють стратегіями навчання
учнів знаннями, навичками й уміннями з окремих розділів курсу. Останнє проявляється в умінні
формулювати навчальні та виховні цілі, проектувати бажаний результат і відбирати систему й
послідовність дій щодо включення учнів у процес пізнання. Є спроби надати навчальному матеріалу
виховну спрямованість. Спостерігаємо прагнення вчителя подавати навчальний матеріал відповідно до
потреб та інтересів учнів. Методи навчання дещо урізноманітнюються і набувають певної спрямованості.
Педагоги починають усвідомлювати роль спілкування у процесі формування особистості, при цьому
увага акцентується на регуляційно-комунікативному і поведінковому компонентах. Вихователі прагнуть
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краще пізнати особистість учня, його індивідуальні та емпатійні, мотиваційно-вольові особливості,
природні задатки. Однак взаємостосунки між педагогом і вихованцем ще мають “суб’єкт-об’єктний”
характер. Педагогам такого рівня притаманне більш адекватне відображення різних сторін своєї
особистості і діяльності, проте вони не завжди розуміють причини власних успіхів і невдач. Частина
педагогів цієї групи має неадекватний рівень домагань, що ставить певні перешкоди на шляху
професійного самовдосконалення.
Системно-моделюючі знання. Педагоги оволодівають стратегією формування необхідної системи
знань, навичок, умінь учнів з відповідного предмету. Коло знань учителя охоплює не тільки галузь
науки, яку він викладає, але й суміжні з нею науки, і зокрема, сферу психолого-педагогічних наук, котрі
допомагають глибше пізнавати внутрішній стан вихованців, ефективно спрямовувати навчальновиховний процес. Застосовані вчителем методи навчання, одночасно стають і методами виховання,
тобто засобом продуктивного саморозвитку учня. Вихователі продовжують цілеспрямовано пізнавати
особистість, регулювати міжособистісні стосунки в учнівському середовищі. Такий підхід дає
можливість будувати спілкування у діалогічній формі, з позиції педагогіки співробітництва, (“суб’єктсуб’єктні” відносини). Формується диференційовано-психологічна компетентність педагога, що дозволяє
пізнавати особистість вихованця на основі наукових принципів психології; відображати їх певні
інтегральні риси характеру, проникати у приховані мотиви і цілі дій, поведінки. Позанавчальна
діяльність характеризується зростанням рівня розвитку учнівського колективу, який збагачується
відносинами співтворчості вчителя й учнів, ускладнюються, зміст та форми позакласної діяльності, що
організуються спільними зусиллями. Подальшого розвитку набувають рефлексивно-перцептивні
здібності й уміння вчителя, які починають виконувати регулятивну роль. Педагоги такого рівня
спроможні об’єктивно і всебічно аналізувати власні індивідуально-психологічні особливості, оцінювати
свій психічний стан, а також здійснювати різнобічне сприйняття й адекватне пізнання особистості учня.
Глибокі зрушення в особистісній сфері педагога, спонукають їх до активної самовиховної та
самоосвітньої діяльності.
Системно-моделююча діяльність і поведінка. Теоретичні знання набувають такого рівня, що
педагог оволодіває стратегією перетворення свого предмета у засіб формування особистості учня, його
потреб у самовихованні, самоосвіті, саморозвитку. Вони не тільки моделюють систему знань учнів, але й
формують у них необхідні ціннісні орієнтації і властивості особистості. Методи навчання продовжують
виконувати свою спонукальну роль у пробудженні пізнавальних та духовних сил вихованців. “Високопродуктивні” педагоги створюють оригінальні системи виховання, авторські програми, підручники,
посібники, їх відрізняє творчий підхід до будь-якого виду діяльності. Високий рівень соціальнопсихологічної компетентності педагогів цієї група дозволяє на науковій основі регулювати
міжособистісні взаємини в учнівському колективі, який досягає високого рівня розвитку. Взаємини
співтворчості продуктивно позначаються на всіх сферах індивідуальної виховної діяльності. Педагоги не
тільки цілісно характеризують складні інтегральні риси особистості вихованця в цілому, але й виявляють
систему провідних цілей, мотивів поведінки; виділяють зв'язки між окремими вчинками і особистістю.
Самопізнання педагогів високого рівня професіоналізму поглиблюється на основі гармонійного
поєднання всіх компонентів набутих знань, досвіду, пізнання інших людей і самого себе. Їм притаманна
найбільш адекватна самооцінка, особлива чутливість до достоїнств і недоліків власної особистості і
діяльності та особистості учня, уміння виявити причини своїх творчих успіхів і невдач. Все це дає
можливість вихователям-майстрам успішно регулювати власні педагогічні дії і поведінку. Прагнення до
самовдосконалення спонукає їх до глибокого й всебічного самопізнання і набуває активного
регулятивного характеру. Відзначимо, що сформовані вміння ґрунтуються на системі відповідних знань
(закономірностей і механізмів міжособистісного пізнання й рефлексії, вікової психології підлітків та
юнаків) і необхідних навичок.
Висновки. Таким чином, педагогічна
майстерність педагога-вихователя – досить складне,
багаторівневе, системне утворення інтеграційного характеру. Реалізація моделі педагогічної
майстерності у сфері виховного процесу потребує не тільки виділення й осмислення визначених
науковцями модулів (морально-духовні цінності, професійні знання, соціально-педагогічні якості,
педагогічні вміння, педагогічну техніка), але й подальшої розробки технології особистісного та
професійного зростання педагога як вихователя.
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Дубасенюк А. А. Профессиональное мастерство педагога-воспитателя как предпосылки
личностного роста ученической молодежи
В статье отмечена актуальность проблемы воспитания молодежи. От ее культуры, уровня
воспитанности и образованности зависит дальнейшее развитие украинского общества в целом.
Отмечено, что ключевой фигурой в этом процессе выступает педагог-воспитатель. В понятии
«воспитатель» интегрировано профессиональную роль и гражданскую личностную позицию, принятую
на себя одним человеком и реализованную по отношению к другому человеку или к коллективу. Выделены
основные составляющие успеха воспитателя – его высокий профессионализм и моральный авторитет.
Подчеркнута важность таких видов деятельности воспитателя как: проектировочной,
прогностической, гностической, диагностической, коммуникативной. Педагогическое мастерство
представляет комплекс свойств личности (гуманистическая направленность деятельности
преподавателя, его профессиональные знания, педагогические способности и педагогическая техника),
обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности и личностное
саморазвитие субъектов учебно-воспитательного процесса. На этой основе выделены и
проанализированы уровни профессионального мастерства педагога-воспитателя (репродуктивный,
адаптивный, локально-моделирующий, системно-моделирующие знания, системно-моделирующая
деятельность и поведение).
Ключевые слова: воспитание, педагог-воспитатель, воспитательная деятельность, профессиональное
мастерство, уровни профессионального мастерства
Dubasenyuk A. A. Professional Masterness Of The Teacher-Researcher As Preconditions Of The Personal
Growth Of The Scientific Youth
The article noted the importance of the education of youth. Its culture, level of education and upbringing the
further development of Ukrainian society as a whole are depended on. It is noted that a key figure in this process
is the teacher-educator. The term "up-bringer" the professional role of the civil and personal position adopted
by one person and implemented in relation to another person or to the collective is integrated. The main
components of the up-bringer's success – his high professionalism and moral authority are outlined. The
importance of such activities of up-bringer are covered: projective, predictive, gnostic, diagnostic,
communication. Teaching master level of activity is a set of properties of the personality (humanistic orientation
of the activity of the teacher, his professional knowledge, pedagogical skills and teaching technique), providing
a high level of self-organization of professional activity and personal self-development of the subjects of
educational process. On this basis the levels of professional skills of a teacher (reproductive, adaptive, locally
and simulation, system modeling knowledge, system and simulation activities and conduct) are analyzed.
Keywords: up-bringing, pedagogue-up-bringer, up-bringing activity, professional skill, professional skill levels
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ПРИНЦИП КУЛЬТУРОВІДПОВІДНОСТІ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ В
КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДЕРЖАВНИХ ОСВІТЯНСЬКИХ ПРІОРИТЕТІВ
У статті проаналізовано місце принципу культуровідповідності в змісті сучасних освітянських
нормативних документів. Увага зосереджена на національній ідеї як ключовому понятті всієї системи
виховання в Україні. Доведено необхідність реформування системи освіти в Україні на засадах
культуровідповідності виховання. Зазначено, що принцип культуровідповідності виховання є провідним
принципом національного виховання і передбачає органічний зв’язок з історією народу, його мовою,
культурними та прогресивними родинно-побутовими і релігійними традиціями, з народним
мистецтвом, традиціями і культурами інших народів світу, забезпечення духовної єдності,
наступності та спадкоємності поколінь, зв’язок виховання з життям. Визначено пріоритетні напрями
реалізації основних завдань і принципів виховання у національній системі освіти.
Ключові слова: культурологічний підхід, принцип культуровідповідності.
Актуальність дослідження. В Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти
наголошується на тому, що стрижнем усієї системи виховання в Україні є національна ідея, яка відіграє
роль об’єднуючого, консолідуючого фактора у суспільному розвиткові, спрямованого на вироблення
життєвої позиції людини, становлення її як особистості, як громадянина своєї держави. Національний
характер виховання полягає у формуванні молодої людини як громадянина України незалежно від її
етнічної приналежності [8].
Інтегруючою основою національної системи виховання є спільність історико-географічного
походження, мови, культури і традицій, усвідомлення своєї приналежності до українського суспільства.
Кожен з цих чинників визначає єдність поколінь сучасних, минулих і майбутніх, сприяє формуванню
громадянина-патріота. Науково обґрунтоване, належним чином організоване виховання відображає
духовний поступ народу, процес збереження й збагачення його культури [8].
Сьогодення української держави зумовлює переоцінку соціальних пріоритетів, вимагає ґрунтовної
модернізації вітчизняної освіти на засадах філософсько-педагогічної концепції гуманізму та посиленого
забезпечення її культуровідповідності. В законі України «Про освіту» вказано, що освіта повинна
забезпечити інтеграцію особистості в системі світових і національних культур [6].
Відтак, освіта має бути спрямована на гармонійний розвиток особистості, зокрема, на основі
принципу культуровідповідності, що, в свою чергу, дозволить уникнути нівелювання сучасною людиною
культурних надбань, звичаїв та традицій української нації.
Огляд досліджень і публікацій. Принцип культуровідповідності передбачає нерозривний зв'язок
виховання з культурними надбаннями людства і свого народу, зокрема із знаннями про загальнолюдські
багатства в царині духовної та матеріальної культури, про особливості розвитку і становлення
національної культури та її взаємозв’язки із загальнолюдською; знаннями історії свого народу, його
культури; забезпеченням духовної єдності і спадкоємності поколінь [12, с. 193].
Принцип культуровідповідності обґрунтований Ф. Дістервегом у праці «Про природовідповідність і
культуровідповідність у навчанні»: «Кожна людина знаходить при своєму народженні на світ своє
оточення, свій народ, серед якого їй призначено жити і принаймні виховуватися уже на певному ступені
культури, яку повинні розглядати як спадок, залишений предками, як результат їхньої історії та всіх
чинників, що на них впливали» [1, с. 229]. Учений стверджував, що «…потрібно зважати на звичаї,
традиції, які існують у суспільстві, на все, що в ньому визначається й прийнято» [1, с. 230].
У сучасній педагогічній науці сформовано так званий культурологічний підхід в освіті, який є
предметом досліджень таких науковців, як Е. Ананьян, І. Балхарова, М.Бахтін, В. Біблер,
Є. Бондаревська, В. Борисов, І. Берлянд, Г. Васянович, А. Вербицький, Г. Волков, Н. Горбатюк, В. Гура,
В. Зінченко, Я. Кузьмів, В. Литовський, А. Погодіна, І. Прудченко, Є. Сявавко, В. Сластьонін,
М. Стельмахович, Г. Філіпчук тощо.
Я. Кузьмів у статті «Виховання й культура» висловлює переконання у тому, що «виховні ідеали тісно
пов’язані зі суспільним життям, формуються під впливом повсякчасного стану певного народу чи краю. І
якщо змінюється стан культури, то одночасно змінюються цілі та завдання виховання» [9, с. 100].
Завдання ж виховання він убачав у підготовці до «втримання й розвитку культури певного народу» [9, с.
104].
«Виховання – це безупинне реалізування культурних вартостей у молодих одиниць, щоб вони були не
тільки сприймачами, але і в майбутньому творцями більш вдосконалених, а то й нових культурних
вартостей» [10, с. 192].
© Дусь Н. А., 2017
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Особливо цінними є дослідження історії української народної педагогіки та історії української
етнопедагогіки, розробка теорії та практики українського національного виховання М. Стельмаховича
[13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20].
Свою особистісну та наукову позицію він висвітлив у статті «Незалежній Україні – автентичну
українську педагогіку»: «Проголошення й розбудова незалежної Української Держави створили
можливість для відродження й розвитку автентичної педагогічної думки в галузі національного
виховання, що є органічною потребою кожного народу, нації» [17, с.7].
М. Стельмахович зауважує: «Педагогічна культура українського народу носить європейський
характер, бо сформувалася в країні розташованій в географічному центрі Європи. Отож, цілком логічно,
що в основу розробки автентичної української педагогіки повинен лягти підхід європейський. Він
висуває на перший план людину як структурну одиницю суспільства, а не середньоарифметичний,
знеособлений «гвинтик» автократичного колективу, «маси», що розчавлює, поглинає, нівелює
індивідуальність, віддаючи її на поталу стадності … То ж цілком закономірним є те, що Україна повинна
дбати про формування українця, а науковці – зосередити увагу на теоретичному розв’язанні проблем
саме національного вихованця» [17, с.5]; «Формування українця-патріота, який любить свій народ і з
повагою ставиться до людей інших національностей, без української педагогіки немислиме.
Безнаціональне виховання на Україні – це абсурд, вираз позиції антиукраїнства. До нього може вдатися
тільки той, хто прагне асимілювати український народ, перетворивши його у ботокудів. Будемо
сподіватися, що цим підступним шляхом не піде не тільки вчений-педагог, але й кожна порядна, чесна
людина, а також наша педагогічна наука в цілому, інакше великих втрат зазнає не тільки українська
педагогіка, але й вся світова педагогічна культура» [17, с. 9].
Постановка проблеми. Відтак, реформування системи освіти в Україні повинно здійснюватися,
опираючись на принцип культуровідповідності виховання, а окреслені науковцями соціально-освітні
пріоритети повинні відображатися в реальному освітньому сьогоденні.
Мета статті. Тому у статті ми поставили за мету проаналізувати місце принципу
культуровідповідності в змісті сучасних освітянських нормативних документів.
Виклад основного змісту досліджень. В основоположному Законі України «Про виховання дітей та
молоді» обґрунтовано національну ідею у вихованні, цінності виховання (стаття 3) [2]: національна ідея
у вихованні відповідає загальним цілям розвитку нації, цивілізованому шляху становлення
громадянського демократичного суспільства; духовну основу виховання складає історична ціннісна
традиція, втілена в усіх сферах культури; цінності виховання узгоджені з нормами моралі і пріоритетами
духовності сучасної цивілізації, покликані забезпечити гармонію поведінки людини у соціальній сфері та
у її стосунках з матеріальним світом і природою.
У статті 15 зазначено, що виховання в Україні ґрунтується на національних і загальнолюдських
цінностях, спирається на відповідні культурні традиції. Зміст виховання включає формування у
вихованців системи морально-духовних цінностей, що регулюють ставлення до суспільства і держави, до
людей, природи, мистецтва, науки, праці, до себе і свого місця в суспільстві. Виховання дітей та молоді
передбачає: формування наукового світогляду, патріотизму, шанобливого ставлення до родини,
народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови.
Особливими є повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у
вихованні дітей та молоді: створення можливостей для навчання державною та рідною мовою, вивчення
рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні
товариства (стаття 23).
У Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти наголошено на тому, що
головна мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду,
успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних
взаємин, формування у молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина Української
держави, розвиненої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної
культури [8].
Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань, що є загальними не
тільки для усіх виховних закладів, а й для суспільства в цілому: формування національної свідомості і
людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту
держави, готовності її захищати; виховання правової культури: поваги до Конституції, законодавства
України, державної символіки, знання та дотримання законів; забезпечення духовної єдності поколінь,
виховання поваги до батьків, старших, культури та історії рідного народу; формування мовної культури,
оволодіння і вживання української мови; культивування кращих рис української ментальності –
працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги до жінки,
любові до рідної землі.
Провідним принципом національного виховання визнається принцип культуровідповідності
виховання – органічний зв’язок з історією народу, його мовою, культурними та прогресивними родинно113
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побутовими і релігійними традиціями, з народним мистецтвом, традиціями і культурами інших народів
світу, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності поколінь, зв'язок виховання з життям
[8].
Реалізація основних завдань і принципів виховання у національній системі освіти здійснюється у ряді
пріоритетних напрямів, зокрема:
 патріотичне виховання – формування патріотичних почуттів означає вироблення високого ідеалу
служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української
держави; воно покликане формувати громадянина-патріота, виробляти глибоке розуміння
громадянського обов’язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати
військовими і військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного вдосконалення, а також
вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії українського народу, його Збройних Сил;
 моральне виховання – прищеплення й розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити
себе згідно з моральними нормами, що діють в суспільстві; опанування духовною культурою
людства, нації, найближчого соціального оточення; наслідування кращих моральних зразків своєї
родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей;
 художньо-естетичне виховання – виховуючи у молоді естетичні погляди, смаки, які ґрунтуються на
народній естетиці та на кращих надбаннях цивілізації, національне виховання передбачає
вироблення умінь власноручно примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати й
відтворювати прекрасне у повсякденному житті.
У реалізації принципу культуровідповідності у вихованні особливою є роль сім’ї, яка покликана
створити належні умови для засвоєння базових моральних цінностей та ідеалів, культурних традицій…,
забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, сімейних реліквій, вивчення
родоводу, прилучення дітей до народних традицій, рідної мови, звичаїв, обрядів, виховання в них
національної свідомості і самосвідомості.
Важливі завдання покладено на заклади освіти:
 дошкільні заклади освіти сприяють набуттю життєвого досвіду (виховання поваги і любові до
батьків, родини, Батьківщини, ознайомлення з національною символікою);
 заклади середньої загальної освіти спрямовують свою роботу на розвиток почуття любові до
Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до
історичних пам’яток, активна діяльність школярів по поліпшенню умов життя в рідній місцевості,
підвищенню матеріального і духовного рівнів життя народу, дієва участь у розбудові держави й
духовному оновленні суспільства, формуванні високої етики міжнаціональних стосунків; розвиток
самостійного творчого мислення та пізнавального інтересу до ідейно-моральної спадщини,
культурно-історичних традицій українського народу; розуміння проблем духовності у контексті
діалогу культур народів світу; відродження традицій та історичних коренів, національної духовності,
формування національного менталітету;
 професійно-технічні заклади освіти примножують трудові традиції рідного народу, забезпечують
формування у майбутніх працівників наукового світогляду, національної свідомості та соціальної
активності, сприяють їх самовизначенню та громадянському становленню шляхом включення у
систему суспільних зв’язків;
 позашкільні заклади освіти зорієнтовані на виховання естетичних смаків у дітей та молоді, залучення
їх до народної творчості, оволодіння народними ремеслами, збагачення культурними цінностями
скарбниці українського народу;
 вищі навчальні заклади примножують культурний потенціал, який забезпечить високу ефективність
діяльності майбутніх спеціалістів; збагачують естетичний досвід студентів шляхом участі їх у
відродженні забутих та створенні нових національно-культурних традицій регіону, міста, вищого
навчального закладу.
В Національній доктрині розвитку освіти вказано, що мета державної політики щодо розвитку освіти
полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина
України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя,
оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і
зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову
європейської та світової спільноти [11]. Держава повинна забезпечувати: виховання особистості, яка
усвідомлює свою належність до Українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в
реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється;
збереження та збагачення українських культурно-історичних традицій, виховання шанобливого
ставлення до національних святинь, української мови, а також до історії та культури всіх корінних
народів і національних меншин, які проживають в Україні, формування культури міжетнічних і
міжособистісних відносин; виховання людини демократичного світогляду, яка дотримується
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громадянських прав і свобод, з повагою ставиться до традицій, культури, віросповідання та мови
спілкування народів світу.
В документі наголошено на національному характері освіти і особливостях національного виховання:
 освіта має гуманістичний характер і ґрунтується на культурно-історичних цінностях українського
народу, його традиціях і духовності; освіта утверджує національну ідею, сприяє національній
самоідентифікації, розвитку культури українського народу, оволодінню цінностями світової
культури, загальнолюдськими надбаннями;
 національне виховання є одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти; його основна
мета – виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої
культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в
громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної,
трудової, екологічної культури;
 національне виховання спрямовується на залучення громадян до глибинних пластів національної
культури і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, ідей,
поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;
 національне виховання має здійснюватися на всіх етапах навчання дітей та молоді, забезпечувати
всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарувань,
збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури,
виховання громадянина, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності,
спрямованої на процвітання України.
У державі створюється система безперервної мовної освіти, що забезпечує обов’язкове оволодіння
громадянами України державною мовою, можливість опановувати рідну (національну) і практично
володіти хоча б однією іноземною мовою. Освіта сприяє розвитку високої мовної культури громадян,
вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні
до носіїв різних мов і культур.
У законі України «Про засади державної мовної політики [3] зазначено, що державною мовою
України є українська мова (стаття 6). Українська мова як державна мова обов’язково застосовується на
всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади,
у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах системи освіти в межах і
порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах
масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.
У статті 20 українську мову визначено як мову освіти: вільний вибір мови навчання є невід’ємним
правом громадян України, яке реалізується в рамках цього Закону, за умови обов’язкового вивчення
державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство; громадянам України
гарантується право отримання освіти державною мовою і регіональними мовами або мовами меншин; це
право забезпечується через мережу дошкільних дитячих установ, загальних середніх, позашкільних,
професійно-технічних і вищих державних і комунальних навчальних закладів з українською або іншими
мовами навчання, яка створюється відповідно до потреб громадян згідно із законодавством України про
освіту; також українська мова є мовою науки (стаття 21), мовою сфери інформатики (стаття 22), мовою
сфери культури (стаття 23) [3] мовою позашкільної освіти (стаття 7) [7].
Згідно закону України «Про освіту» одним із основних принципів освіти в Україні є органічний
зв’язок із світовою та національною історією, культурою, традиціями [6]. У статті 56 зазначено, що
педагогічні та науково-педагогічні працівники зобов’язані виховувати у дітей та молоді повагу до
батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, національних, історичних, культурних
цінностей України, її державного і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного та
природного середовища країни. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані виховувати повагу до
національних, історичних, культурних цінностей українського та інших народів, дбайливе ставлення до
історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни (стаття
59).
Завданням дошкільної освіти є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до
родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та
рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів,
свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля (стаття 7) [4]
У статті 7 закону України «Про дошкільну освіту» одним із завдань дошкільної освіти визначено
виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і
звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей
українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та
довкілля [4], а завданнями загальної середньої освіти є виховання шанобливого ставлення до родини,
поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної
мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй (стаття 5) [5] .
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Одним із основних завдань позашкільної освіти є виховання у вихованців, учнів і слухачів
патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей
українського народу, а також інших націй і народів (стаття 8) [7]. Відповідно серед напрямків її
здійснення є: художньо-естетичний (забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття
вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і
світової культури та мистецтва); туристсько-краєзнавчий (спрямовується на залучення вихованців, учнів
і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації,
географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними
уміннями та навичками з туризму та краєзнавства).
Висновки. Загалом, в результаті аналізу нормативної освітянської бази, можна дійти висновку, що
ідеалом національного виховання має стати особистість, яка є носієм багатовікових культурних традицій
та активним суб’єктом-творцем вітчизняної культури.
Основоположні ідеї культуровідповідного виховання мають пронизувати не лише українську систему
освіти, а й усі сфери життєдіяльності сучасної людини з метою її різностороннього розвитку та
виховання.
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Дусь Н. А. Принцип культуросообразности воспитания подрастающего поколения в контексте
современных государственных образовательных приоритетов
В статье проанализированы место принципа культуросообразности в смысле современных
образовательных нормативных документов. Внимание сосредоточено на национальной идеи как
ключевом понятии всей системы воспитания в Украине. Доказана необходимость реформирования
системы образования в Украине на основе культуровидповидности воспитания. Указано, что принцип
культуросообразности воспитания является ведущим принципом национального воспитания и
предусматривает органическую связь с историей народа, его языком, культурными и прогрессивными
семейно-бытовыми и религиозными традициями, с народным искусством, традициями и культурами
других народов мира, обеспечения духовного единства, преемственности и преемственности поколений,
связь воспитания с жизнью. Определены приоритетные направления реализации основных задач и
принципов воспитания в национальной системе образования..
Ключевые слова: культурологический подход, принцип культуросообразности.
Dus N. A. The Principle Of Conformity To Culture Education Of Young Generation In The Context Of
Modern State Educational Priorities
The article analyzes the place of the principle of conformity to culture in the content of modern educational
normative documents. Attention is focused on the national idea as a key concept of the entire system of education
in Ukraine. The necessity of reforming the education system in Ukraine on the principles of conformity to culture
education is proved. It is noted that the principle of conformity to culture education is the leading principle of
national education and suggests an organic connection with the history of the people, their language, cultural
and progressive domestic and religious traditions, folk art, traditions and cultures of other peoples of the world,
providing spiritual unity, and continuity of generations, the link of education with life. Priority directions of
realization of the fundamental goals and principles of education in the national education system are defined.
Keywords: The article deals with the analysis of the place of сultural responsibility principle in the contents of
modern educational regulations.
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РОЗВИТОК РЕФЛЕКСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА СУБ'ЄКТНОСТІ ЯК ОЗНАК
ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА У ВНЗ
У статті обґрунтовано актуальність проблеми освіти й педагогічного супроводу обдарованої молоді.
Проаналізовано феномен «обдарована дитина» у дослідженнях провідних науковців сучасності.
Запропоновано авторське трактування рефлексивної компетентності, що ґрунтується на засадах
метакомпетентності та інтегративної характеристики особистості. Представлено рефлексивну
компетентність та суб’єктність як ознаки обдарованої особистості студента. Розглянуто
мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний складники рефлексивної компетентності.
Репрезентовано професійну позицію, педагогічну активність, суб’єктний досвід, здатність до рефлексії,
антиципацію як компоненти суб’єктності особистості майбутнього педагога. Проаналізовано динаміку
розвитку складників рефлексивної компетентності та суб’єктності у форматі процесів рефлексіогенезу та
суб’єктогенезу.
Ключові слова: ознаки обдарованості, рефлексивна компетентність, суб’єктність, рефлексіогенез,
суб’єктогенез.
Проблема освіти й педагогічного супроводу обдарованої молоді є однією з актуальних й дискусійних
у сучасній педагогічній теорії й практиці. При цьому найбільш дослідженим є питання обдарованості
дітей молодшого віку (Ю. Гільбух, Л, Терещенко) у контексті феноменів "обдарована дитина", "дитина з
ознаками обдарованості", тоді як у студіях Є. Антонової, досліджено специфічні особливості старшого
юнацького віку як важливого етапу розвитку обдарованості, що поєднує та узагальнює новоутворення
попередніх етапів, а саме: енергійне зростання моральних та інтелектуальних сил і можливостей;
підвищений рівень абстрагування й узагальнення; формування прямих і зворотних операцій, міркувань і
умовиводів; критичність; посилення розумової діяльності; прагнення до самовдосконалення;
становлення світогляду, моральних, естетичних почуттів; уміння передбачати наслідки діяльності,
критичність мислення та ін. [1]. При цьому існують різні наукові позиції щодо з’ясування ознак
обдарованості. Так Ю. Гільбух виокремлює такі ознаки обдарованості, як почуття самоповаги,
самоусвідомлення, творчої сили та вміння контролювати себе; О. Матюшкін, Н. Лейтес, Р. СеменоваПономарьова, Г. Уолберг, С. Рашер, Дж. Пакерсон акцентують увагу на підвищеній пізнавальній
активності. На думку О. Матюшкіна, ознаками обдарованості є здатність до передбачення, глибинного
прогнозування, розвинуті фантазія, інтуїція, бажання побачити проблему під незвичним кутом зору.
Таким чином, є очевидними рефлексивна та суб’єктна природа окреслених ознак обдарованості.
Дослідження суб’єктної проблематики представлені такими науковими напрямами: а саме – доведення
природи психічної активності суб’єкта (П. Блонський, Л. Виготський, С. Рубінштейн); обґрунтування та
розвиток суб’єктно-діяльнісної методології (Г. Балл, А. Брушлінський, Г. Костюк, С. Максименко,
В. Роменець); дослідження певних феноменів суб’єктності, а саме: компонентів суб’єктного досвіду (О.
Осницький), механізмів суб’єктності (В. Татенко), суб’єктності – як професійно-важливої якості
(К. Бабак, В. Галузяк, Г. Мешко, О. Мешко, В. Осьодло) та її формування на етапі професійної
підготовки (І. Гусєва, О. Єремеєва, С. Жорнік, Ф. Мухаметзянова), педагогічні аспекти розвитку
суб’єктності (В. Давидов, Н. Зимня, В. Сластьонін). У сучасному розумінні рефлексія є складним
міждисциплінарним конструктом, що досліджується у філософії (І. Ладенко, А. Огурцов, О. Спіркін),
психології (А. Карпов, С. Максименко, В. Слободчиков, М. Холодна), педагогіці (І. Бех, В. Сластьонін,
Г. Сухобська, Т. Ушева, А. Хуторськой) та акмеології (О. Анісімов, А. Деркач, О. Поліщук, І. Семенов,
С. Степанов). Зокрема, у сучасній педагогіці виокремлюється такі наукові напрями розробки
педагогічної рефлексії, як-от: дослідження педагогічної рефлексії як важливої професійно-педагогічної
якості (Н. Кузьміна, А. Маркова, А. Реан); діяльнісний напрям, відповідно до якого педагогічна
рефлексія розглядається як вид діяльності (А. Бізяєва, Ю. Кулюткін, Л. Мітіна); розробка феномену
рефлексивної компетентності (Ю. Кушеверська, О. Поліщук, І. Ульяніч); дослідження рефлексії
дидактичної діяльності (В. Бондар, А. Лозенко, О. Савченко, І. Шапошнікова); розкриття змісту
рефлексивних умінь (Л. Артюшина, В. Журко, А. Лозенко). Проте, при такій високій зацікавленості
рефлексивною та суб’єктною проблематикою питання, пов’язані з розглядом рефлексивності та
суб’єктності особистості як ознак її обдарованості залишаються поза увагою науковців.
Метою статті є аналіз динаміки розвитку рефлексії та суб’єктності як ознак обдарованої
особистості майбутнього педагога ту ВНЗ.
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Отже, розглянемо розвиток рефлексивної компетентності та суб’єктності майбутнього педагога у
форматі динамічних процесів рефлексіогенезу й суб’єктогенезу.
Авторське трактування рефлексивної компетентності базується на розумінні її як
метакомпетентності, що є інтегрованою характеристикою особистості, яка представлена сукупністю
компонентів, адекватних рефлексивній діяльності, що реалізується в ефективному здійсненні
рефлексивних процесів й зумовлюють успішне оволодіння професійною діяльністю.
Наше розуміння структури рефлексивної компетентності майбутнього педагога ґрунтується на двох
позиціях. Підставою першої є структурно-діяльнісна ознака, яка узасаднюється на психологічній
структурі діяльності, що доведена О. Леонтьєвим і визначена ним як єдність та взаємодія категорій
потреби, мети, мотивів, дій (операцій) [3], а також на положенні О. Бодальова [2], відповідно до якого в
структурі рефлексивної компетентності доцільно виокремити дві групи особистісних утворень, а саме: ті,
що постають як спонукачі діяльності та поведінки, і ті, що становлять їх виконавчий компонент.
У цій площині структура рефлексивної компетентності майбутнього педагога представлена
мотиваційно-ціннісним, когнітивним, операційно-діяльнісним компонентами. Тобто спонукальним
складником рефлексивної компетентності є її мотиваційно-ціннісний компонент; виконавчим –
когнітивний та операціонально-діяльнісний компоненти.
Основою другої позиції є виокремлення певних типів педагогічної рефлексії. Відповідно до цього
підходу структура зазначеного феномену містить особистісну, інтелектуальну, кооперативну,
комунікативну контекстну рефлексію.
Отже, обґрунтована в дослідженні структура рефлексивної компетентності є синтезом зазначених
наукових позицій. Підтвердженням цього умовиводу є факт зв’язку когнітивного й операційнодіяльнісного компонентів рефлексивної компетентності, що представлені певними знаннями й уміннями,
з окресленими вище типами рефлексії.
На підставі зазначеного вище є можливим виокремити певні напрями рефлексіогенезу, що
відповідають провідним складникам рефлексивної компетентності.
Так мотиваційні аспекти зазначеного феномену будуть трансформуватися таким чином: мотиви,
потреби в рефлексивній діяльності, рефлексивна установка, ціннісне ставлення до контекстної рефлексії.
Розвиток когнітивного та операційно-діяльнісного складників рефлексії відповідно пов’язаний зі
зміною знань і вмінь від тих, що відбивають особистісний, інтелектуальний тип рефлексії – до знань та
вмінь, що стосуються кооперативної та коммунікативної рефлексії. Тобто, рефлексія, що спрямована „на
себе, розширюється рефлексією, що спрямована „на інших”.
Нарешті, за часовою ознакою рефлексія розвивається від ретросрективної та ситуативної – до
перспективної, що пов’язана з антиципаційними процесами. При цьому відзначимо, що рефлексивноантиципаційні процеси є узасаднюючими в системі контекстного навчання.
Таким чином, рефлексіогенез майбутнього педагога є процесом поступового розвитку складових
рефлексивної компетентності у напрямі їх ускладнення й поширення діапазону реалізації різних типів
педагогічної рефлексії, що синтезуються в контекстній рефлексії, яка сприяє розвитку обдарованості
студента.
Суб’єктогенез. Цей феномен ще не має усталену дефініцію. У сучасній науці відомо кілька його
авторських інтерпретацій. Так, В. Петровський уважає, що суб’єктогенез є прагненням людини володіти
однією з найбільш великих його цінностей – самим собою. На думку вченого, суб’єктогенез
проявляється в здатності вільно визначати наслідки своїх дій. В. Петровський наполягає, що саме
готовність відповідати перед собою за неадаптивні наслідки власних дій дозволяє людині відбутися в
якості суб’єкта [4]. А. Огнєв пов’язує суб’єктогенез із самоцінною активністю й визначає його як
породження людиною себе як суб’єкта, становлення здатності до самодетермінації, тобто ставати
„причиною себе” [5].
У нашому дослідженні використання поняття суб’єктогенезу пов’язане з процесом розвитку
професійної суб’єктності майбутнього педагога як рефлексивно детермінованого конструкту, що
відбиває активно-вибіркове, ініціативно-відповідальне, перетворювальне ставлення до явищ професійнопедагогічної діяльності, самого себе, до світу й життя загалом. Професійну суб’єктність майбутнього
педагога ми розглядаємо як інтегровану професійно важливу якість особистості, що забезпечує
цілеспрямовану й оптимальну реалізацію своїх особистісних ресурсів для розв’язання професійних та
життєвих завдань, що проявляється в прагненні до самоздійснення.
З огляду цих позицій ми визначаємо суб’єктогенез майбутнього педагога як процес послідовної
трансформації складників професійної суб’єктності майбутнього фахівця, якими є суб’єктна професійна
позиція, педагогічна активність, суб’єктний досвід, здатність до рефлексії, антиципація.
Беручи до уваги окреслені вище позиції щодо характеристики структурних складників суб’єктної
сфери майбутнього педагога, а також критеріїв їх сформованості, визначимо їх трансформаційні
особливості, тобто як вони змінюються в межах суб’єктогенезу.
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Суб’єктна професійна позиція трансформується від орієнтації „на результат” до орієнтації „на
процес”, на засоби здійснення навчально-професійної діяльності; від пріоритету особистісних цінностей
до координації особистісних цінностей з професійними та пріоритету професійних цінностей; від
неусвідомленого засвоєння соціальних норм та еталонів безвідносно до професійної діяльності до
усвідомленого засвоєння соціальних норм та еталонів, коли суб’єкт уже визначає свою позицію щодо
них; від непрояву ініціативності та відповідальності до ініціативно-відповідального ставлення студента
до освіти. Загалом розвиток суб’єктної позиції проходить етап орієнтації, збагачення, реалізації.
Педагогічна активність видозмінюється від неусвідомленої до усвідомленої, від ситуативної до
надситуативної, неадаптованої (В. Петровский) інтегративної активності (К. Абульханова-Славська).
Суб’єктний досвід розвивається за лінією: ціннісний досвід, операціональний досвід, досвід рефлексії,
досвід звичної активації, досвід співробітництва.
Антиципація трансформується від уміння прогнозувати й передбачати результати своєї активності до
вміння прогнозувати й передбачати дії інших, а також до вміння передбачати наслідки взаємодії з
учнями.
Окрім цього, зазначимо, що суб’єктогенез пов’язаний з провідними формами професійного
самоздійснення, а саме, з процесом самопізнання, самореалізації та самоактуалізації.
Розгортання розглянутих вище динамічних процесів співвідноситься з певними етапами
професійної підготовки майбутнього педагога у ВНЗ, які збігаються з навчальною діяльністю
академічного типу, квазіпрофесійною діяльністю, а також навчально-професійною діяльністю
студентів.
Отже, ураховуючи цю позицію, розглянемо детальніше сутність зазначених етапів.
І-й етап – навчальна діяльність академічного типу, семіотична навчальна модель, перший курс навчання у
ВНЗ.
Рефлексивна компетентність. Зазначимо, що початковий етап формування педагогічної рефлексії швидше
пов’язаний з формуванням рефлексії не як професійної якості, а як базового особистісного утворення, що
реалізується у зверненні студента до себе, з формуванням мотивації до рефлексивної діяльності, а також знань
щодо сутності самого феномену рефлексії та вмінь, відповідних до особистісної та інтелектуальної рефлексії.
Оскільки на цьому етапі переважними є саме ці типи рефлексії, хоча й починають з’являтися елементи
комунікативної рефлексії. Якщо говорити про типи рефлексії, що виокремлюються за часовим критерієм, то
переважає ситуативна й ретроспективна рефлексія; за спрямованістю – інтрапсихічна. Тобто зазначене поглинання
„у себе” є тільки підґрунтям щодо формування рефлексивної компетентності.
Професійна суб’єктність. Початковий період формування зазначеного конструкту ми визначаємо як
етап загальної особистісної суб’єктності. Такий підхід зумовлений тим, що в студентів ще не вироблені
навички самоорганізації, планування власної життєдіяльності. Переважає орієнтація на результат,
соціальні норми та еталони засвоюються безвідносно до професійної діяльності, тобто неусвідомлено.
Домінантною поведінкою є запобігання та пристосування. Активність є ситуативною й неусвідомленою.
Мінімальній суб’єктний досвід представлений ціннісним досвідом. Провідним також є сенсомоторний
тип антиципації. Тому початковий етап формування професійної суб’єктності майбутніх педагогів швидше
буде пов’язаний з формуванням суб’єктності не як професійної якості, а як базового особистісного
конструкта. У форматі цього етапу відбувається діагностика певних показників рівня розвитку
суб’єктності, з’ясування суб’єктного потенціалу студенту, стимулювання потягу до виявлення, аналізу й
реалізації потреб у розвитку своєї суб’єктності. Переважною формою суб’єктного самоздійснення є процес
самопізнання.
ІІ-й етап – квазіпрофесійна діяльність, імітаційна навчальна модель, другий та третій курс навчання у
ВНЗ.
Рефлексивна компетентність. У форматі цього етапу відбувається формування педагогічної рефлексії
вже як професійно-особистісної якості вчителя, тобто відбувається поглинання „у професію”. Мотивація
до рефлексивної діяльності стає більш усвідомлюваною й стійкою, тобто мотиви набувають статусу
фіксованої установки. Когнітивні та операційно-діяльнісні аспекти рефлексивної компетентності
пов’язані з формуванням системи знань і вмінь, необхідних у сфері реалізації міжособистісного пізнання,
оскільки переважною є комунікативна рефлексія. Починають формуватися інтерпсихічна й прогностична
рефлексія. Тобто рефлексивна орієнтація на себе в минулому, змінює вектор орієнтації на інших та себе в
майбутньому. Продовжують також розвиватися й поширюватися особистісна та інтелектуальна
рефлексія.
Професійна суб’єктність. Цей етап формування зазначеної якості ми окреслюємо як етап первинної
професійної суб’єктності. Особистісні інтереси починають координуватися з професійними. Поступово
орієнтація „на результат” змінюється орієнтацією „на процес”, соціальні норми та еталони засвоюються
як власні, але відбувається лише псевдоусвідомлення. Активність стає усвідомлюваною, розвивається в
установленні контактів з іншими людьми, у набутті професійної інформації. Починає формуватися
надситуативна активність, що переходить межі певної ситуації. Суб’єктний досвід уже пов’язується з
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реалізацією операціонального досвіду, а також досвіду співпраці, тобто формуються навички планування
своєї життєдіяльності, що забезпечують ефективну організацію навчальної діяльності, навички
співробітництва, які сприяють формуванню суб’єктної професійної позиції. Антиципація поширюється
перцептивним рівнем та рівнем уявлень (вторинних образів). У цей період починається процес
професійної самореалізації як форми суб’єктного самоздійснення.
ІІІ-й етап – навчально-професійна діяльність, соціальна навчальна модель, четвертий курс навчання у
ВНЗ.
Рефлексивна компетентність. У процесі навчально-професійної діяльності відбувається формування
рефлексивної компетентності як цілісної, інтегрованої професійно-особистісної якості майбутнього вчителя
початкових класів. Мотиваційний складник зазначеного конструкту характеризується стійким ціннісним
ставленням до рефлексивної діяльності. Когнітивні й операційно-діяльнісні аспекти рефлексивної
компетентності даного етапу пов’язані з формуванням знань й умінь, що відбивають вищі типи педагогічної
рефлексії й реалізуються у процесі цілісного науково-методологічного аналізу, проектування, моделювання,
прогнозування своєї рефлексивної діяльності, а також рефлексивної діяльності інших. Отже, переважними є
вищі типи педагогічної рефлексії, а саме: кооперативна, комунікативна, тобто соціальна, а також інтерпсихічна,
перспективна, що синтезуються в контекстній рефлексії. На цьому етапі вже повною мірою реалізуються
детермінаційні функції рефлексивної компетентності, що зумовлюють розвиток мотиваційної, смислової,
суб’єктної сфери майбутніх педагогів.
Професійна суб’єктність. Нарешті цей етап ми визначаємо як суб’єктно-професійний. Переважною є
орієнтація на засоби здійснення навчально-професійної діяльності. Соціальні норми та еталони активно
аналізуються й або приймаються, або не приймаються, тобто суб’єкт визначає свою позицію щодо них,
відбувається їх істинне усвідомлення. Реалізуються всі складники суб’єктного досвіду: ціннісний досвід,
досвід рефлексії, операціональний досвід, досвід співпраці. Домінантним стилем поведінки є співпраця,
тобто студент уже здатний бачити іншу людину, співчувати їй, готовий до міжсуб’єктного спілкування.
Активність має надситуативний, нададаптивний, інтегрований характер. На цьому етапі вже переважають
вищі типи рефлексії (як складника професійної суб’єктності), а саме: предметно-функціональна,
методологічна, когнітивна, афективна, поведінкова, інтерпсихічна, перспективна. Відбувається
ускладнення як когнітивного так регулятивного аспектів антиципації. Мовно-мисленнєвий рівень, тобто
рівень переважно інтелектуальних операцій, пов’язаний з ускладненням інтеграції психічних процесів та
появою нових форм передбачення. Студент уже спрямований на самореалізацію та самоактуалізацію в
майбутній професії, проте поки що реальною є ситуативна самоактуалізація.
Отже, становлення суб’єктності студента – це безперервний і динамічний процес, що визначає рівень
його
вибірково-активного,
ініціативно-відповідального,
ситуативного
й
конструктивноперетворювального ставлення до себе й до професійної діяльності.
Таким чином, розглянуті вище підходи до ознак обдарованості, що пов’язані з їх рефлексивним й
суб’єктним характером, дозволяють тлумачити розвиток рефлексивної компетентності та суб’єктності як
напрями роботи з обдарованими студентами у ВНЗ відповідно до певних етапів професійної підготовки
майбутніх педагогів у ВНЗ.
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Желанова В. В. Развитие рефлексивной компетентности и субъектности как признаков одаренной
личности будущего педагога в вузе
В статье обоснована актуальность проблемы и педагогического сопровождения одаренной молодежи.
Проанализированы феномен «одаренный ребенок» в исследованиях ведущих ученых современности.
Предложены авторская трактовка рефлексивной компетентности, основанной на принципах
метакомпетентности и интегративной характеристики личности. Представлены рефлексивной
компетентности и субъектность как признаки одаренной личности студента. Рассмотрены
мотивационно-ценностный, когнитивный, операционно-деятельностный компоненты рефлексивной
компетентности. Представлены профессиональную позицию, педагогическую активность, субъектный
опыт, способность к рефлексии, антиципацию как компоненты субъектности личности будущего
педагога. Проанализирована динамика развития составляющих рефлексивной компетентности и
субъектности в формате процессов рефлексиогенезу и субьектогенезу. начальных классов.
Ключевые слова: признаки одаренности, рефлексивная компетентность, субъектность,
рефлексиогенез, субьектогенез.
Zhelanova V. Development Of Reflextive Competence And Subjectivity As The Signs Of The Personality Of
The Future Teacher In The University
The article substantiates the urgency of the problem of education and pedagogical support of talented youth. It
analyzes the phenomenon of a "talented child" in research works of the leading modern scientists. The article
suggests author's interpretation of the reflexive competence, based on the principles of metacompetencies and
integrative characteristics of personality. It presents reflexive competence and subjectivity as characteristics of
the talented personality of a student. A motivational-valuable, cognitive and operational-active components of
reflective competence are considered. It represents a professional position, teaching experience, subject
expertise, capacity for reflection, anticipation as components of subjectivity of a future teacher. The article also
analyzes the dynamics of the components of reflexive competence and subjectivity in the format of reflex genesis
and subject genesis processes.
Key words: attributes of giftedness, reflexive competence, subjectivity, reflexogenesis, subectogenesis.
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кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх
навчання
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань)
ОБРАЗИ ГЕРОЇВ У ПОЕМІ «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» ТА ЇХНЄ ТРАКТУВАННЯ У
ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ ХХ СТОЛІТТЯ
В статті на основі аналізу поеми «Слово о полку Ігоревім», а також окремих шкільних підручників ХХ
століття, здійснено характеристику образів героїв художнього твору, з’ясовано їхнє трактування в
історії літературної освіти означеного періоду. Встановлено, що образи героїв поеми зумовлені
реаліями дружинного побуту кінця ХІІ століття, віддзеркалюють світоглядні уявлення особистості
означеного періоду, а також символізують невмирущі ідеї патріотизму, національної волі, честі,
єдності, прагнення утвердити національну самобутність українського народу. Зроблено висновок, що
поема «Слово о полку Ігоревім» у шкільних підручниках ХХ століття трактувалася як апофеоз воїнської
доблесті, вірності Батьківщині, відваги й хоробрості. Найкращі лицарські чесноти українців, що
втілилися в образах героїчної поеми, слугували цілям радянської ідеології, адже спрямовувалися на
формування радянського патріотизму й інтернаціоналізму, розуміння згубності чвар для добробуту
«широких народних мас».
Ключові слова: герой, героїзм, патріотизм, історія літературної освіти, шкільні підручники, українська
література, духовний світ особистості.
Постановка питання. Однією з перлин світової літератури, найвизначнішим зразком орнаменталізму
й усього давньоукраїнського письменства є героїчна поема «Слово о полку Ігоревім». Пісня-заклик,
сповнена любові до Батьківщини, власного народу, втілила роздуми автора-патріота про долю рідної
землі, піклування про її благополуччя. Клич до єднання руських князів перед вторгненням половецьких
військ є головною ідеєю художнього твору, якій підпорядковані всі образи й поетичні засоби. Бурхливі
фантазійні сплески, поетичний талант творця «Слова…» дали змогу втілити свої шляхетні переконання в
потужні й автентичні художні образи.
Протягом тривалого періоду російські, радянські й деякі українські літературознавці розглядали
«Слово» як частину розділу «Російська література», захищалися дисертаційні дослідження, в яких
пам’ятка «виривалася» з національної культурної спадщини українців.
«Слово о полку Ігоревім» має надзвичайний педагогічний потенціал, найбільша цінність якого
виявляється в патріотичній державній ідеології, любові до Батьківщини, палкому заклику князів до
єдності, боротьби з ворогом лише спільними зусиллями. Пранаціональна й політична ідеї «стали вічними
в Україні-Руси, бо вони ніколи не забувалися, ніколи не минали, хоч не завжди реалізувалися… Цю
безсмертність ідеології «Слова», його полум’яну патріотичність якось не замічали перші дослідники
пам’ятки, а власне в них безконечно велике значення її, – це заповіти українцям, а може й усьому
слов’янству на вічні віки!», – стверджував І. Огієнко [7, с. 151 – 152].
Огляд досліджень і публікацій. Неупереджений аналіз художніх образів поеми «Слово о полку
Ігоревім» здійснили В. Балушок, І. Огієнко, О. Сліпушко, М. Тимошик та ін. Зокрема, переосмислюючи
історію раннього українського письменства, М. Тимошик говорить про печальну тенденцію, згідно з
якою більша частина рукописних шедеврів, що творилася на території України-Руси, в результаті
«наглих грабунків вивозилася здебільшого в північному напрямку й ніколи вже назад не поверталася»
[10, с. 7]. Шляхом фальсифікації тексти цих шедеврів ставали ніби власністю і витвором уже іншої
етнічної спільноти. Однак навіть такі маніпуляції не змогли викоренити української сутності, мовних
особливостей, ідейного й тематичного наповнення, що ґрунтувалися на культурних особливостях
українського народу.
Переконливі аргументи на користь українського походження твору знайшов І. Огієнко. Поряд з
виділенням мовних особливостей, притаманних українській мові ХІІ століття, серед доводів ученого –
наголошування на особливостях державницької патріотичної ідеології та громадянської позиції автора.
Творець поеми був ідеологом єдності Русі як державного утворення зі столицею в Києві й саме тому
змальовує могутність старих князів, закликає повернутися до цих часів. Зміст твору, на думку І. Огієнка,
вказує на унікальний патріотизм його автора, який походив з південної частини Русі-України, бо був
добре обізнаний з традиціями цієї землі, військовою та книжною справами, людиною начитаною та
надзвичайно талановитою [7, с. 33 – 35].
Авторами критичних статей у шкільних підручниках ХХ століття були О. Білецький, М. Возняк,
М. Грицай, Й. Застирець, С. Єфремов та ін.
Метою статті було висвітлити сучасну трактовку образів «Слова» та простежити їхню інтерпретацію
у шкільних підручниках ХХ століття.
© Йовенко Л. І., 2017
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Виклад основного матеріалу. Насамперед привертає увагу читача величний образ Бояна, який
з’являється на початку поеми і вводиться автором з метою вираження особистих мистецьких смаків та
суспільно-політичних поглядів. «Начати жє ся тhи пьсни по былинамъ сєго времєни, а нє по
замышлєныю Бояню. Боянь бо вhщіи, Аще кому хотящє пhснь творити, то растhкашєся мыслию по
дрєву, сhрымъ волком по зємли, шизымъ орлом подъ облакы [11, с. 356]. Така презентація образу співця
зумовлена уявленням пращурів про три яруси світу та Світове Дерево як їх модель. Боян для автора
«Слова» є Великим Просвітленим, бо завдяки всеохопності власного творчого доробку, перебуває
одночасно в усіх сферах буття. Згідно з міфологічним ученням, вовк символізує світ Нави і має
різноманітну трактовку у наукових джерелах: від «розшматовуючи здобич тварина», «звір-убивця» до
«усевидющість, усевладність, набуття певних магічно-священних функцій, таємних знань» [12, с. 131–
139]. В індоєвропейській міфологічній традиції це – надзвичайно складний символ. Він, як хижак, втілює
смертоносне начало, належить до потойбічного світу, царства мертвих [8]. Історик Л. Залізняк вважає,
що «вовк» і давньоруське «волхв» за давньоруською транскрипцією – одне й те саме слово [4, с. 142].
У багатьох народів Євразії вовк, насамперед, пов’язувався з культом вожака бойової дружини [6, с.
242].
Отже, можемо провести аналогію згаданого у «Слові о полку Ігоревім» князя Всеслава, який
«великому Хорсові вовком путь перебігав», «людям суд чинив, Князям городи городив, а сам вночі
вовком бігав» [10, с. 45] із билинними богатирями Волхою Всеславовичем і Вольгою. Їхня здатність
обертатися на звіра використовувалася не тільки для того, щоб вивідувати плани ворогів, а й для
здобування їжі, швидкого подолання значних відстаней, можливості захопити ворога зненацька.
За свідченнями істориків, воїни скіфських загонів, які славилися своєю відвагою та сміливістю і
складалися переважно з молоді, називали себе вовками-псами [1, с. 160], а слов’янські воїни перед боєм
підбадьорювали себе вовчим завиванням. За часів козацтва вовк вважався втіленням образу ідеального
воїна, оборонця рідної землі та віри християнської. Вірили в те, що козацькі ватажки вміли
перетворюватися на вовка або собаку, як-от отаман Сірко, Семен Палій та інші козаки-характерники.
Отже, образ вовка бере свій початок в індоєвропейській військовій традиції, в якій існував культ воїназвіра, воїна-вовка.
Орел є символом неба (святу Прави, духовного світу богів), царської влади, величі, благородства,
сили, мужності, Воскресіння, душі християнина, він був супутником сонячних богів [17, с. 466–468], а
білка, що пересувається по Дереву, є втіленням зв’язку між Потойбіччям, Землею і Небом.
Така презентація Бояна свідчить про захват і преклоніння перед мистецьким талантом співця, а надто
вмінням славити («свивать славы оба-полы сєго времени» [11, с. 359]), тобто оспівувати героїчні дії як
сучасників, так і прабатьків. Таким чином, Боян існує поза часом, оскільки поєднує риси співця
старовинних часів та поета ХІІ століття, а також реалістичну та міфологічну суть.
Варто сказати, що автор слова, закликаючи князів до об’єднання навколо Великого Князя Київського,
підкреслює насамперед їхні лицарські чесноти, хоробрість, мужність тощо.
Образ князя Ігоря набув різноманітного трактування в літературознавців. Зрозуміло, що автор поеми
не надто прославляє князя, говорить про нього доволі стримано, однак визнає його безстрашність,
відвагу, відчайдушність, порівнює його із соколом, сонцем (загалом військову вправність руських князів
автор називає вільним польотом соколів). Ігор – мужній витязь, який виступає у похід, ігноруючи будьякі застереження. Він прагне здобути перемогу над половцями, випити води з Дону. Саме тому воїни
вирушили у похід, «ищучи себh чти, А князю – славы», що по суті не є похвалою, а засудженням автором
нерозсудливого бажання слави [11, с. 362]. Загалом автор присвячує цьому князеві лише кілька слів, коли
зауважує, що перед зорями герой полки повертає. Незважаючи на невтішний результат походу, образ
виписується у позитивному ключі: Ігор тікає з полону як вільнолюбива і смілива особистість. Вся Русь
радіє з приводу повернення Ігоря. Характер і діяльність князя визначається історичними подіями і
вказують на неоднозначність героя, який втілює як позитивні, так і негативні риси. Князь Ігор – це особа,
яка відображає політичні тенденції руської політики кінця ХІІ століття. Він – мужній лицар, палкий
патріот, але надзвичайно нерозсудлива людина, бо турбується про власні честь і славу, невілюючи
стратегічні інтереси Давньоруської держави. Як зауважує О. Сліпушко, «характерна для середньовічного
мислення ідеалізація героїв при творенні образу фактично відсутня. Похід Ігоря подається як такий, що
був здійснений без дозволу Святослава, таємний, бо князь прагнув усю славу здобути собі» [9, с. 21].
Ігнорування природного знамення, а також вістки про нерівність сил, набувають критичного звучання в
устах автора, який прямо звинувачує князя в нещастях, які відчули після поразки Ігоря відразу три
князівства. Митець детально виписує похід Ігоря, аби продемонструвати всю марність таких вчинків.
Образ героя показано у динаміці, адже переконуємося, що Ігор зрозумів власну помилку й переосмислив
свої погляди: князь підтримує ідеї Володимира Мономаха і стає нащадком його замислу об'єднання Русі.
Еволюціонувавши, образ князя символізує заперечення міжусобної політики династії Ольговичів, яке
репрезентовано у творі спогадом про річку Стугну.
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Варто зазначити, що персонажі «Слова о полку Ігоревім» характеризуються «буйстовом», а надто ця
риса вирізняла рід Ольговичів. Ігорь висловив бажання дійти до гирла Дону, маючи незначну кількість
воїнів. Подібне «буйство» притаманне й князю Всеволоду, який символізує досконалого лицаря. Князя
зображено у золоченому шоломі, на коні, він мужньо знищує ворога. Автор виводить Всеволода як
справжнього епічного героя, гідного ватажка сміливих воїнів. «У пориві бою він забув про все: славу,
смертельну небезпеку, рідне місто, красуню дружину Ольгу Глібівну. Всеволод – могутній, сміливий
воїн, вірний у дружбі, але необережний у бою, недалекоглядний. Він хороший воїн, але поганий політик.
В інтерпретації автора, Всеволод Тур – Буй і Яр. Така подвійна характеристика князя свідчить про
надзвичайно «буйний» характер героя, порівняно з Ігорем, Ребриком, Давидом, Романом і Мстиславом.
По відношенню до них автор теж використовує характеристику Буй, але без Яр і Тур. Очевидно, ця риса
характеру проявилася саме в особі Всеволода», – пише О. Сліпушко [9, с. 22]. Таким чином, Всеволод є
втіленням «буйства», яким народна уява наділила героїв билин, народних оповідань тощо.
«Слово о полку Ігоревім» протягом історії не раз ставало знаряддям ідеологічної пропаганди.
Зокрема, під час Другої світової війни, коли німці заполонили Україну і Росію, «Слово» (особливо в
Росії) використовувалося як засіб підвищення патріотизму, видавалося у величезній кількості
екземплярів. «Повстанські відділи на своїх прапорах писали: «За Землю Русскую, за рани Ігореві, буєго
Святославлича!». А партизанський відділ міста Рильська виписав на свойому бойовому прапорі: «Луце
потяту быти, нежели полонену быти!», – зазначає І. Огієнко [7, с. 160]. Окрім цього, дослідник
стверджує, що коли влітку 1944 року одна українська повстанська група пробивалася до Дніпра та
знищувала по дорозі ворога, «отаман групи, підбадьорюючи своїх вояків, кликав до них: «До Дніпра
Славути, щоб іспити шоломом синєго Дону!». Досягнувши Дніпра, повстанці попадали на коліна,
поздіймали свої бойові шоломи, і ним напилися води з Дніпра-Славутича!... Достойні сини України!..»
[7, с. 161].
Розглянемо, як розглядалися образи героїв «Слова о полку Ігоревім» в історії літературної освіти. У
підручнику «Історія української літератури від найдавніших часів по нинішній день» Й. Застирця (1902
р.) подано невелику кількість інформації про «Слово о полку Ігоревім». Зокрема, перераховані
найвиразніші, на думку літературного критика, фрагменти поеми, серед яких – втеча Ігоря з полону,
згадка про Бояна, плач Ярославни тощо. Вчений акцентує увагу читача на патріотизмі автора «Слова» та
міфологічних рисах, які притаманні образам твору. «Автор Слова се поет-патріот княжого времени,
жадає пімсти за зневагу рускої землї. До сего твору вмішав мітольоґію сканлинавсько-руску, котра єще
тоди жила традиційно в народї і се підносить еще більше значінь сего пам’ятника», – зауважує вчений [5,
с. 9].
Даючи оцінку пам’яткам давньої літератури, С. Єфремов в «Історії українського письменства»
виділяє величний образ «Слова о полку Ігоревім», «великого поета старих часів» [3, с. 61] «віщого»
Бояна, який, на думку вченого, був співцем героїчної слави княжої доби на зразок пізніших кобзарів та
лірників. До таких натхненних співців, що прославляли своїх героїв автор відносить і автора «Слова»,
який творить «по былинамъ» свого часу і якого літературознавець вважає «великим громадянином» [3, с.
64], «благородним патріотом» [3, с. 65] тощо. «Серце його билося в унісон з громадським серцем, боліло
його горем та муками. Красу поетичної форми знав він, як поєднати з тими думками, що … повинні були
сушити голови кращим синам свого часу в давній Русі. Любов до рідного краю та народу гарячим б’є
джерелом з цього дивного твору і вкладає авторові чудові образи, вириває з уст прокльони гніву на
людей, що гублять батьківщину» [3, с. 64]. Загалом літописців С. Єфремов вважає найкращими людьми,
що відображали ідеологію свого часу, творили «політичні енциклопедії» і були спроможними піднятися
над егоїстичними особистісними чи класовими інтересами й захистити національні, загальнонародні
справи.
У шкільному підручнику М. Возняка «Старе українське письменство» (1922 р.) зустрічаємо
докладний розгляд образу скомороха-поета, «гуслого», подібного до Бояна із «Слова о полку Ігоревім».
Для історії українського письменства, на думку автора книги, надзвичайно важливою є згадка про таких
особистостей, оскільки були вони носіями не тільки української традиційної поезії, а й зберігачами
історії рідного народу (саме тому сталіністи під час Харківського З’їзду народних співців 1930 року
знищили 337 його делегатів, які були нащадками таких поетів). Про скоморохів-поетів йдеться у
билинах. Акомпануючи собі, гуслий співав про старовину й сучасні йому часи, вводив у пісню
приповідки, дотепні вислови, приспівки, чим справляв сильне враження на слухачів. У своїх виступах
скоморох-поет славив давніх лицарів і сучасних йому князів.
«Поетом-пророком божого походження», «внуком Велеса» називає Бояна М. Возняк [2, с. 182]. «Його
гра на гуслях і спів очаровували всіх як спів соловія. Співав головно про давні часи…», – зазначає
вчений [2, с. 182]. У книзі підкреслюється першорядна роль поета в духовному житті наших пращурів,
розвитку дружинного історичного епосу, який Боян виробив на лицарській основі. Літературний критик
наголошує на тому, що поет виконував роль містка між минулими і сучасними поколіннями, формував
свідоме ставлення до героїчних сторінок історії, що сприяло ментальному єднанню українського народу.
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Аналіз змісту поеми «Слово о полку Ігоревім» М. Возняком, дає можливість зробити такі висновки:
•
автор «Слова» міг бути членом не дружини Ігоря, а саме князя Святослава, бо на ньому
сфокусував свої особисті симпатії;
•
ліро-епічний характер твору, висловлення слави героям наприкінці «Слова», форма його
побудови нагадує героїчний епос українців – народні думи пізніших часів;
•
окремі міфологічні вірування запозичені з традиційної поезії та вводяться для підсилення
характеристики образів, відображення лицарських якостей героїв (сокіл і тур – символи сили і
хоробрості; вовк – символ швидкості й бігу; дятли й солов’ї – символ успіху та ін.);
•
поема віддзеркалює не тільки подробиці військового життя, а й мирного життя українців
(хліборобську працю, весільний бенкет, богомильство Ігоря після полону);
•
твір осяяний позбавленою всякої тенденційності високою ідеєю цілісності Київської держави та
став її лебединою піснею [2, с. 184 – 185].
У підручниках з історії української літератури М. Грунського, О. Дорошкевича, Г. Пільгука розгляд
творів давньої української літератури відсутній.
Розширені критичні статті, присвячені поемі «Слово о полку Ігоревім» подибаємо у підручниках 1943
– 1985 рр. для 8 класу за загальною редакцією О. Білецького. У підручнику 1979 року наявна вступна
стаття, де посилаючись на доповідь Л. Брежнєва на ХХV з’їзді КПРС про чергові завдання в галузі
внутрішньої і зовнішньої політики, О. Білецький пояснює читачеві, що розглядає літературний процес у
конкретній історичній обстановці, у зв’язку з історичними подіями, фактами класової боротьби певної
епохи [15, с. 6]. На думку О. Білецького, дружинний співець Боян жив у першій половині ХІ століття і
вплинув своєю творчістю на автора «Слова». Загалом цей образ отримав досить нейтральне трактування
літературознавця. «Автор «Слова» називає Бояна «внуком Велеса», «віщим співцем». Творчість Бояна
різностороння. Він не додержує суворого плану; говорячи про сучасне, він згадує й минуле.
«Приспівками» він надає різноманітності своїм творам…» [16, с. 120]. Слов’янський бог Велес
визначається літературним критиком як «бог стад, пізніший покровитель поетів, так само як Грецький
Аполлон» [16, с. 120].
Окрім цього в критичній статті звучать антирелігійні агітки, які виявляються в наголошенні на
світськості автора «Слова», незначному церковному елементі у творі. «Але навіть саме слово «бог», без
якого не обходить майже ні одна сторінка літопису, в «Слові» зустрічається надзвичайно рідко. Цікаво,
що Ярославна, звертаючись з мольбами до сонця, вітру й Дніпра, навіть не загадує про християнського
бога. Церковна мораль чужа авторові «Слова»» [16, с. 124 – 125].
Привертає увагу й підхід О. Білецького до висвітлення патріотизму як основної ідеї поеми. Вчений
відзначає авторське прихильне ставлення до померлого Володимира Мономаха і сучасного «Слову»
великого князя київського Святослава, який набуває у поемі рис об’єднуючого начала, помічає їхній
високий патріотизм, який на його думку, в ті часи був властивий лише незначній кількості освічених
людей, та робить висновок, який націлений на формування в читачів радянського патріотизму. «В епоху
феодальної роздробленості, напередодні страшної монголо-татарської навали в «Слові о полку Ігореве» в
яскравих художніх образах була висловлена ідея любові до батьківщини – велика ідея, дорога й
зрозуміла населенню нашого великого й багатонаціонального Союзу Радянських Соціалістичних
Республік». Згідно з матеріалами статті, в жодному творі ХІ – ХІІІ століть не спостерігається такого
яскравого і художнього втілення цієї ідеї через розмаїтті образи «Слова», – підсумовує вчений [16, с.
130].
Щодо інших героїв «Слова», то О. Білецький відзначає хоробрість і благородність князя Ігоря, якого
характеризує як людину, наділену суворою, спокійною відвагою і рішучістю. Він не звертає увагу на
«знамення», зневажає смерть і небезпеку: «Прагнення йти назустріч ворогові, войовниче бажання
«напитися шоломом Дону» бере гору. Честь і слава – головні рушії поведінки Ігоря; звертаючись до своєї
дружини, він каже: «краще вбитому бути, ніж полоненому бути»», – зауважує літературознавець [16, с.
130].
Вчений помічає той факт, що Святослав, князь київський, високо оцінює лицарські чесноти Ігоря і
Всеволода: «Ваші хоробрі серця з міцного булату викувані, а в одвазі загартовані». Автор, як ми знаємо,
не співчуває задумові Ігоря, проте, наділяє Ігоря рисами князя – оборонця рідної землі, близького до
дружини воїна, вірного й стійкого, хоч і самовпевненого; б’ючись до останнього, він завертає полки, що
починають відступати»» [16, с. 130].
Даючи характеристику образу Всеволода, О. Білецький залучає матеріали літописного оповідання, де
мимохідь згадується хоробрість цього князя, що «чимало мужності показав» [16, с. 131]. Вчений
відзначає особливо піднесений тон зображення автором воєнної доблесті цього князя. «Як буйний тур,
б’ється він у передовому загоні, прискає на ворогів стрілами, гримить мечем об ворожі шоломи, і куди не
повернеться він у січі, там лежать голови половецькі. Він, як і брат, шукаючи слави, готовий забути для
ратних подвигів і про батьківський престол князівський, і про милу жінку свою» [13, с. 19]. Загалом
літературний критик помічає шанобливе ставлення князя до своїх бойових товаришів, теплоту та
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гордість, з якою князь говорить про них. Героїзм, хоробрість, загартованість воїнів – якості, які
підносить О. Білецький: «Сповиті під трубами, виплекані під шоломами, бувалі вояки зажди готові до
бою з ворогом; наче сірі вовки в полі, скачуть вони, не боячись небезпеки, шукаючи собі честі, а князеві
слави» [16, с. 131]. Окрім цього, вчений звертає увагу і на ставлення самого автора до русичів, який
захоплюється їхнім благородством, відвагою, зневагою до небезпек, байдужістю до багатства, і навіть
зброєю цих відчайдушних людей.
Князь Святослав трактується у підручнику як особа, що відіграє особливу роль у творі, оскільки
здобув перемогу над половцями, заволодів великою здобиччю, полонив хана Кобяка. Центральне місце
цього князя у творі пояснюється його софійністю, прозорливістю, далекоглядністю тощо. Літературний
критик відзначує той факт, що Святослав засуджує славолюбство Ігоря і Всеволода, які не узгодили
власних дій з іншими князями, намагається своїм закликом підняти русичів для нового походу на
половців, об’єднати молодших князів на боротьбу. «Святославові властивий ширший, ніж іншим князям,
підхід до дійсності. У розумінні подій, відносин між князями він стоїть вище, ніж будь-хто з князів. Це
величний образ мудрого володаря, авторитет якого для співця «Слова» здається непорушним» [13, с. 21].
Святослав у зазначеному підручнику характеризується як особистість, що поєднує риси мудрого
політика й могутнього полководця, як найближчий співцеві образ. Ідеалізація цього героя, на думку О.
Білецького, зумовлена старшим віком, досвідченістю, авторитетністю князя, що давало змогу об’єднання
для справи величезної політичної ваги – спільної боротьби з кочівниками саме навколо цієї особи.
Таким чином, розгортаючи галерею образів князів руських, показуючи відносини між ними,
висловлюючи своє ставлення до них, автор, на думку вченого, втілив основну ідею твору – ідею
«боротьби з князівськими незгодами, якими користуються вороги, «бо через незгоду постало насильство
від землі Половецької»» [16, с. 135].
Подібну інтерпретацію отримали герої «Слова о полку Ігоревім» у підручнику за редакцією М.
Грицая (1988 р.). Осмислюючи початок поеми, літературний критик пише: «Автор має намір розповісти
про похід у такий спосіб, щоб, з одного боку, уславити руських воїнів за їхній патріотизм, відвагу,
мужність, а з другого – довести, що всі ці чудові якості мало принесуть користі батьківщині, якщо князі
не будуть діяти спільно, не об’єднають своїх зусиль у боротьбі проти ворога, за створення сильної,
єдиної держави» [14, с. 14].
М. Грицай виділяє образи та вчинки Ігоря та Всеволода як основних учасників походу та помічай той
факт, що автор возвеличує цих героїв «за те, що вони проймалися ідеєю захисту рідної землі і готові
захищати її до останнього подиху. В їх особі автор бачить кращих представників сучасних йому князів»
[14, с. 16 – 17].
Щодо князя Ігоря, то він у підручнику характеризується як хоробрий, відважний, відданий
Батьківщині герой-патріот, як непримиренний ворог половців, який, щоправда, виявляє нерозсудливість,
бо вирішує здобути перемогу над половцями сам, без допомоги інших руських князів. Відзначаючи
шляхетність, рішучість та інші найкращі лицарські чесноти князя, вчений підкреслює: «Честь і слава –
головні рушії поведінки Ігоря; звертаючись до своєї дружини, він каже: «Краще ж би порубаним бути,
ніж полоненим бути» [14, с. 14].
Всеволод трактується у підручнику як втілення героїзму руських воїнів, як відважна й хоробра
особистість, здатна власним прикладом надихнути дружину на подвиг. «В Іпатіївському літописі
говориться, що Всеволод у бою виявив неабияку мужність. З таким же захопленням пише про нього і
автор «Слова». Як розлючений тур, Всеволод іде попереду своїх воїнів, сипле на ворогів стрілами,
бряжчить об шоломи мечами булатними. Куди тур поскаче, там лежать погані голови половецькі,
розсічені його шаблею ворожі шоломи» [14, с. 17]. М. Грицай підкреслює, що цей князь завжди в центрі
бою, залишаючи заради цієї справи батьківський князівський престол і кохану дружину.
Князь Святослав, згідно з поясненням М. Грицая, займає своєрідне місце в творі. На думку вченого, в
образі Святослава автор не відтворює риси конкретної особи, а бажає створити свій ідеал мужнього
правителя руської землі, далекоглядного і прозорливого політика. Літературний критик припускає, що
автор не випадково вивів у центр другої частини «Слова» образ Святослава, бо він – князь київський, а
саме Київ розглядається автором поеми як центр могутньої об’єднаної Давньоруської держави. Крім
того, перед походом Ігоря, Святослав двічі перемагав половців. Тому автор «Слова», на переконання
М. Грицая, намагався у будь-який спосіб возвеличити постать Святослава, зробити його ім’я символом
об’єднання Русі, без чого неможлива була сильна Давньоруська держава, здатна не тільки протистояти
натиску кочівників, а й диктувати їм свою волю.
Висновки та перспективи дослідження. Таким чином, образи героїв поеми зумовлені реаліями
дружинного побуту кінця ХІІ століття й віддзеркалюють світоглядні уявлення особистості означеного
періоду. Головні персонажі твору синтезують фольклорні, книжні й авторські елементи, а також
вміщують ідеологічну, міфологічну та естетичну складову. Створені автором «Слова о полку Ігоревім»
образи символізують невмирущі ідеї патріотизму, національної волі, честі, єдності, а також прагнення
утвердити національну самобутність українського народу.
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Було встановлено, що поема «Слово о полку Ігоревім» у шкільних підручниках ХХ століття
трактувалася як апофеоз воїнської доблесті, вірності Батьківщині, відваги й хоробрості. Найкращі
лицарські чесноти українців, що втілилися в образах героїчної поеми, слугували цілям радянської
ідеології, адже спрямовувалися на формування радянського патріотизму й інтернаціоналізму, розуміння
згубності чвар для добробуту «широких народних мас».
Подальшої розробки потребує інтерпретація образів Г. Сковороди у шкільних підручниках радянської
доби.
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Йовенко Л. И. Образы героев в поэме «слово о полку игореве» и их трактовка в школьных учебниках
хх века
В статье на основе анализа поэмы «Слово о полку Игореве», а также отдельных школьных учебников
ХХ века, осуществлено характеристику образов героев художественного произведения, выяснена их
трактовка в истории литературного образования указанного периода. Установлено, что образы героев
поэмы обусловлены реалиями дружинного быта конца ХII веках, отражают мировоззренческие
представления личности определенного периода, а также символизируют бессмертные идеи
патриотизма, национальной свободы, чести, единства, стремление утвердить национальную
самобытность украинского народа. Сделан вывод, что поэма «Слово о полку Игореве» в школьных
учебниках ХХ века рассматривалась как апофеоз воинской доблести, верности родине, отваги и
храбрости. Лучшие рыцарские добродетели украинцев, выразившиеся в образах героической поэмы,
служили целям советской идеологии, потому что были направлены на формирование советского
патриотизма и интернационализма, понимание пагубности распрей для благосостояния «широких
народных масс».
Ключевые слова: герой, героизм, патриотизм, история литературного образования, школьные
учебники, украинская литература, духовный мир личности.
Yovenko L. Images Of Heroes In The Poem "Word On The Igoresh Cell" And Their Traction In The School
Textbooks Of The 20th Century
The article is based on an analysis of the poem «Slovo o polky Igorevim» and some school textbooks of the 20th
century. The characteristic of images was made as well as clarified their interpretation in the history of literary
education of that period. The author found out that characters of the poem were caused by reality of life at the
end of 12th century and reflected the philosophical ideas of personality at that period, and symbolized the ideas
of patriotism, national freedom, honor, unity, and desire to create national identity of the Ukrainian people. It
was concluded that poem «Slovo o polky Igorevim» in school textbooks of the 20th century was treated as the
apotheosis of war valor, loyalty to the Motherland, courage and bravery. The best Ukrainian knight virtues, that
was shown in the images of the heroic poem, served as the aims of Soviet ideology, because all that was used for
formation the Soviet patriotism and internationalism, understanding the disastrous of strife for the welfare of
«the masses».
Keywords: hero, heroism, patriotism, history of literary education, school textbooks, Ukrainian literature, the
spiritual world of the individual.
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ЗАГАЛЬНОНАУКОВИЙ КОНТЕКСТ КАТЕГОРІЇ «УМІННЯ»
В статті розглянуто загальнонауковий контекст категорії «уміння». Визначено, що проблема
формування умінь має давнюю історію. Узагальнено, що на основі праць грецьких філософів закладено
наукове підґрунтя для розроблення проблеми формування умінь у процесі викладання освітніх наук.
Досліджено, що в психолого-педагогічній науці приділяється велике значення формуванню різноманітних
умінь та розмаїття поглядів науковців з даної проблеми. Проте, на наш погляд, досі не подається
однобічного визначення категорії «вміння». Аналізуючи наукову літературу, ми побачили, що
найчастіше уміння пов’язують із здатністю вирішувати певну діяльність, яка спрямована на досягнення
конкретної мети. Виходячи з цього, вважаємо доцільним розглядати вміння як здатність здійснювати
будь-яку діяльність у відповідності з поставленою метою. Адже вироблення умінь ̶ найважливіша
умова підготовки студентів до навчально-професійної діяльності, шлях встановлення зв’язку теорії з
практикою.
Ключові слова: мистецько-педагогічна діяльність, компетентність, навички, інтелектуальні уміння,
освіта, уміння.
Постановка проблеми. В умовах реформування освіти значно зростає потреба в якісно
підготовлених кадрах, здатних на високому рівні здійснювати підготовку майбутніх педагогівмузикантів в освітніх навчальних закладах. Постійне ускладнення змісту освіти, дотримання високого
рівня освітніх стандартів, розв’язання складних мистецько-педагогічних проблем, вимагають інтеграції
знань, практичних умінь і навичок. Тому, формування різноманітних умінь мистецько-педагогічної
діяльності є нагальною потребою сьогодення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемою формування вмінь педагогічної діяльності
займалось широке коло дослідників. Психолого-педагогічні аспекти відображені в працях М. Гриньової,
С. Кисельгофа, Є. Мілеряна, А. Москаленко, К. Платонова, Н. Тализіної, К. Ушинського. Дидактичний
напрямок досліджень представлено в роботах Ю. Бабанського, С. Баранова, В. Бондаря, В. Онищук.
З’ясуванню шляхів, форм і методів формування умінь присвячують свої дослідження Н. Бежанова,
З. Захарчук, Н. Карапузова, Я. Кодлюк, Г. Селевко, Н. Скрипченко, О. Снісаренко, Л. Спірін, А. Супрун.
Питання формування умінь музично-педагогічної діяльності розкриваються в працях Н. Мозгальової,
Г. Падалки, О. Рудницької, О. Ростовського, О. Щолокової та інших.
Мета статті – розглянути загальнонауковий контекст категорії «уміння».
Виклад основного матеріалу дослідження.
Проблема формування різноманітних умінь є однією з провідних у педагогічній галузі. Будь-яка
педагогічна діяльність включає в себе певну сукупність дій, спрямованих на формування загальних
умінь: одержувати нові знання та використовувати їх на практиці; порівнювати, розпізнавати,
аналізувати та запам’ятовувати інформацію, виявляти в ній відмінності й подібності та ін.
Зауважимо, що уміння є не тільки результатом оволодіння раціональними способами та прийомами
застосування знань у професійній діяльності, а також здатністю до виконання складних, комплексних дій
на основі засвоєних знань, навичок та практичного досвіду. Проте, на думку педагогів – практиків,
навички є більш високою стадією оволодіння певними вправами і уміннями. Уміння ж передують
навичкам, які розглядаються як більш досконала стадія оволодіння діями.
Питання формування умінь педагогічної діяльності має давню історію. Перші напрацювання
знаходимо у працях відомих грецьких філософів. Так, у концепції Сократа, що базувалась на
самостійному пошуку істини в процесі бесіди, яка отримала назву «сократівська, еврестична»
доводиться, що саме бесіда стала одним із методів формування інтелектуальних умінь у процесі
навчання різних предметів.
У відомій праці «Держава» давньогрецький філософ Платон трактування вміння зводить до:
прочитування прихованого змісту понять і символів, до тлумачення та їх порівняння, до співвідношення
їх змісту з життєвими реаліями.
У своїх міркуваннях щодо сутності освіти грецький філософ Арістотель дійшов висновку, що
необхідно розвивати емоційну, чуттєву, вольову й інтелектуальну сферу особистості. У роботах
«Аналітика» і «Про душу» вчений зазначав, що інтелектуальні вміння еволюціонують в тісному зв’язку з
різними психічними процесами, зокрема із сприйняттям.
Видатний представник античного матеріалізму Демокріт вважав, що в процесі навчання слід
прагнути не до «багатознайства», а до науки оволодіння мудрістю, розвитку розумових та
інтелектуальних умінь [6, с.188].
© Іськова Л. М., 2017
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Отже, аналіз наукових праць давніх філософів дозволив дійти висновку, що вони заклали наукове
підґрунтя для розроблення проблеми формування інтелектуальних умінь у процесі викладання освітніх
наук.
В наш час, філософський словник подає термін «уміння» як сплав навичок та знань, що визначає
чіткість виконання будь-якої діяльності, і вважається засобом застосування засвоєних знань на практиці,
це значно складніше утворення освіти, ніж навички або знання, взяті окремо. В сучасному
енциклопедичному словнику поняття «уміння» розглядається, як здатність людини виконувати будь яку
діяльність або окремі дії на основі отриманого раніше досвіду [2, с.552].
Питання формування умінь педагогічної діяльності активно розробляється в психологічній
літературі. У психологічному словнику уміння трактується як, здатність добре і свідомо здійснювати не
легкі, добре організовані моделі, щоб досягти певного результату і мети. Науковці Б.Мещеряков та
В.Зінченко, розглядають уміння як «проміжний етап оволодіння новим способом дії, що засновується на
певному правилі (знанні), відповідає правильному застосуванню цього знання у процесі розв’язання
певного класу задач…».
На думку О.Мілеряна, уміння це ̶ заснована на знаннях і навичках здатність людини успішно
досягати свідомо поставленої мети діяльності у змінюваних умовах її перебігу. За В. Кутішенко уміння –
це готовність людини успішно виконувати певну діяльність, яка ґрунтується на знаннях і навичках, та
формується у процесі виконання учнями різноманітних завдань, котрі можуть відбуватися за таким
алгоритмом:
̶ засвоєння учнями певних знань;
̶ вміння визначати учнями ознаки, які відрізняють один тип задач від інших. У процесі виконання
завдання, вони визначають тип задачі та виконують операції, необхідні для розв’язання цього типу задач;
̶ навчання учнів розумової діяльності, необхідної для використання знань [5, с.92-93].
У своїй праці «Загальна психологія» М. Савчин подає більш ширше трактування поняття «вміння», а
саме ̶ використання знань і навичок для вибору та здійснення прийомів дії відповідно до мети; володіння
складною системою психічних і практичних дій, необхідних для цілеспрямованого регулювання
діяльності наявними у суб’єкта знаннями і навичками. У сукупності вмінь вчений розрізняє уміння і
навички самообслуговування, виробничі, мовленнєві, розумові, мистецькі тощо. На думку М. Савчина,
уміння і навички формуються в процесі навчання, долаючи такі етапи:
- на першому ̶ здійснюється усвідомлення завдання та способів його виконання. На підставі пояснень,
зорового сприймання, здійснюється вправляння, яке супроводжується вольовими зусиллями і відчуттям
упевненості або сумнівом, нерішучістю, боязкістю. Ці переживання відображаються на ефективності
вправляння, сприяючи йому або затримуючи його. У процесі багаторазового повторення певних дій
послідовність рухів поступово стає злагодженішою, дії ̶ чіткішими та погодженішими;
- на другому етапі унаслідок вправляння виконання дії прискорюється і полегшується, зникають зайві
рухи, змінюється концентрацією. Потрібні рухи стають економнішими, чіткішими, точнішими.
- третій етап сприяє виробленню тонких зорових, слухових і рухових диференційованих дій.
Вирішальне значення на початку вправляння має самоконтроль [10, с.228-230].
Більш повно поняття «вміння» розкриваються А. Марковою у підручнику «Вікова та педагогічна
психологія». Вчена поділяє їх на дев’ять груп. Проте, для нашого дослідження, важливими є такі:
̶ вміння, які відповідають на питання «чому вчити», «кого вчити», «як вчити»;
̶ вміння використовувати психолого-педагогічні знання, передовий досвід;
̶ комунікативні вміння;
̶ уміння інтерпретувати, володіти засобами невербального спілкування (міміка, жести);
̶ вміння працювати в різних педагогічних ситуаціях;
̶ вміння спрямовані на самореалізацію, самовираження та розвиток особистості вчителя.
Отже, педагогічні уміння, за А. Марковою, відповідають різним професійним позиціям вчителя, під
якими розуміються «сталі системи відношень вчителя (до учня, себе, колег), що визначають його
поведінку» [3, с.404-408].
Розглянемо трактування умінь у педагогічній теорії і практиці. Педагогічна енциклопедія подає
наступне визначення умінь: «уміння ̶ можливість ефективно виконувати дію (діяльність) у відповідності
з метою чи умовами, в яких необхідно діяти», при чому відзначається, що знання й уміння ̶ дві
невіддільні й функціонально взаємопов’язані частини будь-якої цілеспрямованої дії.
У педагогічному словнику за редакцією І. Кошрова, уміння розглядаються як підготовка до
практичної і теоретичної діяльності, що виконується швидко, точно і свідомо, на основі засвоєних знань і
життєвого досвіду. Сукупність знань, умінь і навичок забезпечує підготовку до життя і трудової
діяльності [9, с.511].
З цього приводу, відомий педагог А. Дістервег писав, що із знаннями повинно бути обов’язково
пов’язане вміння, проте на його думку, сумним явищем у педагогічній діяльності є те, коли голова учня
наповнена великою або малою кількістю знань, але він не навчився їх застосовувати, отже, про нього
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доведеться сказати: хоча він дещо знає, але нічого не вміє. Тобто, педагог вважав, що вміння учнів мають
формуватися відповідно до потреб особистості й умов середовища, у якому вона перебуває.
На думку В.Сухомлинського, кожен учень за роки навчання у середній школі повинен обов’язково
оволодіти такими загально навчальними вміннями:
- спостерігати явища навколишнього світу;
- думати ̶ зіставляти, порівнювати, протиставляти, знаходити незрозуміле, дивуватися;
- висловлювати міркування про те, що учень бачить, спостерігає, робить, думає;
- вільно, виразно, свідомо читати;
- вільно, досить швидко і правильно писати;
-виділяти у прочитаному логічно завершені частини, встановлювати взаємозвязок і взаємозалежність
між ними;
- знаходити книжку з питання, що цікавить;
- знаходити в книжці матеріал, що цікавить;
- робити попередній логічний аналіз тексту в процесі читання;
- слухати вчителя і водночас стисло занотовувати зміст його розповіді;
- читати текст і водночас слухати інструктаж учителя щодо роботи над текстом, над логічними
складовими частинами;
- написати твір ̶ розповісти про побачене навколо себе.
Перераховані вміння, на переконання вченого, є найважливішими для формування у школярів різного
віку.
В українському педагогічному словнику академік С. Гончаренко зазначає, що вміння ̶ є складним
процесом аналітично-систематичної діяльності кори великих півкуль головного мозку, в ході якого
створюються і закріплюються асоціації між завданнями, необхідними для його виконання, знаннями та
застосуванням знань на практиці [4, с.323].
За визначення Ю. Бабанського вміння ̶ це свідоме оволодіння будь-яким прийомом діяльності .
У підручнику «Педагогіка вищої школи» В. Ортинський трактує уміння, як оволодіння способами (
прийомами, діями) застосування засвоєних знань на практиці [8, с.29]. Говорячи про вміння О. Карпенко
зазначає, що це засвоєний досвід здійснений різними способами діяльності, що забезпечуються
сукупністю набутих знань і навичок.
Сучасний дослідник М.Фіцула розглядає вміння ̶ як здатність на належному рівні виконувати певні
дії, засновані на доцільному використанні людиною знань і навичок. Вчений поділяє вміння на первинні
і вторинні. Первинні вміння ̶ неавтоматизовані дії, підпорядковані певному правилу, це може бути
неавтоматизована навичка (початкова стадія її становлення), а може бути й дія, в повній автоматизації
якої нема потреби. Вторинні вміння ̶ дії, які принципово не можуть бути автоматизовані, тому що не
мають однозначного правила в своїй основі й передбачають елементи творчості; ці вміння включають
навички, але не зводяться до них. Педагог також, поділяє уміння і навички на теоретичні (в їх основі ̶
правила оперування поняттями, вони є результатом аналізу ̶ синтезу) і практичні (дії, що регулюються за
допомогою формул, моделей, зразків) [11, с.83].
В свою чергу, Б. Бєляєва, виокремлюючи первинні вміння, розуміє під ними «дію, що здійснюється
людиною вперше і з розумінням» тобто дія відбувається за умови концентрації на ній довільної уваги [1,
с.227]
У своїй праці «Фізіологічні основи рухової активності» Н.Фомін стверджує, що від елементарних
умінь, складових рухової діяльності людини, що стали в результаті неодноразового повторення
навичками, здійснюється до синтезування цілого ряду навичок і вмінь вищого порядку. Це відбувається
через заперечення елементарного вміння навичкою, а потім досконалішим умінням.
У підручнику «Педагогіка» В. Ягупов трактує уміння, як здатність людини робити що-небудь, яке
зумовлене набутими знаннями та досвідом. За ступенем складності вчений поділяє вміння на прості і
складні. Просте вміння вчений розглядає як можливість застосовувати отримані знання на практиці,
складне вміння виробляється на основі знань, простих умінь і навичок, як правило шляхом тренувань,
вправ, практичного виконання різних завдань.
Відповідно до змістового наповнення, В.Ягупов подає наступну класифікацію умінь:
-інтелектуальні ( здатність слухати, читати й розуміти, висловлювати свої думки, планувати роботу,
вирішувати розумові завдання тощо);
-технічні (здатність оформляти різні документи, формулювати вимоги або відповідь тощо);
-практичні(вміння діяти згідно з планом, організовувати своїх працівників на виконання доведеного
завдання) [12, с.239].
У роботах О. Мудрика і О. Щербакова виділяються такі групи педагогічних умінь: вміння переносити
відомі вчителю знання, варіанти рішення, прийоми навчання та виховання в умови нової педагогічної
ситуації; уміння знаходити для кожної педагогічної ситуації нове рішення; уміння створювати нові
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елементи педагогічних знань та ідей та конструювати нові прийоми для вирішення конкретної
педагогічної ситуації [5, с.405].
На переконання Н. Мойсеюк, педагогічні уміння ̶ це сукупність послідовно розгорнутих дій, що
ґрунтуються на теоретичних знаннях. Вчена подає такий перелік педагогічних умінь до яких входять:
̶ аналітичних уміння – є одним з критеріїв педагогічної майстерності, адже за їх допомогою
витягаються знання з практики. Саме через аналітичні вміння проявляється узагальнене вміння
педагогічно мислити;
̶ прогностичні уміння пов’язані з управлінням педагогічним процесом, і передбачають чітку уяву в
свідомості вчителя, який є суб’єктом управління, мету його діяльності, спрямовану на очікуваний
результат;
̶ проективні вміння включають: переклад мети та змісту освіти в конкретні педагогічні завдання;
врахування при визначенні педагогічних завдань і відборі змісту діяльності учнів їх потреб та інтересів,
можливостей матеріальної бази, свого досвіду і особистісно-ділових якостей; відбір видів діяльності,
планування системи спільних творчих справ; планування індивідуальної роботи з учнями з метою
подолання наявних недоліків у розвитку їх здібностей, творчих сил і дарувань та інше;
̶ комунікативні уміння, за допомогою педагог створює психологічну обстановку спільного
пізнавального пошуку й спільних роздумів;
̶ перцептивні вміння, дозволяють окреслити коло професійно-педагогічних умінь, необхідних
педагогові на етапі зондування особливостей іншого суб'єкта спілкування і його схильності до
спілкування;
̶ уміння педагогічного спілкування
̶ передбачають керівництво ініціативою у спілкуванні,
використовуючи для цього багатий арсенал засобів, які підвищують ефективність комунікативності;
̶ рефлексивні уміння мають місце при здійсненні педагогом контрольно-оцінної діяльності;
̶ інформаційні вміння, пов'язують з безпосереднім викладом навчальної інформації;
̶ мобілізаційні уміння пов'язані із залученням уваги учнів і розвитком у них стійких інтересів до
навчання, праці та інших видів діяльності;
̶ розвиваючі вміння припускають визначення "зони найближчого розвитку" (Виготський Л. С.)
окремих учнів, класу в цілому;
̶ орієнтаційні уміння спрямовані на формування морально-ціннісних установок вихованців і
наукового світогляду.
На переконання вченої, розглянуті педагогічні вміння визначають структуру професійної
компетентності майбутнього педагога [7, с.146 ̶ 150].
В свою чергу, В. Сластьонін розподіляє педагогічні уміння на чотири групи:
̶ уміння "переводити" зміст процесу виховання в конкретні педагогічні завдання;
̶ уміння будувати і привести в дію логічно завершену педагогічну систему;
̶ уміння виділяти і встановлювати взаємозв’язки між компонентами і факторами виховання,
приводити їх в дію;
̶ уміння облікувати й оцінювати результати педагогічної діяльності: самоаналіз і аналіз освітнього
процесу і результатів діяльності вчителя; визначення нового комплексу стрижневих і другорядних
педагогічних завдань.
Висновки. Таким чином, проаналізувавши різні підходи до трактування поняття «уміння» та їх
психолого-педагогічну класифікацію, можна зробити висновок про те, що вироблення умінь ̶
найважливіша умова підготовки студентів до навчально-професійної діяльності, шлях встановлення
зв’язку теорії з практикою. В зв’язку з цим, робота педагогів педагогічного коледжу має спрямовуватись
у педагогічну площину, враховувати особливості майбутньої музично-педагогічної діяльності студентів,
яка має стати їхнім внутрішнім надбанням.
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Иськова Л. М. Общенаучный контекст категории «умения»
В статье рассмотреный общенаучный контекст категории умения. Определено, что проблема
формирования умений имеет давнюю историю. На основе трудов греческих философов заложено
научную основу для разработки проблемы формирования умений в процессе преподавания
образовательних наук. Доказано, что в психолого-педагогической науке уделяется большое значение
формированию разнообразных умений и рассмотрено разнообразие взглядов ученых по даной проблеме.
Однако, на наш взгляд, до сих пор не подается единственного определения категории умения.
Анализируя научную литературу, мы увидели, что чаще всего умения связывают со способностью
решать определенную деятельность, направленная на достижение конкретной цели. Исходя из этого,
считаем целесообразным рассматривать умение как способность осуществлять любую деятельность в
соответствии с поставленной целью. Ведь, выработка умений ̶ важнейшее условие подготовки
студентов к учебно-профессиональной деятельности, путь установления связи теории с практикой.
Ключевые слова: художественно-педагогическая деятельность, навыки, компетентность,
интеллектуальные умения, образование, умения.
Iskova L. M. Scientific Context Of Category «Skills”
In the article the context of general scientific skill category. Determined that the problem of formation of skill
has a long history. Summarized that based on the works of Greek philosophers laid the scientific foundation for
the developmtnt problems of formation of skills in the teaching of educational sciences. Investigated that
spyholoho-pedagogical science is given great importance to the formation of a variety of skills and diversity of
views of scientists on this issue. Hovewer, in our view, has not filed odobichnoho definition ofskill. Analyzing the
scientific literature, we found that most povyazuyut scills with the ability to solve certain activities aimed at
achieving a specific goal. On this basis we believe appropriate to consider skills as the ability to perform all the
activities in accordance with the intended purpose. After making ability ̶ an essential condition for preparing
students for educational activities ̶ profesiynoyi by establishing connection between theory and practice.
Keywords: pedahohichna artistic activities, competence, skills, intellectual ability,education, ability.
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КОНКУРС ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙТЕРНОСТІ ЯК ЗАСІБ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ
ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Стаття знайомить зі змістом та методикою проведення університетського конкурсу педагогічної
майстерності як засобу професійної підготовки майбутніх учителів.
Ключові слова: конкурс педагогічної майстерності, конкурсні завдання, критерії оцінювання,
майстерність впливу, майстерність усного мовлення.
Постановка проблеми. Завершальним етапом вивчення педагогіки у педагогічному вузі є курс
“Основи педагогічної майстерності”. Оволодіти змістом цієї важливої для майбутнього педагога
дисципліни означає засвоїти рекомендований навчальною програмою обсяг знань. Методологія науки
виділяє різні типи знань: декларативні (описові), аксіологічні (оцінювальні), атрибутивні (визначають
властивість тих чи інших предметів), проблемні та процедурні [1, с 37]. З позицій вивчення основ
педагогічної майстерності нас цікавлять перш за все знання процедурного характеру, або, як їх називає
М. С. Бургин, “прагматико-процедурні”. Саме вони, на думку цього вченого, розкривають діяльнісний
характер науки й існують у формі когнітивних дій (застосувань) або засобів, які забезпечують такі дії.
Інакше кажучи, це знання науково-практичного характеру, або знання про способи діяльності (типу
“як”). Їх значення образно можна висловити такими метафорами: “По-справжньому знає камінь не той,
хто його роздобув і пізнав таємницю структури, а той, хто з нього храм побудував”; “Якщо ви дасте
голодній людині рибу, вона буде ситою лише один день, але якщо ви навчите її ловити рибу – вона може
бути ситою все своє життя”.
Саме такі знання стають основою загальнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя і
забезпечують успішність його професійної діяльності. Тому в процесі вивчення цього курсу головний
акцент робиться на засвоєнні тих знань, які стають керівництвом до успішних дій спочатку на практиці в
школі, а потім – у самостійній педагогічній діяльності.
На відміну від директивних установок, які часто обмежують розумову активність і стають гальмом
самостійних дій, новаторських рішень, такі знання дають простір для заперечення застарілих і появи
нових, оригінальних способів діяльності.
Рівень оволодіння досвідом пошуково-творчої діяльності, в основі якої лежать засвоєні в процесі
вивчення цього курсу процедурні знання, проявляється під час проведення конкурсів педагогічної
майстерності, які спочатку проводяться в академічних групах, пізніше – на факультетах. Завершальний
загальноуніверситетський конкурс педагогічної майстерності представляє кращих із кращих і стає
яскравим педагогічним дійством, а насправді школою педагогічної майстерності, оскільки в процесі його
проведення переможці демонструють рівень загальнопедагогічної компетентності, плоди власної
педагогічної творчості, які визрівають упродовж усього періоду вивчення дисциплін педагогічного
циклу.
Мета даної статті полягає у розкритті змісту та методики організації оцінно-результативного етапу
вивчення основ педагогічної майстерності, яким є конкурс педагогічної майстерності, а йому, в свою
чергу, передують заключні заняття з пропедевтичної практики, спрямовані на формування майстерності
публічного виступу та самопрезентації в ситуаціях першого знайомства.
Розв'язання даної проблеми започатковано багаторічним науково-практичним досвідом школи
педагогічної майстерності академіка І. А. Зязюна, продовжено і розвинуто його послідовниками
М. В. Гриньовою, О. А. Лавріненком, Н. М. Тарасевич та ін. Ми презентуємо власний досвід організації
завершального етапу вивчення основ педагогічної майстерності, початок проведення якого сягає 1993
року.
Знання, здобуті студентами на лекціях, семінарах та лабораторних з курсу “Основи педагогічної
майстерності”, стають теоретичними позиціями під час підготовки до конкурсних завдань, які
охоплюють базові педагогічні компетентності майбутнього вчителя, що відображають головні аспекти
його професійної діяльності: майстерність організації навчального процесу, майстерність виховного
впливу, майстерність володіння усним словом, майстерність розв’язання проблемної педагогічної
ситуації, майстерність володіння собою. Кожному з вищеподаних напрямів діяльності педагога
© Каплінський В.В., Акімова О. В., Асаулюк І. О., 2017
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відповідають конкурсні завдання, до виконання яких залучається кожен студент, оскільки міні-конкурси
педагогічної майстерності спочатку проводяться в академічних групах.
Виходячи з того, що головною зброєю педагога є усне слово, велика увага приділяється майстерності
володіння саме усним словом. У зв’язку з цим, конкурсу педмайстерності передують два останніх
заняття з пропедевтичної практики, на яких кожен студент виступає з підготовленою заздалегідь усною
промовою на одну з запропонованих тем. Перше заняття знайомить студентів із кращими зразками
публічних виступів майстрів усного слова. Його мета полягає у формуванні вмінь здійснювати аналіз
публічних виступів, які вони спостерігають на екрані й аналізують за наступною логікою. 1. Оцініть
зміст виступу. Чи викликає він інтерес у слухачів? Чим саме? 2. Які ораторські вміння допомагають
підтримувати інтерес і увагу слухачів? 3. Оцініть зовнішню техніку лектора. Що саме вас приваблює в
ній? 4. Оцініть майстерність усного мовлення лектора (звукову чіткість, інтонаційну виразність,
емоційність, образність). 5. Які прийоми застосовує оратор для активізації уваги слухачів. 6. Оцініть
побудову виступу, його композиційну оформленість. У чому їхнє значення? 7. Чи є зміст виступу
переконливим? Що саме сприяє його переконливості? 8. Чи є у вас зауваження до продемонстрованого
публічного виступу в плані його удосконалення? Які саме?
Після аналізу зразків публічних виступів студенти отримують домашнє завдання: підготувати
публічний виступ до 7 хвилин, із яким вони виступають на наступному занятті. Перелік тем публічних
диспутів студенти отримують заздалегідь, а саме: виступ перед випускниками на святі останнього
дзвоника; виступ на тему: «Як удосконалити самого себе»; виступ перед батьками на одну з актуальних
проблем виховання («Як забезпечити духовний контакт?», «Таємниці виховного впливу», «Умови
ефективного переконування», «Типові помилки сімейного виховання», «Причини конфліктних ситуацій
та способи їх розв’язання»); виступ перед першокурсниками на посвяті в студенти; виступ перед
випускниками на святі вручення дипломів.
На другому занятті заслуховуються й аналізуються публічні виступи, підготовлені студентами. Це
заняття передбачає оцінювання: а) майстерності виступу перед аудиторією; б) основних компонентів
майстерності усного мовлення: (звукової чіткості; інтонаційної виразності; емоційності мовлення);
в) ораторських умінь (вибір оптимального варіанту початку виступу; уміння забезпечувати логічний
зв’язок між окремими частинами інформації; чіткість та ясність викладу інформації; яскравість та
переконливість прикладів; почуття міри; уміння акцентувати увагу на головному та суттєвому;
підтримка зворотного зв’язку з аудиторією і відповідне корегування дій; використання (за необхідності)
елементів розумного та доречного гумору; уміння висловлюватися стисло, відсікаючи зайву інформацію;
грамотне використання елементів мовленнєвої техніки (пауза, сила та тембр голосу, темп, логічний
наголос); г) умінь здійснювати аналіз та самоаналіз публічного виступу.
Після виступу студента здійснюється колективний аналіз публічної промови, її самоаналіз та оцінка
викладачем за чітко визначеними заздалегідь критеріями: 1) змістовність; 2) композиційна оформленість;
3) виразність та культура мовлення; 4) вільне володіння змістом.
Така
практика
готує
студентів
до
виконання
першого
конкурсного
завдання
загальноуніверситетського конкурсу педагогічної майстерності, яке має назву «Притча, що відображає
моє життєве або професійне кредо». Акцент робиться саме на майстерності словесного впливу. Це
головна вимога конкурсу, в якому не має бути театралізації, тих чи інших наочних засобів, у жодному
разі елементів шоу, а лише учасник, який уміє впливати на аудиторію з допомогою суто вербальних та
невербальних засобів усного мовлення. Лише конкурсант, лише його слово, його почуття, переживання,
його думка та фантазія. Саме ця вимога ставиться в основу визначення критеріїв оцінювання конкурсу
членами журі, до якого входять кращі викладачі, які читають курс “Основ педагогічної майстерності”,
вчителі-предметники, студенти-переможці минулорічних конкурсів. Перше конкурсне завдання
оцінюється за такими критеріями: 1) прояв індивідуальності учасника; 2) емоційний контакт з
аудиторією; 3) виразність та культура мовлення; 4) вільне володіння змістом; 5) дотримання регламенту
(до 4 хв).
Друге конкурсне завдання виявляє майстерність педагога орієнтуватись у складній педагогічній
ситуації, оскільки професійна діяльність учителя є процесом розв’язання численних педагогічних
ситуацій, що здебільшого виникають непередбачено. Як справедливо зауважує в статті «Поняття
режисури гри в педагогіці» С. Смирнов, «справжній педагог – не той, хто знає матеріал, і навіть не той,
хто добре володіє цим матеріалом, а той, хто може в обставинах шкільного життя, яке щосекунди
змінюється, знаходити оптимальні рішення, хто вміє орієнтуватись у непередбаченій педагогічній
ситуації» [3, с. 35].
Це найскладніше творче завдання, оскільки необхідно діяти миттєво. Ситуація демонструється на
екрані й зупиняється на проблемі, яку миттєво потрібно розв’язати, а точніше – запропонувати
оптимальний варіант продовження ситуації, змоделювати спосіб подальшої педагогічно доцільної
поведінки вчителя (не що потрібно далі робити, а як діяти, щоб забезпечити успіх). Ситуації
добираються таким чином, щоб забезпечити їхню рівноскладність для учасників. Здебільшого  це
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ситуації першого знайомства, в яких учні намагаються випробувати вчителя, або чинять йому опір. Мета
педагога – здійснити педагогічно доцільну самопрезентацію, тобто справити на учнів позитивне
враження, викликати симпатію, забезпечити взаємний контакт, організувати їх на відповідну пізнавальну
діяльність. Ситуація вимагає педагогічної кмітливості учасника, нестереотипного підходу, інколи
почуття розумного та доречного гумору, володіння прийомами педагогічної взаємодії (натяк, іронія,
удавана байдужість, залучення до цікавої діяльності). Усе вищесказане визначає відповідні критерії
оцінювання способу поведінки майбутнього педагога в ситуації: відповідність запропонованого варіанту
змісту ситуації та спрямованість на розвязання проблеми, відображеної в ній; відповідність віковим та
індивідуальним особливостям учнів, умовам протікання ситуації; чи не є дії вчителя такими, що
викликають протидію (повчальними, моралізаторськими і т.п.); чи зумів учитель справити позитивне
враження на учнів (словами, діями, обраним способом впливу); результативність запропонованого
варіанту (чи зумів педагог зняти проблему й викликати позитивне ставлення до себе, забезпечити
взаємний контакт, організувати учнів на відповідну діяльність і т.п.).
Характер методики проведення конкурсу, пов’язаного з розв’язанням педагогічних ситуацій, не є
усталеним, а з року в рік оновлюється. Останнім часом практикується після запропонованого учасником
власного варіанту розв’язання ситуації демонструвати на екрані той педагогічно доцільний варіант, який
мав місце насправді в сюжеті фільму чи в реальному житті. Такий підхід дозволяє учасникам, членам
журі й глядачам оцінити коефіцієнт корисної дії обох варіантів, порівнявши їх. З іншого боку, така
методика реалізує освітньо-виховні цілі й посилює мотивацію до професійної діяльності педагога,
оскільки ситуації добираються такі, що демонструють після виникнення проблеми блискучий
педагогічно грамотний варіант її розвязання педагогом.
Конкурсному завданню «Майстерність розв’язання педагогічної ситуації» також передують два
заняття з пропедевтичної практики, присвячені ситуаціям першого знайомства. Мета першого заняття –
набуття досвіду організації першого знайомства з учнями на основі аналізу відеоситуацій першої зустрічі
з класом. Студенти знайомляться з продемонстрованими на екрані ситуаціями першого знайомства й
аналізують їх за такою схемою: 1) визначте причини успіху або невдачі педагога; 2) відповідність дій
педагога віковим та індивідуальним особливостям учнів; 3) чи не є дії вчителя такими, що викликають
протидію? У чому її причини?; 4) результативність (чи вміє педагог викликати позитивне ставлення до
себе, забезпечити взаємний контакт, мотивувати, включити учнів у відповідну діяльність); 5) які
здібності та особистісні якості педагога допомагають йому забезпечити успіх: а) професійний рівень,
ерудиція, кругозір, б) рівень внутрішньої культури, в) прихильність та любов до дітей, г) наявність
педагогічного такту, д) прояв індивідуальності, е) почуття міри, є) уміння спілкуватися на рівних, не
підкреслюючи своєї переваги, ж) почуття розумного та доречного гумору); 6) оцінка техніки та культури
мовлення вчителя, його невербальної поведінки; 7) оцінка методичної майстерності вчителя (опори на
принципи виховання, використання оптимальних способів виховної взаємодії). Наприкінці заняття
студенти одержують домашнє завдання: змоделювати варіант першої зустрічі з учнями середніх або
старших класів.
На другому занятті відбувається мікровикладання (демонстрація власних моделей педагогічно
доцільної самопрезентації на початковому етапі педагогічної практики). Заняття передбачає: формування
умінь і навичок педагогічно доцільної самопрезентації на основі демонстрації власних варіантів першого
знайомства з класом, їх аналіз та самоаналіз за такими критеріями: 1) змістовність; 2) уміння зацікавити
учнів та забезпечити взаємний контакт; 3) прояв індивідуальності педагога; 4) контакт з аудиторією;
5) зовнішня техніка педагога; 6) внутрішня техніка; 7) техніка та культура мовлення; 8) упевненість.
Третє конкурсне завдання з театральної педагогіки, при виконанні якого студенти демонструють
техніку усного мовлення, інтонаційну виразність та театральні здібності шляхом відтворення поетичних
текстів з українського національного фольклору (скоромовок, лічилок, дитячих забавлянок, прозивалок,
українських жартівливих пісень). Тексти відбираються цікаві та веселі, що створює в залі під час їх
читання з різними інтонаціями піднесену емоційну атмосферу. Текст супроводжується п’ятьма
завданнями. Перше – вимагає виразно прочитати його в максимально швидкому темпі, що дає
можливість оцінити звукову чіткість мовлення конкурсанта. Наступних чотири завдання перевіряють
інтонаційну виразність та театральні здібності, оскільки текст читається з заданими інтонаціями, які
вимагають створення певного театрального образу, адекватно вказаній інтонації. Окрім інтонації, журі
оцінює мімічну та пантонімічну виразність. Виконання таких завдань є досить важливим для педагога,
тому що інтонація інколи буває важливішою за інформацію і її невиразність чи неадекватність змісту
часто знижують коефіцієнт корисної дії інформації. Критерії оцінювання конкурсу членами журі: 1)
звукова чіткість; 2) адекватна передача інтонації №1; 3) адекватна передача інтонації №2; 4) адекватна
передача інтонації №3; 5) адекватна передача інтонації №4.
Тема четвертого конкурсного завдання з року в рік змінюється. Спочатку це була самопрезентація
учасника, потім – презентація факультету (інституту), пізніше – презентація спеціальності «Я і моя
спеціальність». Сьогодні – реклама «Моя професія», мета якої – викликати інтерес до професії педагога
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взагалі, або вчителя якоїсь певної спеціальності. При підготовці цього конкурсного завдання
розкриваються творчі здібності конкурсанта, уміння зорієнтувати на вибір професії педагога, переконати
слухача та глядача шляхом розкриття привабливих сторін цієї професії, актуалізувати її серед інших
професій. Учасник працює не лише над відбором цікавого змісту, звертаючись до фактів з життя
знаменитих педагогів, поезії, цікавих педагогічних ситуацій, відеофрагментів про діяльність педагога, а і
його композиційним оформленням, що має неабияке значення для реклами. При цьому більша частина
рекламної інформації має звучати з уст самого учасника чітко, щиро, виразно, емоційно (знову ж таки,
робиться ставка на майстерність володіння усним словом).
Пропонуємо фрагмент реклами професії вчителя, в основу якої покладені факти з життя та
педагогічної діяльності А. С. Макаренка, подані в контексті сьогодення:
Уявіть лікаря, який уводить собі сильну вакцину, щоб перевірити її небезпечність для організму.
Лише після цього вводить її хворим. Герой моєї професії – лікар людської душі. Спосіб її лікування він
спочатку випробовував на собі. Змінив себе. Потім змінив своїх вихованців. А після – всю науку
виховання. Він не просто виховував, навіть не перевиховував. Він будував людські характери заново, як
вибудував заново свій власний характер. Далі на екрані відображаються коротенькі яскраві
відеофрагменти, що демонструють майстерність виховних впливів А. С. Макаренка. У кінці реклами
звучить «Місячна соната» Бетховена. На фоні тихої музики звучать слова: Пройде час. І ЮНЕСКО
цілком справедливо визнає Антона Семеновича Макаренка кращим педагогом ХХ ст. А його
«Педагогічну поему»  найкращим художнім твором про виховання. Продовження цих відофрагментів –
наше сьогодення. І твоє особисте майбутнє. Адже лише вибір професії педагога дає тобі шанс. Шанс
створити власну «Педагогічну поему» і стати кращим педагогом ХХІ століття. Не втрать його. Зроби
свій вибір сьогодні, бо запізнитися можна назавжди.
Основні конкурсні завдання – проведення фрагменту уроку або виховного заходу та їхня оцінка за
відповідними критеріями. При підготовці фрагмента виховного заходу особлива увага акцентується на
тому, що виховний захід повинен виховувати, а не розважати і в жодному разі не перетворюватись на
шоу. Під час його проведення має проявлятись майстерність саме виховного впливу, тобто впливу на
емоційну сферу особистості. Його завдання – спонукати до роздумів про моральні цінності, смисл життя,
викликати потребу в самовихованні, дати поштовх до позитивних змін у структурі особистості, до
боротьби зі своїми недоліками. Це обумовлює відповідні критерії оцінювання: 1) відповідність змісту
поставленим цілям; 2) рівень реалізації його виховного потенціалу; 3) техніка та культура мовлення; 4)
емоційний контакт із аудиторією; 5) вільне володіння змістом.
При проведенні фрагмента уроку акцентується увага на реалізації певної дидактичної ідеї, яка має
бути представлена й розвинута в процесі мікровикладання. Основний акцент робиться на забезпеченні
зустрічної активності учнів, зокрема студентів аудиторії, для яких проводиться фрагмент уроку.
Оцінюється за такими критеріями: 1) науковість (оцінка змісту); 2) оптимальність методичних засобів; 3)
забезпечення контакту з аудиторією; 4) вільне володіння навчальним матеріалом; 5) дотримання
регламенту.
Висновки. Запропонований підхід до проведення загальноуніверситетського конкурсу педагогічної
майстерності як засобу визначення рівня загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів
забезпечує формування високого рівня професійної майстерності за її основними напрямами:
майстерності усного мовлення, майстерності спілкування, майстерності проведення уроку та виховного
заходу, майстерності володіння собою, а також майстерності розв’язання проблемних педагогічних
ситуацій. Про ефективність такої форми свідчать високі успіхи студентів Вінницького державного
педагогічного університету на Всеукраїнських олімпіадах із педагогіки. Щороку конкурс переростає у
свято педагогічної майстерності, на якому демонструються педагогічні таланти все нових і нових
молодих майстрів педагогічної справи, основи успіху яких закладаються на заняттях із «Основ
педагогічної майстерності».
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Каплинский В.В., Акимова Е. В., Асаулюк И. А. Конкурс педагогического мастерства как средство
определения уровня общепедагогической компетентности будущих учителей
Статья знакомит с содержанием и методикой проведения общеуниверситетского конкурса
педагогического мастерства как средства профессиональной подготовки будущих учителей.
Ключевые слова: конкурс педагогического мастерства, конкурсные задания, критерии оценивания,
мастерство влияния, мастерство устного вещания.
Chaplinski V. V., Akimova Ye.V., Asaulyuk I. A. The Competition Of Pedagogical Skills As A Means Of
Determining The Level Of General Pedagogical Competence Of The Prospective Teachers
The article acquaints with maintenance and method of lead through in the general lines of university competition
of pedagogical trade as to the mean of professional preparation of future teachers.
Keywords: competition of pedagogical trade, competitive tasks, evaluation criteria, trade of influence, trade of
the verbal broadcasting.
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО РОБОТИ В
УМОВАХ ВАРІАТИВНОСТІ ОСВІТНЬО-ВИХОВНИХ СИСТЕМ
У статті обґрунтовано необхідність вдосконалення й коригування професійної підготовки майбутнього
вчителя відповідно до соціального замовлення та особливостей розвитку освітнього простору.
Обумовлено важливість формування компетентних, висококваліфікованих фахівців, здатних
здійснювати професійну діяльність в умовах динамічності соціальних інституцій. Автором статті
визначено протиріччя між вимогами сучасної шкільної освіти в умовах нового соціокультурного
розвитку та системою фахової підготовки майбутніх учителів. Розглянуто проблему педагогічних
технологій професійної педагогічної освіти. Подано характеристику та визначено особливості їх
застосування у підготовці майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних
систем.
Ключові слова: професійна компетентність вчителя, освітньо-виховні системи загальноосвітніх
закладів, педагогічні технології професійної підготовки майбутніх учителів.
Постановка проблеми. Процес вдосконалення й коригування професійної підготовки майбутнього
вчителя на сучасному етапі має здійснюватися у відповідності до соціального замовлення та
особливостей розвитку освітнього простору. Школі потрібні компетентні, висококваліфіковані фахівці,
здатні здійснювати професійну діяльність в умовах динамічності соціальних інституцій, зорієнтовані на
особистісний та професійний саморозвиток з урахуванням особливостей розвитку різних освітньовиховних систем загальноосвітніх навчальних закладів, а також адаптаційних можливостей педагогічних
працівників.
Професійну підготовку студентів до такої специфіки професійної діяльності не можна здійснювати,
орієнтуючись лише на екстенсивний підхід, тобто за рахунок збільшення годин на вивчення психологопедагогічних дисциплін (зважаючи на їх суттєве зменшення в навчальних планах останніх навчальних
років), введенням розрізнених спецкурсів і спецсемінарів. Необхідно провести перегляд змісту, форм і
методів підготовки, щоб переорієнтувати педагогічний процес на загальнокультурний та професійний
розвиток учителя-вихователя, який компетентний здійснювати професійну діяльність в умовах різних
освітньо-виховних систем навчальних закладів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі вивчення форм організації навчання у вищій
школі присвячено багато праць вітчизняних і зарубіжних науковців (А. Алексюк, С. Архангельский,
В. Бондар, С. Вітвицька, В. Лозова, А. Хуторський та ін.). Із розвитком педагогічної науки розвиваються
й удосконалюються форми та технології навчання, що застосовуються у професійній підготовці. Тільки в
умовах активної пізнавальної діяльності у студентів формуються критичне мислення, особистий інтерес
до вирішення пізнавальних задач, уміння і навички застосування отриманих знань при їх розв’язанні.
Активні методи навчання – це способи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, які
стимулюють студентів до активної мислительної й практичної діяльності в процесі оволодіння знаннями,
коли активний не тільки викладач, а й студенти. Аналіз практики професійної підготовки засвідчує, що
використання педагогічних технологій на основі активних методів навчання студентів є необхідною
умовою для формування високо кваліфікованого, компетентного фахівця.
Метою статті є розкриття характеристики та особливостей використання педагогічних технологій у
професійній підготовці майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем
загальноосвітніх закладів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Предметом педагогічних технологій є конкретна
практична взаємодія вчителів і учнів (викладача і студентів) у будь-якій галузі діяльності, яка
організовується на основі структурування, систематизації, програмування, алгоритмізації, стандартизації
засобів і прийомів навчання або виховання з використанням сучасних засобів (комп’ютерних,
технічних).
Аналіз стану професійної підготовки майбутніх учителів засвідчує, що існує протиріччя між
необхідністю готувати студентів до роботи в умовах нового соціокультурного розвитку шкільної освіти і
системою навчання, яка характеризується репродуктивною педагогікою, що не стимулює внутрішньої
мотивації у здобутті професійної компетентності, не формує у студента уміння вибудовувати власну
стратегію майбутньої професійної діяльності в умовах навчального закладу, уміння планувати свою
діяльність і приймати рішення в змодельованих умовах майбутньої професійної діяльності.
Педагогічні технології розглядаються в широкому розумінні – як частина дидактики, і у вузькому – як
конкретний методичний інструментарій вчителя, об’єкт дидактичних досліджень і прикладних розробок
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або система, що включає уявлення планових результатів учіння, засоби діагностики поточного стану
суб’єктів учіння, множину моделей учіння і критерії вибору оптимальної моделі для певних конкретних
умов [33, с. 60].
Безсумнівним є твердження, що метою технології навчання є підвищення ефективності навчальновиховного процесу й отримання якісно нового результату. За визначенням І. Богданової, для її реалізації
в умовах професійної підготовки необхідно враховувати такі аспекти:
 планування, програмування діяльності вчителя й учнів, забезпечення максимальної організованості
для досягнення необхідного результату;
 відтворення процесу навчання і його результатів на основі блочної побудови;
 перенесення акценту з викладання на спрямоване учіння, тобто визначення структури і змісту
навчально-пізнавальної діяльності студентів;
 структурування змісту навчання, забезпечуючи його гнучкість і варіативність [1, с. 19].
Серед великої кількості педагогічних технологій ми виділили ті, які враховують сучасні вимоги до
організації професійної підготовки вчителів; найбільш повно забезпечують ефективність і
продуктивність навчального процесу професійної підготовки в умовах вищого навчального закладу до
означеного напряму педагогічної діяльності й враховують особливості кадрового та матеріальнотехнічного забезпечення їх реалізації. Серед основних освітніх технологій ми використовували за типом
організації та управління пізнавальною діяльністю (за В. Беспальком) – класичне лекційно-семінарське
навчання з використанням аудіовізуальних технічних засобів та його модернізацію і модифікацію на
основі активізації й інтенсифікації діяльності студентів – технологію роботи в «малих групах»
(«Педагогічна майстерня»); проектну технологію; технологію портфоліо; технологію диференціації та
індивідуалізації навчання; пошуково-дослідницьку технологію; технологію розв’язання педагогічних
задач.
Перейдемо до характеристики вибраних технологій відповідно до завдання дослідження – організації
ефективної професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньовиховних систем.
Класичне лекційно-семінарське навчання з використанням аудіовізуальних технічних засобів. При
упровадженні освітньої технології, яка базується на традиційній організації навчального процесу у
вищому навчальному закладі, ми намагалися переосмислити і перебудувати основні форми навчання:
лекції, семінари, лабораторні та практичні заняття, організацію самостійної роботи, науководослідницьку та практичну діяльність, систему контролю та оцінювання досягнень студентів стосовно до
сучасних вимог до якості підготовки фахівця, сучасних досягнень педагогічної науки у питанні
організації навчання у вузі й розв’язання проблеми підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах
варіативності освітньо-виховних систем.
Сучасні форми організації навчання у вищій школі поділяють на імітаційні та неімітаційні [5, с. 30].
До імітаційних відносять організаційні форми навчання, які потенційно уможливлюють під час
проведення моделювання професійно орієнтованого середовища, застосування певних ситуацій
майбутньої професійної діяльності. Це семінарські, лабораторні та практичні заняття. До неімітаційних –
відносяться форми організації навчання, в процесі яких важко реалізувати моделювання предмета
навчання. Серед основних виділяють лекції, теоретичні семінари, конференції та ін. Однак відмітимо, що
розвиток сучасних технічних засобів навчання дає можливість викладачу включати до неімітаційних
форм організації навчання фрагменти, які відтворюють умови майбутньої професійної діяльності, окремі
її аспекти та особливості. Саме тому обрана технологія і передбачає обов’язкове використання
аудіовізуальних технічних засобів. Відповідно до основних завдань дослідження нами було використано
на основі традиційних форм навчання у вищому навчальному закладі форми проблемно-розвивального
типу. Переважно застосовувалися: проблемна лекція, лекція-діалог, лекція-візуалізація (презентація).
Основна ідея, яка об’єднує всі види лекційних занять, – це формування на основі теоретичних основ
педагогічної науки професійної суб’єктності майбутнього фахівця, тобто його суб’єктної позиції,
педагогічної активності, критичного мислення, позитивної мотивації до майбутньої професійної
діяльності. Такий підхід дуже близький до організації контекстного навчання. Проблемна лекція
найчастіше використовується тоді, коли в студента вже сформовані елементарні педагогічні знання і він
володіє навичками пошукової, дослідницької діяльності. Якщо під час традиційної інформаційноповідомлюючої лекції студент отримує вже готові знання, то в ході проблемної лекції невідомі знання
студент відкриває індивідуально, тобто створюється ілюзія особистого «відкриття» в науці, що особливо
важливо для формування власної професійної стратегії. Направленість проблемної лекції – формування
професійного мислення, особистого ціннісного ставлення вчителя до майбутньої професійної діяльності.
Лекція будується так, щоб обумовити появу питання у студентів, а навчальний матеріал подається у
формі навчальної проблеми. Вона повинна мати логічну форму пізнавального завдання, яке містить
протиріччя, суперечності.
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Для проблемного викладу обираються важливі теми, які мають концептуальний характер змісту
педагогічної дисципліни і є особливо актуальними для майбутньої професійної діяльності й складними
для засвоєння студентами. Нами використовувалися такі теми для проблемного викладу з інтегрованого
курсу «Педагогіка»: «Професія вчителя у сучасному суспільстві», «Освітньо-виховна система
загальноосвітнього закладу», «Методи навчання», «Виховання особистості в колективі» та ін.
Під час проблемної лекції використовується усне мовлення викладача та студентів діалогічного
характеру із поєднанням аудіовізуальних технічних засобів – презентацій, відеофрагментів, дидактичних
матеріалів. Важливо також, що на лекції викладач через методичний інструментарій стимулює
формування в студентів (за А. Петровським) безпосередньо-спонукальних мотивів, які основані на
емоційних проявах особистості (позитивних та негативних емоціях): новизна, цікаве викладання;
перспективно-спонукальних мотивів, які ґрунтуються на розумінні професійної значущості знання,
зв'язку навчання з життям (застосування засвоєних знань при розв’язанні педагогічних задач різного
рівня складності, почуття професійного обов’язку, відповідальності); інтелектуально-спонукальних
мотивів, що базуються на одержанні задоволення від самого процесу пізнання (допитливість, намагання
підвищити свій культурний рівень).
Технологія роботи в малих групах («Педагогічна майстерня»). Такий вид технологій достатнього
глибоко висвітлений у педагогічній літературі й не потребує пояснення. Організація навчальнопізнавальної діяльності у межах такої технології базується на використанні інтерактивних методів
навчання, які забезпечують високу ефективність. Робота студентів над однією проблемою передбачає
обмін думками, висунення й обговорення ідей, пропозицій, прийняття спільного рішення, спільна
професійно орієнтована діяльність. Під час такого навчання підвищується ефективність і продуктивність
засвоєння теоретичних і практичних знань. Адже студент співставляє своє бачення вирішення проблеми
з думкою інших, вчиться її відстоювати, приймати критичні зауваження, висловлювати зауваження
іншим, йти на поступки, встановлювати колективну та особисту відповідальність за якість виконання
завдання та ін. Усе це спрямоване на формування умінь та навичок вибудовувати власну стратегію
професійної діяльності, самореалізації, що в кінцевому результаті сприяє розвитку професійної
компетентності майбутніх учителів. Зауважимо, що в процесі використання такої технології
реалізуються основні закономірності проблемного і розвивального навчання:
 засвоєння загальних положень, способів і умов діяльності створює можливість використання
засвоєних знань та сформованих умінь і навичок для розв’язання нових теоретичних і практичних
завдань;
 залежність ефективності засвоєння знань і формування умінь від розвитку інтелектуальної
активності студентів;
 розвиток предметних знань, умінь та навичок сприяє загальному особистісному розвитку студента[4,
с. 107].
Підбір і визначення завдань, які виносяться на виконання у «Педагогічній майстерні», обов’язково
повинні бути професійно спрямовані. Моделюється умовна професійно ситуація, яка передбачає
виконання завдання з проекцією на професійну діяльність. Наприклад: розробити класифікацію методів
навчання для учнів 7 класу школи-колегіуму або скласти план проведення тижня історії у школі-гімназії
з поглибленим вивченням іноземних мов та ін.
Ефективність і ціленаправленість навчання залежить від одночасного розвитку всіх компонентів
навчальної діяльності: когнітивного, емоційного і діяльнісно-вольового. У процесі використання цієї
технології можемо стверджувати, що навчальний процес відбувається комплексно. Студентами
усвідомлюється засвоєння нового знання, способів власної діяльності і діяльності інших; відбувається
сприйняття та оцінка власних переживань та переживань інших; задоволеність та незадоволеність собою,
своїми діями та ставленням і діями інших; співвіднесення власних ідей, способів вирішення професійних
завдань з результатами діяльності інших тощо.
Дуже близькою до технології роботи в «малих групах» за основними характеристиками є проектна
технологія. Проект – розглядається як: 1)задуманий план дій, намір; 2) попередній текст якого-небудь
документа, що виноситься на обговорення, затвердження [2, с. 970]. Особливість і своєрідність такої
технології в тому, що проект є складнішою формою засвоєння навчальної інформації та формування
необхідних практичних навичок і ціннісних орієнтацій майбутніх учителів, і до виконання навчальних
проектів може залучатися більша кількість студентів.
У процесі використання такої технології реалізується навчально-пізнавальна потреба майбутніх
учителів у дослідженні особливостей майбутньої професії через проектування і створення ідеального або
матеріального продукту, що характеризується об’єктивною чи суб’єктивною новизною. Це творча
навчальна діяльність із вирішення професійно орієнтованих завдань, що складають основу проекту,
спрямованих на теоретичне освоєння науково-педагогічних знань і практичну їх реалізацію. При цьому
засвоюються не тільки вузькопредметні, фахові знання, але й надпредметні, пов’язані із пошуком,
обробкою, аналізом інформації, її представленням; формуються уміння інноваційної творчої діяльності;
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навички самостійного розв’язання проблеми. Отримані під час виконання проекту знання та сформовані
уміння можуть використовуватися студентами і під час виконання інших, не професійно спрямованих
завдань у межах інших галузей знань. У цьому і проявляється інтеграційна складова технології. Роль
викладача – це наставник, консультант, експерт.
У процесі формування професійної компетентності у майбутніх учителів здійснювати педагогічну
діяльність в умовах варіативності освітньо-виховних систем було розроблено пакет навчальних проектів.
Умовно за спрямованістю проекти поділялися на такі:
а) проекти, орієнтовані на розробку теоретико-парадигмальних ідей розвитку системи освіти і
виховання: «Сучасний учитель», «Учитель майбутнього», «Навчання без школи», «Україні – європейська
освіта» та ін.;
б) проекти, орієнтовані на розробку освітньо-виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів:
«Школа розвитку», «Школа-родина», «Школа-місто», «Модель рідної школи» та ін.;
в) проекти, орієнтовані на розробку конкретних форм організації навчання і виховання: «Тиждень
історії в школі», «Педагогіка народного календаря», «Відкритий урок», «Подорож у світ дитинства»,
«Життєві орієнтири» та ін.
Технологія «Портфоліо». Термін портфоліо походить від латинських слів «port» – сховище і «folium»
– листок [2, с. 1011]. Ця технологія передбачає реалізацію комплексу цілей у професійній підготовці
майбутніх учителів. Зокрема, створення індивідуального портфоліо кожним студентом сприяє засвоєнню
знань та формуванню у нього вміння ставити цілі, планувати й організовувати власну навчальну
діяльність; дає можливість висвітлити набутий досвід у різних видах діяльності, які засвідчують рух в
індивідуальному розвитку; стимулює підвищення самооцінки студента; активної участі його в інтеграції
кількісних і якісних оцінок у різних видах діяльності та ін. Портфоліо майбутнього вчителя – це
можливість висвітлення результатів різних видів професійно орієнтованої діяльності студента, його
досягнень за певний час (навчання у ВНЗ). Портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті
майбутнім учителем у різних видах діяльності: навчальній, виховній, творчій, методичній,
дослідницькій, – для його професійного становлення час навчання у ВНЗ. Весь об'єм значущої
інформації, який знаходиться в портфоліо, необхідний для професійного зростання майбутнього вчителя,
формування його власного педагогічного стилю, професійної стратегії. Правила складання портфоліо
майбутнього вчителя:
 визначити вигляд і структуру портфоліо;
 наявні документи і матеріали розташувати в певному порядку, скласти їх перелік;
 всі документи (копії матеріалів, фото) повинні бути датовані і підписані, за необхідності в них мають
бути вказані посади і звання рецензентів, авторів рекомендацій (вчителі, методисти, викладачі,
куратор);
 важливо періодично поповнювати портфоліо відповідними документами та результатами роботи
стосовно поставлених цілей;
 вказати джерела використовуваної для роботи інформації, опис засобів і методів роботи.
Використання технології портфоліо у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя
здійснювати професійну діяльність в умовах варіативності освітньо-виховних систем дає позитивні
результати. Відгуки випускників та молодих учителів засвідчують ефективність такої технології у
формуванні професійної компетентності. З метою визначення важливості та практичної значущості
професійного портфоліо було проведено опитування вчителів. У дослідженні взяло участь 125 учителів
Житомирської області в межах навчання на курсах підвищення кваліфікації ОІППО (Обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти). Результати проведеного опитування підтверджують її
практичну значущість розробки вчителями портфоліо. На питання «Яке значення має портфоліо
майбутнього вчителя для професійної діяльності в умовах конкретного навчального закладу» 77%
опитаних (96 чоловік із 125 опитаних) відповіли, що така технологія підготовки допомагає краще
адаптуватися до умов завдяки інтеграції кількісних і якісних оцінок досягнень фахівця у різних видах
діяльності; наочно виявляє рівень досягнень молодого вчителя, є певним авансом довіри у оцінці
професіоналізму.
Технологія диференціації та індивідуалізації навчання. Ця технологія базується на основних
методологічних засадах організації навчально-виховного процесу, а саме: провідних закономірностях –
ефективність та продуктивність процесу навчання залежить від вікових, індивідуальних особливостей та
навчальних можливостей тих, хто навчається, результати навчання прямо пропорційно залежать від
педагогічної майстерності вчителя, педагогічно доцільного використання ним методів і засобів навчання
та активності учня. Керуючись принципами особистісно орієнтованого навчання, що відображають та
конкретизують ці закономірності, викладач може застосовувати внутрішню диференціацію, яка
передбачає засвоєння студентами навчального матеріалу різного рівня складності.
Сутність різнорівневої диференціації полягає у тому, що кожний студент навчальної групи засвоює
навчальну програму на різних рівнях, визначальним при цьому є обов’язковий базовий рівень
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професійної підготовки. Студентам надається можливість вибору відповідно до своїх індивідуальних
психолого-особистісних особливостей рівня оволодіння навчальною програмою. Такий підхід сприяє
стимулюванню пізнавального інтересу до вивчення навчальних дисциплін, мотивів і бажань досягнення
високого рівня професійної компетентності в умовах ВНЗ та у майбутній професійній діяльності.
Пошуково-дослідницька технологія. Дослідницький принцип у педагогіці, який є основою технології,
передбачає самостійну пошукову діяльність учнів у процесі навчання, яка моделює процес наукового
дослідження і наукового відкриття нових знань про предмети, явища, процеси; виділення
закономірностей та властивостей. Організація навчання на основі застосування пошуково-дослідницької
технології може здійснюватися двома варіантами. Перший передбачає навчальну діяльність, орієнтовану
на практичний, пізнавально-прикладний характер знань та умінь, де навчальний процес будується як
пошук нових інструментальних знань про способи діяльності. А другий варіант – на теоретикопізнавальний характер результатів навчання, тобто навчальний процес будується як пошук нового
теоретичного знання. У нашому випадку організація навчального процесу здійснювалася на основі
поєднання цих двох варіантів.
Відмітимо, що охарактеризовані педагогічні технології взаємопов’язані між собою, оскільки мають
професійно орієнтований розвивальний характер навчання.
Висновки. Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньовиховних систем вимагає переосмислення підходів до її організації, відбору змісту, форм і методів
підготовки, управління цим процесом. Наведені у статті педагогічні технології – це тільки один із
напрямів вирішення проблеми. Важливо, щоб при розробці педагогічних технологій дотримувалися
основні вимоги: концептуальність, системність, керованість, відтворюваність, алгоритмізованість,
ефективність, діагностичність. Концептуальність вибраних технологій розкриває основну
концептуальну ідею професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах освітньо-виховних
систем, що розглядалася нами вище. Системність технологій полягає в адаптованості, взаємозв’язку,
взаємозумовленості й цілісності її складників, а саме концептуального, змістового і процесуального, які є
підсистемами цілісної технології формування педагогічно спеціалізованої компетентності майбутніх
учителів здійснювати професійну діяльність у різних типах освітньо-виховних систем. Керованість
технології передбачає можливість цілепокладання, планування, проектування, поетапної діагностики,
варіювання методів і форм з метою отримання високої продуктивності й ефективності результатів
професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем.
Відтворюваність технології полягає в можливості її використання у формі повторення і застосування
викладачами в інших навчальних закладах з іншими студентами з метою формування відповідної
професійної компетентності. Алгоритмізованість пов’язується з можливістю в логічній послідовності
поетапної реалізації технології, що включає спільну взаємопов’язану діяльність викладача і студентів в
умовах виконання різних видів діяльності: навчальної, науково-дослідницької, виробничої (проходження
різних видів практик), самоосвітньої. Ефективність технології передбачає досягнення очікуваних
результатів і досягнення поставленої мети – сформованості компетентності майбутніх учителів
здійснювати професійну діяльність в умовах варіативності освітньо-виховних систем. Діагностичність
відображає можливість у процесі реалізації технології застосування різних діагностичних методик, за
результатами яких визначається рівень сформованості означеної компетентності майбутніх учителів.
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Ковальчук В. А. Педагогические технологии подготовки будущих учителей к работе в условиях
вариативности образовательно-воспитательных систем
В статье обоснована необходимость совершенствования и корректировки профессиональной
подготовки будущего учителя в соответствии с социальным заказом и особенностей развития
образовательного пространства. Обусловлено важность формирования компетентных,
высококвалифицированных специалистов, способных осуществлять профессиональную деятельность в
условиях динамичности социальных институтов. Автором статьи определено противоречия между
требованиями современного школьного образования в условиях нового социокультурного развития и
системой профессиональной подготовки будущих учителей. Рассмотрена проблема педагогических
технологий профессионального педагогического образования. Дана характеристика и определены
особенности их применения в подготовке будущих учителей к работе в условиях вариативности
образовательно-воспитательных систем.
Ключевые слова: профессиональная компетентность учителя, образовательно-воспитательные
системы общеобразовательных учреждений, педагогические технологии профессиональной подготовки
будущих учителей.
Kovalchuk V. A. Educational Technology Of Training Of Future Teachers To Work In A Variety Of
Educational Systems
In the article the necessity of improvement and adjustment of professional training of future teachers according
to the social order and peculiarities of development of educational space is justified. The importance of
developing of competent, highly qualified specialists, capable to carry out professional activity in conditions of
dynamic social institutions is specified. The author of the article defines contradictions between requirements of
modern school education in the new socio-cultural development and the system of professional training of future
teachers. The problem of pedagogical technologies to professional pedagogical education is dealt with. The
characteristics and the features of their application in the preparation of future teachers to work in a variety of
educational systems are given.
Keywords: teacher’s professional competence, educational system of educational institutions, pedagogical
technologies for professional education of future teachers.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО
ПРОФІЛЮ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ.
У статті розглядаються особливості професійної діяльності викладачів фармацевтичного профілю у
вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації. Визначено завдання фармацевтичної освіти,
ключовим серед яких є, зокрема, забезпечення якісної підготовки освічених, компетентних, здатних до
прийняття самостійних рішень сучасних фахівців фармацевтичної галузі. Автором запропоновано
інформацію щодо навчальних закладів України, що здійснюють підготовку фахівців спеціальності 226
«Фармація» освітнього рівня «молодший спеціаліст» станом на 2016 рік. Виокремлено та
охарактеризовано основні функції педагогічної діяльності: навчальну, науково-методичну, виховну.
Здійснено характеристику основних форм організації навчання студентів-фармацевтів. З’ясовано, що
ефективність професійної діяльності значною мірою визначає педагогічна компетентність викладача,
яка формується і розвивається у процесі практичної діяльності.
Ключові слова: викладач фармацевтичного профілю, фармацевтична освіта, формування
компетентностей, навчальна, науково-методична, виховна діяльність викладача.
Постановка проблеми Соціальна значущість фармацевтичної галузі завжди визначала високі вимоги
до фармацевтичної освіти, основним завданням якої є підготовка фахівців з високим рівнем
професіоналізму. Якість фармацевтичної освіти залежить від викладачів дисциплін циклу професійної та
практичної підготовки, які, залишаючись фахівцями своєї галузі, розвивають і виявляють педагогічну
компетентність для реалізації повноти змісту викладацької діяльності.
Мета статті Розглянути особливості професійної діяльності викладачів фармацевтичного профілю у
вищому навчальному закладі І-ІІ р.а з метою
Виклад основного матеріалу. Викладач фармацевтичного профілю вищого навчального закладу І –ІІ
рівнів акредитації – це фахівець з вищою фармацевтичною освітою (провізор, магістр), який займається
педагогічною діяльністю в системі фармацевтичної освіти. Як зазначено в Енциклопедичному словнику
фармацевтичних термінів, фармацевтична освіта – це сукупність систематизованих знань, умінь і
практичних навичок, що дозволяють вирішувати теоретичні і практичні завдання у фармацевтичній
галузі, використовуючи й творчо розвиваючи сучасні досягнення науки і техніки; процес навчання та
підготовки, спрямований на набуття кваліфікації, яка дозволяє займатися фармацевтичною діяльністю
[1]. Професійна діяльність викладача фармацевтичного профілю вищого навчального закладу І-ІІ р.а.
спрямована на реалізацію завдань фармацевтичної освіти, зокрема забезпечити якісну підготовку
освічених, компетентних, здатних до прийняття самостійних рішень сучасних фахівців фармацевтичної
галузі, а саме фармацевтів, фармацевтів - бакалаврів. Викладач вищого навчального закладу І-ІІ р.а.
відповідно до кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних
працівників навчальних закладів повинен знати: пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі України;
закони України та інші нормативно-правові акти, які регламентують освітню діяльність; зміст
навчальних програм і методи організації навчання з предмета (дисципліни); основні технологічні
процеси на посадах в організаціях та установах відповідно до профілю підготовки, а також основи
екології, основи економіки, організації виробництва та управління; педагогіку, психологію; сучасні
педагогічні технології навчання, реалізації компетентнісного підходу, розвиваючого навчання;
встановлення контактів зі студентами, основи роботи з текстовими редакторами, електронними
таблицями, електронною поштою, мультимедійним обладнанням; правила з охорони праці та пожежної
безпеки [2].
Фармацевтична галузь вимагає від системи професійної освіти фахівців, які швидко і гнучко
адаптуються до постійно мінливих умов, уміють творчо і критично мислити, проявляти толерантність у
міжкультурному спілкуванні з будь-якими членами соціуму, бути креативно мислячою особистістю,
працювати над розвитком свого інтелектуального та культурного рівня і бути здатним творчо
реалізовувати себе у професійній діяльності [3]. Саме реалізація очікувань роботодавців, суспільства
щодо якості формування у фармацевтичних фахівців загальних та фахових компетентностей, визначених
стандартом вищої освіти зумовлює особливості професійної діяльності викладачів фармацевтичного
профілю. Вона спрямована на навчання, виховання і розвиток студентів, формування у них професійних
знань, умінь і навичок, виховання активної життєвої позиції.
В Україні підготовку фахівців спеціальності 226 «Фармація» освітнього рівня «молодший спеціаліст»
станом на 2016 рік здійснюють 44 вищих навчальних заклади І-ІІ р.а.: 35 державних або комунальної
форми власності, 9 приватної форми власності, 6 з них входять до структури вищих навчальних закладів
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ІІІ-ІV р.а.; фахівців спеціальності 226 «Фармація освітнього рівня «бакалавр» готують у чотирьох ВНЗ ІІІ р.а. Житомирський базовий фармацевтичний коледж з 2005 року визначено наказом МОЗ України
базовим з питань навчально-методичної роботи для вищих медичних, фармацевтичних навчальних
закладів І-ІІ р.а., що готують фахівців-фармацевтів для фармацевтичної галузі.
Станом на вересень 2016 року у цих навчальних закладах працює 1717 штатних викладачів, з них з
вищою фармацевтичною освітою 538 (31,4%); 44 (2,6%) суміщають викладацьку діяльність з
виробництвом; Тільки 13 (0,8%) викладачів мають другу вищу освіту - педагогічну.
Викладачі фармацевтичного профілю вищого навчального закладу І-ІІ р.а. забезпечують викладання
навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, а також практичну підготовку
студентів. До циклу професійної та практичної підготовки відповідно до навчального плану підготовки
фармацевта, затвердженого МОЗ України 2011 року належать такі навчальні дисципліни: аналітична
хімія; латинська мова; техніка лабораторних робіт; перша долікарська допомога; основи охорони праці та
охорона праці в галузі; фармацевтична хімія; фармакогнозія; технологія ліків; фармакологія; організація
та економіка фармації; основи менеджменту та маркетингу у фармації; інформаційні технології у
фармації; основи медичного та фармацевтичного товарознавства (вибіркова дисципліна).
На навчальних заняттях дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, а також у процесі
практичної підготовки викладачі формують у студентів компетентності, визначені стандартом вищої
освіти. Мінімум 75% обсягу освітньої програми має бути спрямовано на формування загальних та
Відповідно
до
кваліфікаційних
спеціальних (фахових) компетентностей за спеціальністю.
характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів
[4] викладачі усіх спеціальностей вищих навчальних закладів на рівні коледжів реалізують навчальну,
науково - методичну та виховну функції в їх єдності.
Змістовою частиною навчальної функції викладача фармацевтичного профілю є навчання студентів
відповідно до вимог стандартів вищої освіти відповідного освітнього рівня. Вона поєднує теоретичну
складову, пов’язану з розкриттям сутності науки, нових закономірностей, і практичну, яка спрямована на
розв’язання педагогічних завдань. Викладач фармацевтичного профілю визначає мету і завдання
навчання з конкретного предмета у взаємозв’язку з іншими дисциплінами, обмірковує зміст навчання,
сучасні форми і методи, що сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності студента, форми
контролю. Основними традиційними формами організації навчання студентів - фармацевтів є: лекції;
практичні заняття (лабораторні роботи, лабораторний практикум); самостійна робота. При проектуванні
змісту лекційних, практичних занять слід виходити ,з того, що вони мають різні результати навчання.
Особливістю є те, що фармацевтична галузь є надзвичайно динамічною: вона швидко розвивається,
модернізується, змінюються нормативні документи стосовно діяльності аптечних та інших
фармацевтичних закладів, з’являються/зникають лікарські препарати – усе це впливає на темп роботи
викладача, він має бути не тільки активним, а й мати власну систему професійно - інформаційного
самовдосконалення; залишаючись викладачем, бути справжнім фахівцем своєї галузі, тримаючи руку на
пульсі змін та інновацій. Як ніякий інший, викладач фармацевтичного профілю повинен мати тісні
зв’язки з роботодавцями, брати участь у професійних тренінгах, конференціях тощо. Така особливість
потребує ретельної підготовки змісту лекцій, змісту інструкцій практичних занять, частого оновлення
цього змісту, його корекцію, доповнення заради відповідності сучасним вимогам професії фармацевта.
Як правило, лекційні заняття дисциплін професійно-орієнтованого циклу за формою проведення є
потокові. Відповідно до такої особливості викладач змушений підбирати оптимальну ефективну
методику проведення лекції. Однією з вимог дисциплін циклу професійної та практичної підготовки є
наступність у поданні навчального матеріалу, яка передбачає реалізацію міждисциплінарної інтеграції.
Очевидно, що за зазначених умов освітнього процесу викладачу недостатньо виконувати лише
інформативну функцію (носія предметних знань у конкретній галузі) для майбутнього репродукування
знань студентом.
Практичні заняття проводяться в спеціальних, лабораторних приміщеннях, у яких наявні обладнання,
реактиви, експериментальний матеріал, правила поведінки під час роботи. Одночасно на одному
практичному занятті присутні 10-12 студентів. Така кількість обумовлена тим, що на практичному
занятті під час виконання професійного тренінгу, застосовується індивідуальний підхід. Основними
результатами навчання на практичному занятті є професійні уміння і навички студентів у практичних
умовах, уміння та навички приготування, контролю якості та оформлення до відпуску екстемпоральних
лікарських засобів, відпуску безрецептурних лікарських засобів промислового виробництва, а також
підвищення ефективності використання інформаційних технологій в організації роботи аптечних
закладів, поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі самостійної роботи;
формування інтелектуальних навичок і вмінь, аналізу ситуацій, що виникають в процесі професійної
діяльності та швидке планування роботи у певних умовах та ситуаціях; накопичення первинного досвіду
виробництва лікарських засобів в умовах аптеки [5]. Найчастіше використовується стандартний
алгоритм організації проведення практичного чи лабораторного заняття: підготовчий етап (основними
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цілями цього етапу заняття є проведення контролю вхідного рівня теоретичної і практичної підготовки
студентів з теми заняття); основний етап (основною метою даного етапу є формування системи
професійних навичок, вмінь, здатностей та компетентностей студентів відповідно до теми заняття);
заключний етап (функцією заключного етапу є контроль (оцінювання) і корекція рівня професійних
умінь, навичок, здатностей та компетентності студентів).
Практичні навички та вміння, отримані студентами на лабораторних та практичних заняттях,
закріплюються під час навчальної та виробничої практики, безпосереднє керівництво якими здійснюють
викладачі фармацевтичних дисциплін. Навчальна практика складається з пропедевтичної
(ознайомлювальної) та фармакогностичної практик. Виробнича практика складається з технологічної та
переддипломної практик. Якість практичної підготовки залежить від її чіткої організації та контролю.
Для організації практики проводиться постійна взаємодія з керівниками аптечних закладів.
Складовою навчальної функції є контрольно-оцінювальна діяльність викладача в навчальному
процесі, в тому числі з використанням сучасних засобів оцінювання в умовах інформаційнокомунікаційних технологій. Результати навчання студентів викладач узагальнює та унаочнює відповідно
до шкали оцінювання, прийнятої у конкретному навчальному закладі. У вищих навчальних закладах І-ІІ
р.а. України цикл професійної та практичної підготовки оцінюється або традиційною 5-бальною шкалою,
або модульно-рейтинговою 100-бальною. Також контрольно-оцінювальна діяльність викладача
визначається як здатність оцінювати ефективність вивчення студентами навчальної дисципліни,
враховуючи засвоєння ними знань, умінь, застосування отриманих навичок, компетентностей, розвиток
досвіду творчої діяльності, пізнавальної зацікавленості та власну професійну діяльність для досягнення
прогнозованого результату.
Науково-методична діяльність викладача фармацевтичного профілю пов’язана з підготовкою
навчального процесу, його забезпеченням і удосконаленням. До неї належить:
1) підготовка навчально-методичного комплексу дисципліни, складовими якого є: витяг з
навчального плану, навчальна програма з дисципліни, робоча програма з дисципліни, конспекти лекцій,
інструктивно-методичні матеріали до практичних або лабораторних занять, комплекс контрольних робіт,
завдань для визначення рівня результатів навчання студентів, матеріали підсумкових контрольних
заходів (модульних контролів, екзаменів, заліків тощо), навчально-методичні рекомендації до
самостійної роботи студентів, методичні вказівки, рекомендації, розробки з навчальної дисципліни;
2) підбір раціональних педагогічних методів навчання, розробка відповідних навчальних завдань,
визначення засобів навчання та методів контролю, розробка і впровадження нових освітніх технологій,
еспериментальна перевірка доцільності їх запровадження у педагогічну практику;
3) участь у різних методичних заходах з метою набуття та вдосконалення необхідних у професійній
діяльності компетентностей (методичній раді, засіданнях циклової методичної комісії, засіданнях
регіональних та обласних методичних об’єднань, методичних семінарах, конференціях, тренінгах,
відкритих заняттях тощо);
4) вивчення основних нормативних освітніх та фахових документів, систематичне опрацювання нової
наукової літератури, наукових та науково-методичних журналів (освітніх, фахових), аналіз методичної
літератури, оволодіння методологічними й теоретичними основами фармацевтичної освіти;
5) написання наукових статей освітньої та фахової тематики; рецензування навчально-методичних
матеріалів, літератури; написання фахової навчальної літератури відповідно до потреб фармацевтичної
освіти;
6) удосконалення власних навичок самоосвіти, в тому числі навичок роботи з інформаційнокомунікаційними технологіями.
Працюючи з науково-методичними матеріалами, викладач має їх переосмислити, виявити те, що
доцільно застосовувати у своїй діяльності, а що ні. Науково-методична діяльність спонукає викладача до
глибоких узагальнень і систематизації матеріалу, до досконалішого формулювання ідей, висновків,
нових гіпотез, формує у нього здатність визначати перелік компетентностей студентів, які
формулюються у термінах результатів навчання, від яких залежить подальша методична організація
заняття, вибір його форм, методів навчання, засобів навчання та методів контролю.
Виховну діяльність викладач фармацевтичного профілю здійснює передовсім у процесі навчання,
використовуючи потенційні можливості навчальних дисциплін, а також під час спілкування у
позааудиторний час. Кожен викладач має усвідомлювати важливість свого виховного впливу на
майбутніх фахівців і реалізовувати цю функцію не тільки через роботу як куратора, а й на власному
прикладі. Результатом такого впливу мають стати позитивні особистісні зміни майбутніх фахівців.
Особливо важливо формувати у студентів ті особистісні якості, без яких неможливо стати фахівцем
фармації: уважність; зібраність; акуратність; самоконтроль; висока ступінь відповідальності; відмінна
пам’ять (тактильна, рухова, образна, довготривала); аналітичні здібності; терпимість, чуйність, емпатія;
комунікабельність; стресостійкість; порядність; чесність.
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Реалізуючи навчальну, науково - методичну та виховну функції в їх єдності сучасний викладач
фармацевтичного профілю повинен враховувати: 1) освітнє середовище - воно має бути безпечним,
створені сприятливі умови праці і навчання, наявні необхідні ресурси і засоби, належне матеріальнотехнічне забезпечення кабінетів і лабораторій є одним із визначальних чинників забезпечення якості
освіти на заняттях з фахових дисциплін; 2) зміст освіти, який має відповідати стандарту вищої освіти
фармацевтичної спеціальності, очікуванням і потребам роботодавців, сучасному стану фармацевтичної
галузі, вимогам суспільства; 3) освітній процес, у якому забезпечуються результати навчання, які
стосуються знань і вмінь, та здійснюється виховний вплив з формування особистісних якостей,
морально-етичних, громадянських цінностей, необхідних для становлення сучасного фахівця,
враховують індивідуальні, вікові та психологічні особливості членів навчальної групи в конкретних
умовах навчальної діяльності; 4) результати – це рівень сформованості у студента необхідних загальних
та фахових компетентностей після вивчення ним фахових дисциплін, унаочнення цього рівня у вигляді
відповідної оцінки/балів у документі про освіту.
Враховуючи динамічність фармацевтичної галузі, модернізаційні процеси, які природно в ній
відбуваються, сьогодні вкрай важливим для викладача фармацевтичного профілю є уміння формувати у
майбутніх фахівців готовність і прагнення до безперервної самоосвіти, постійного професійного
самовдосконалення.
Висновки. З усього вище зазначеного можна зробити висновок про те, що викладач, який здатен
продемонструвати високий рівень професійної компетентності, перш за все, повинен володіти високим
рівнем педагогічного мислення, що проявляється у здатності виділяти перелік компетнтностей
майбутнього фахівця, здатності адекватно підбирати раціональні педагогічні методи як інструменти
формування компетентностей, вміло віднайти інструменти оцінювання вже сформованих
компетентностей, бути вмотивованим на діяльність викладача та постійно саморозвиватися, що є
можливим за умови розвитку педагогічної компетентності.
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Козаченко Г. В. Особенности профессиональной деятельности преподавателей фармацевтического
профиля висших учебных заведений і-іі уровня акредитации
В статье рассматриваются особенности профессиональной деятельности преподавателей
фармацевтического профиля в высшем учебном заведении І-ІІ у.а., выделены и охарактеризованы
основные функции педагогической деятельности: учебная, научно-методическая, воспитательная,
выяснено, что эффективность профессиональной деятельности в значительной мере определяет
педагогическая компетентность преподавателя, которая формируется и развивается в процессе
практической деятельности.
Ключевые слова: преподаватель фармацевтического профиля, фармацевтическое образование,
формирование компетентностей, учебная, научно-методическая, воспитательная деятельность
преподавателя.
Kozachenko H. V. Peculiarities Of Pharmaceutical Profile’s Teachers Professional Activity At Higher
Educational Establishment Of I-Ii Accreditation Levels
The article deals with the peculiarities of pharmaceutical profile teachers’ professional activity at higher
educational establishment of I-II levels of accreditation. There are defined the objectives of pharmaceutical
education, key among which are, in particular, to ensure training quality of educated, competent, capable to
make independent decisions professionals of modern pharmaceutical industry. It gives the information about
educational institutions of Ukraine that train specialists of specialty 226"Pharmacy" at educational level "junior
specialist" as of 2016. There have been allocated and described the basic functions of teaching such as training,
methodological, and educational. There is also done the description of the main forms of training pharmacists. It
is proved that the effectiveness of professional activity largely determines the teacher’s pedagogical competence,
which is formed and developed in the course of practice.
Keywords: teacher of pharmaceutical, pharmaceutical education, formation of competencies, educational,
scientific, methodical and educational activities of the teacher.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ І ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТНІХ СИСТЕМ
У пропонованій статті представлено деякі передумови щодо виникнення і реалізації одного з принципів
Болонського процесу – принципу мобільності. Обумовлено можливість включення усіх учасників
навчального процесу до діалогу культур з метою формування у них системи духовних, соціальних,
інтелектуальних цінностей як усвідомлених орієнтирів майбутнього життя у суспільстві. Зазначено,
що усвідомлення молодими людьми себе як особистості, приналежності до конкретного мовного і
культурного співтовариства здійснюється шляхом залучення до традицій і досягнень інших культур
через реалізацію міжнародних освітніх проектів і програм. Такі заходи сприятимуть формуванню в
молоді поваги й терпимості до іншого способу життя, культурних досягнень та суспільних здобутків
інших народів. Автором проаналізовано заходи, що здійснювалися у країнах Європи (Чехія, Словаччина,
Німеччина) у 80-90-х рр. минулого століття. Обговорюється перспективи та умови забезпечення
мобільності студентів і викладачів університетів у сучасних умовах євроінтеграції.
Ключові слова: міжнародна співпраця, мобільність студентів, мобільність викладачів, прикордонне
співробітництво, спільні навчальні програми.
Вступ. Актуальність проблеми.
Міжнародні освітні контакти уможливлюють включення усіх учасників навчального процесу (учнів,
студентів, викладачів) до діалогу культур з метою формування у них системи духовних, соціальних,
інтелектуальних цінностей як усвідомлених орієнтирів майбутнього життя у суспільстві. Залучення
молодих людей до традицій і досягнень іншої культури через реалізацію міжнародних освітніх проектів і
програм сприяє усвідомленню ними себе як особистості, приналежності до конкретного мовного і
культурного співтовариства, формує повагу і терпимість до іншого способу життя, культурних досягнень
і суспільних здобутків інших народів.
Дослідження процесів інтеграції і впливу міжнародної співпраці на розвиток освітнього середовища
педагогічного або технічного університету потрібні як основа наукового обґрунтування і створення на
цій основі рекомендацій щодо формування освітнього середовища, адекватного до нових завдань
міжнародної діяльності у сфері середньої, вищої професійної, післядипломної і додаткової освіти, а
також поширення науково-педагогічних зв'язків у Європі і світі.
За рахунок використання міжнародної освітньої програми для студентів і викладачів відкриваються
безліч можливостей на основі використання мережі Інтернет, зокрема це: обмін локальними рішеннями
загальної проблеми (наприклад, екологічної); проведення спільних спостережень (наприклад,
географічного або біологічного характеру); вивчення загального та особливого (наприклад, збір та
систематизація даних); підготовка спільних публікацій; створення навчально-методичних проектів;
створення суспільно-орієнтованих проектів; позаурочні ігрові проекти навчального характеру; змагання,
вікторини з будь-якої навчальної дисципліни тощо.
Проте певні заходи щодо обміну групами студентів, запрошення професорів із сусідніх країн до
читання лекцій в університетах, створення у прикордонних регіонах спільних університетських
навчальних програм – все це стало передумовою ствердження принципу мобільності учасників
навчально-виховного процесу в європейських вищих школах.
1. Досвід 80-х років. Чехія, Словаччина.
У вісімдесятих роках минулого століття Київський політехнічний інститут (далі - КПІ) мав стабільні
партнерські стосунки з декількома вищими школами на той час ще спільної держави Чехословаччини
(далі - ЧССР). Відповідно до укладених угод щорічно відбувався так званий “без валютний обмін”
студентськими групами кафедри технічної кібернетики факультету інформатики та обчислювальної
техніки КПІ і кафедри технічної кібернетики Вищої будівельної школи (Вищої школи струйної, ВШС)
міста Пльзень, ЧССР.
У підготовці студентської групи до такої поїздки та керуванні виконанням програми виробничої
практики у ЧССР у червні 1987 р. безпосередню участь брала автор статті. Значну роботу з
організаційних питань виконували представники відділу міжнародних зв’язків КПІ (одержання
закордонних паспортів, віз, замовлення проїзних документів і готелів тощо). Усі фінансові витрати брали
на себе батьки або інші родичі студентів. Для викладачів, які керували групою, оформлювалися
відрядження за рахунок інституту. Зустрічна студентська група з університету міста Пльзень, ЧССР за
програмою виробничої практики на тих самих умовах у липні 1987 р. відвідувала Київський
політехнічний інститут.
© Козлакова Г. О., 2017
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Відбір студентів і підготовка їх до закордонної практики здійснювалися керівниками заздалегідь
упродовж весняного семестру (лекції, семінари, реферати про політичний устрій і систему вищої освіти
ЧССР тощо) з подальшим складанням заліку з країнознавства.
Істотно, що відвідання спорідненої кафедри у ВШС, знайомство з науковими лабораторіями і
підприємствами ЧССР, безпосередні контакти студентів обох країн були корисними і стали основою для
подальших дружніх стосунків. У вихідні дні програмою поїздки для студентів передбачалися екскурсії
по музеях, замках і місцях військової слави.
Отже, певною мірою у межах короткочасної літньої практики забезпечувалась мобільність студентів з
орієнтацією на ознайомлення з особливостями виробничих підприємств ЧССР та наукових лабораторій
ВШС, підготовкою студентами звітів про практику і складанням відповідного заліку. Істотно, що на той
час такі заходи були певним цивілізованим “проривом” у забезпеченні студентам і викладачам
можливості відвідати європейську країну, ознайомитись із особливостями культури і побуту, відчути
себе представниками України за кордоном.
2.Принцип мобільності та його значення в оновленні системи вищої освіти ХХІ століття.
Мобільність учасників навчального процесу стала важливим принципом забезпечення відкритості
освіти і доступу до якісної освіти усіх бажаючих. Проте для багатьох і студентів, і викладачів
мобільність означає нову якість навчальної і педагогічної діяльності, що пов’язана зі зміною
університетського оточення, контингенту студентів, колективу викладачів, соціально-побутових умов
перебування за межами України тощо.
Для студентів участь у мобільних програмах ускладнюється додатковими витратами на переїзд і
перебування в університеті за кордоном, складністю оформлення візових документів, необхідністю
знання іноземної мови для успішного виконання обраної навчальної програми.
Для викладачів аналогічні складнощі доповнюються відповідальністю за групу студентів, з якими
необхідно працювати, дотримуватися вимог до організації навчального процесу і оцінювання знань
студентів в закордонному університеті, сприяти одержанню студентами сертифіката про навчання або
диплома, який буде визнаний в Україні.
Мобільними також можуть бути і навчальні програми та методичний супровід до них із певних
дисциплін, що їх розроблено у провідних університетах України і до яких проявляють інтерес фахівці з
європейських університетів. Такі програми і навчальні посібники також мають бути затвердженими в
Міністерстві освіти і науки Україні та відповідних міністерствах інших країн. Тобто проведення
апробації таких програм стає досить складним і трудомістким процесом, що передує реальним подіям
щодо трансферу знань і навчальних технологій.
Очевидно, що нові завдання і функціональні обов’язки покладаються на працівників міжнародних
департаментів університетів і академічних інститутів, що планують підготовку або стажування
аспірантів і докторантів в закордонних університетах.
3. Ініціативи європейських університетів у 90-х рр.
Зазначимо, що робота [ 1] стала однією із сучасних важливих праць з проблеми інтернаціоналізації
вищої освіти, що у свою чергу сприяло розвитку регіональної співпраці серед європейських ВНЗ. У 90-ті
роки минулого століття у так званому «Полісі прикордонних держав» Фландрії, Нідерландів і Німеччини
(три землі Північний Рейн – Вестфалія, Бремен і Нижня Саксонія) започатковано співпрацю з метою
встановлення так званого «Відкритого простору вищої освіти».
У межах структури цього полісу було започатковано багато ініціатив щодо підтримки
співробітництва ВНЗ названих країн. Серед інших заходів було здійснено дослідження щодо вивчення
спільного та різного у навчальних програмах, що пропонують ВНЗ прикордонних країн.
Крім того, міністерства освіти країн-учасниць розпочали виділення коштів установам, які сприйняли
ініціативам співробітництва та співпадали із політикою зацікавлених країн.
Однією з головних тем модернізації вищої освіти сьогодні стала інтернаціоналізація як тенденція, що
виникла ще у середніх віках, але тоді вона відбувалась як результат миттєвої мобільності штатних
співробітників і студентів університетів. Проте починаючи з 1970-х рр. інтернаціоналізація стає
предметом зацікавленості національних і транснаціональних концернів. Певною мірою структурні
ініціативи були спрямовані на рекламу спільних програм навчання і досліджень серед ВНЗ у декількох
сусідніх державах.
У 1980-х рр. опрацювання ідей інтернаціоналізації вищої освіти було майже синонімом рекламі
студентської мобільності і обмінів навіть при тому, що політика європейських країн була різноплановою.
Прийнята у 1990 р. Конвенція відносно Європейського Союзу (Маастрикт, 1992) значноюмірою
впливала на розвиток транснаціональної участі у проблемах розвитку вищої освіти. Основною метою
була інтеграція “Європейських стандартів” у системи вищої освіти країн Європейського Союзу,
стимулювання співпраці між університетами і промисловістю і звернення уваги на неперервне навчання
упродовж життя.
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Ще однією тенденцією в інтернаціоналізації вищої освіти стала орієнтація на конкретні області, а не
на Європу у цілому, хоча результати вже було окреслено у спільних зусиллях скандинавських країн
(Гельсінська угода 1991) і програмі Норд-плюс (Ніборг, 1996).
Мета Поліса прикордонних країн полягала у тому, щоби реалізувати “Відкритий простір вищої
освіти”, що означало відсутність перешкод у мобільності студентів, викладачів і дослідників в регіоні.
Такий відкритий простір уможливлював для студентів свободу вибору навчальних програм, що сприяло
би зростанню адміністративної співпраці для ВНЗ і покращенню узгодженості у політичних рішеннях
щодо вищої освіти країн регіону.
Починаючи з 1995 р. було опрацьовано багато заходів у межах прикордонних країн. По-перше, для
більшого розумінні стану справ у п’яти задіяних системах вищої освіти було сформовано декілька
робочих груп із дослідників і управлінців (міністерських працівників).
Ці робочі групи вивчали чотири теми: (а) фінансування вищої освіти, (б) забезпечення якості освіти,
(в) зв’язок між середньою і вищою освітою і (г) структуру вищої освіти. Остання тема особливо
актуальна у зв’язку із метою опрацювати ефективну організацію ініціативної співпраці, що охоплює
установи вищої освіти та забезпечує гнучкий розвиток студентських потоків (мобільності) по країнах.
По-друге, Поліс прикордонних держав викликав багато двосторонніх угод на фінансовій основі для
студентів, зареєстрованих у курсових програмах сусідніх зацікавлених держав.
По-третє, Фонди стали більш стимулювати співробітництво між інститутами, тому що саме інститути
опрацювали багато прикладних програм для започаткування проектів співробітництва з установами з
іншого боку кордону (відносно себе). Багато цих пропозицій було прийнято і, як наслідок, фінанси
розподілялися для здійснення обраних проектів.
Отже, представлений у роботі [ 1 ] досвід європейських дослідників може слугувати прикладом для
використання у таких напрямах:
 визначення прикордонних ВНЗ-партнерів з метою встановлення регіональних пільгових умов
пересування, навчання студентів і праці викладачів,
 використання кластерної методики для виявлення спільного і різного у навчальних програмах
прикордонних ВНЗ,
 фінансового стимулювання співпраці прикордонних ВНЗ і підприємств з метою розв’язання проблем
працевлаштування випускників і підготовки висококваліфікованих професійних кадрів.
4. Досвід 2010-х років: Словаччина, Угорщина, Україна.
Дійсно сучасною і дійсно мобільною стала організована керівництвом Закарпатського державного
університету за підтримкою НАН України та МОН України Міжнародна науково-практична конференція
„Актуальні проблеми міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти”, що проходила у містах
Ужгород, Кошице ( Словаччина), Мішкольц (Угорщина) декілька років підряд до 2013 р. У декількох
конференціях брала участь автор статті з аспірантами Інституту вищої освіти НАПН України.
Робота конференції здійснювалася упродовж одного тижня навесні та в осені за підтримкою
ректоратів Закарпатського державного університету, Мішкольцького технічного університету
(Угорщина), Академічного товариства імені Балудянського (Словаччина), Київського університету права
НАН України.
Наприклад, у роботі конференції 29 листопада - 02 грудня 2011 р. взяли участь понад 100 учасників,
серед яких 8 ректорів, 12 проректорів і 13 деканів, а також студенти з різних університетів трьох країнсусідів. Крім того, серед учасників конференції були викладачі університетів Болгарії, Російської
Федерації, Румунії, інших європейських країн.
Під час роботи конференції відбулися два пленарні засідання, семінарські засідання для студентів,
виставка наукових досягнень за тематикою конференції, яку представили організатори конференції. У
програмі конференції представлено доповідь автора „Міжнародні освітні проекти: досвід участі і
пропозиції українських університетів”.
У роботі конференції взяли участь викладачі українських університетів з міст Дніпропетровськ, Київ,
Одеса, Харків, Кривий Ріг тощо. За матеріалами проголошених доповідей видано збірник наукових
праць. Учасники конференції одержали два томи наукових праць, виданих за матеріалами попередніх
конференцій.
Учасники конференції мали можливість ознайомитися з науковими бібліотеками і навчальною базою
університетів прикордонних міст Ужгорода, Мішкольца (Угорщина) і Кошице (Словаччина).
На нашу думку, організація і проведення таких конференцій є важливим заходом щодо
розповсюдження ідей і впровадження принципів європейської інтеграції, ознайомлення з прикладами
запровадження вищої освіти європейського зразка, встановлення наукових контактів учених, викладачів і
студентів різних країн.
5. Пропозиції і досвід російських університетів.
Заслуговує на увагу програма мобільності студентів, яку декілька років здійснює Московський
інституту сталі і сплавів для своїх студентів під гаслом “Кар’єра розпочинається сьогодні”, керівник
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програми проректор Ю.О. Дьомін. Програмою передбачено відвідання групою студентів під
керівництвом викладача під час літніх канікул Словаків, Італії, Австрії.
Відомо, що сучасна побудова професійної кар’єри молодої людини спирається на трьох “китів”, а
саме спеціальність, знання англійської мови, комунікабельність. Мовна підготовка включає 10 занять. по
закінченні видається сертифікат Європейської мовної школи “Empire”, що являється відомою мовною у
центральній Європі. Застосовується прямий метод вивчення англійської мови, ефективність і
невимушеність занять стають причиною швидкого прогресу у вивченні мови.
У програмі поїздки – професійні екскурсії у Технічний університет міста Кошице, Металургійний
комбінат американської компанії “U.S. Steel”, найвідоміший у Європі Завод Токайських вин тощо.
Важливе значення має професійна і психологічна орієнтація програми на самостійну побудову
кар’єри випускником університету за такими модулями: як створити позитивне враження у працедавця з
першої зустрічі, як вписатися у незнайомий колектив, як керувати конфліктом, від чого залежить
психологічна сумісність тощо.
Нажаль, поки що немає відомостей про ефективність представленої програми та її вплив на подальше
працевлаштування студентів. Проте сучасний досвід, нові форми запровадження мобільності студентів,
ознайомлення із умовами навчання та праці у європейських країнах заслуговують на розповсюдження і
наслідування.
6. Варіанти прикордонної співпраці: Білорусь, Україна, Польща.
Різноманітність форм міжнародної співпраці викладачів українських університетів і учених НАПН
України спонукає до роздумів про те, а що саме ми можемо запропонувати для створення позитивного
іміджу власного університету, міста і країни у цілому? Отже, актуалізується питання про необхідність
створення типових міжнародних освітніх проектів і програм.
Чому лише до нас приходять із пропозиціями взяти участь у конкурсах на виконання проектів,
одержання стипендій на навчання тощо? На наш погляд, прийшов час і для зворотного руху, тобто
опрацювання проектів міжнародних освітніх програм, які були би цікавими для європейської молоді,
створили можливість для завершення навчання на магістерських та інших програмах у провідних
українських університетах.
Для розв’язання такого складного завдання необхідно визначитись не лише із теоретичними і
методичними проблемами забезпечення навчання, а також із правовими питаннями визнання здобутої в
Україні вищої освіти. Мова йде про визнання дипломів українських університетів у Європі та
можливість подальшого працевлаштування випускників на міжнародному ринку праці.
Виявлення можливих спонсорів запровадження такого навчання також буде проблемою, тому що
виникне питання пільгового оподаткування такої діяльності в Україні та повернення іноземними
студентами одержаних кредитів на навчання. Проте залишимо правові і фінансові проблеми на розсуд
фахівців.
У теоретичному плані виникає необхідність обґрунтування інноваційних підходів до професійної
підготовки майбутнього фахівця (вчителя, інженера, економіста тощо) в нових соціальних умовах
інтеграції ринків освітніх послуг і ринків праці. Міжнародні освітні проекти і програми окреслюють
лише частково таку інтеграцію, проте саме вони складають інформаційне поле подальшої професійної
діяльності випускників університетів.
Більше того, вони висувають особливі вимоги до професійної підготовки керівників і учасників
програм, що стають предметом наукових досліджень педагогів, психологів, менеджерів промислових
фірм тощо. Визначення таких вимог до науково-педагогічних та інженерно-технічних кадрів може стати
основою для проектування короткотермінових і довгострокових навчальних програм із урахуванням
майбутньої міжнародної співпраці університетів і працедавців. Для кожної освітньої програми мають
бути чітко визначеними призначення, структура, базовий університет, очікувані результати, форми
звітності, вимоги до випускників.
Поліс прикордонних держав на зразок вищезгаданого можна було би запровадити на Заході - на базі
університетів Львова, Жешува, Бреста. Єдине, що для цього потрібно – добра воля керівників
університетів та ентузіасти-професори, які могли би відродити співпрацю на новому рівні.
Змістове наповнення програми залежатиме від конкретних можливостей базового університету та
його кадрового складу, зокрема можливостей проектування програм, орієнтованих на залучення
іноземних студентів до вивчення слов’янських мов, наукових здобутків, політичних, історичних і
культурних зв’язків українського суспільства.
Наприклад, програми щодо вивчення розвитку української педагогічної думки в історичному аспекті
можуть запропонувати провідні педагогічні університети. Програми спеціалізації у питаннях гірничої
справи та металургії знайдуть попит у технічних університетах. Програми вдосконалення мовної та
економічної підготовки можуть запропонувати відповідно лінгвістичні та економічні університети.
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Очікуваними результатами від виконання таких програм можуть бути збільшення обсягів
позабюджетного фінансування діяльності університетів і наукових установ, підвищення рейтингу
українських університетів у Європі і світі.
Висновки, рекомендації.
1. Досвід європейських колег значною мірою впливає на формування наукових поглядів щодо
перебігу інтеграційних процесів у вищих школах усіх європейських країн. У свою чергу, поширення
вітчизняного досвіду, наукові і методичні публікації в іноземних виданнях сприяють процесам
взаєморозуміння і вироблення спільних перспективних стратегій щодо модернізації системи вищої
освіти в Україні.
2. Поширення інтеграційних освітніх процесів, зокрема на теренах європейських держав, визначає
нові чинники успішного формування готовності до мобільності студентів і викладачів та їх участі у
міжнародному співробітництві:
2.1) наявність спільних або аналогічних частин у змісті навчальних програм з конкретних
спеціальностей в університетах-партнерах,
2.2) попередня країнознавча підготовка студентів-учасників проекту,
2.3) наявність певного рівня іншомовної підготовки (англійської) для забезпечення ділового і
побутового спілкування учасників,
2.4) самостійне вирішення питань фінансового забезпечення поїздки,
2.5) організаційні і психологічні тренінги щодо перебування студентів у тимчасовому колективі і за
межами своєї країни,
2.6) достатній стан здоров’я студентів і викладачів, що уможливлює переїзди і виконання мобільної
програми навчання.
3. Започаткування спільних наукових досліджень можливо за такою тематикою з метою наукового
керівництва і виконання в умовах міжнародної співпраці з університетами Європи і Cвіту:
Підготовка фахівців з новітніх технічних спеціальностей в Україні і Польщі (партнер – Університет
міста Жешув, Польща),
Вдосконалення магістерської підготовки з педагогічних спеціальностей в Канаді та Україні (партнер Університет Торонто, Канада),
Концептуальні основи проектування методів і засобів діагностики освітніх результатів у ВНЗ
(партнер – Університет міста Барановичі, Бєларусь).
Вищенаведене уможливлює висновки щодо перспективності мобільності студентів і викладачів та
наукової співпраці в галузі педагогічної науки і освіти:
 зміцнення соціального і педагогічного значення спільних наукових контактів, поширення відомостей
про діяльність, тематику наукових досліджень і публікації українських учених,
 можливість укладання трьохсторонніх угод про співпрацю в рамках виконання майбутніх проектів за
програмою ТЕМПУС,
 обов’язкове оприлюднення результатів наукових досягнень українських педагогічних шкіл у
наукових виданнях університетів європейських країн та інших держав Світу,
 необхідність подальших досліджень щодо ефективної реалізації інших важливих принципів
Болонського процесу, а саме – автономності університетів, безперервності навчання, забезпечення
якості освіти і відкритого доступу до освітніх ресурсів тощо.
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Козлакова Г. О. Формирование готовности к мобильности студентов и персонала в условиях
европейской интеграции образовательных систем
В данной статье представлены некоторые предпосылки для возникновения и реализации одного из
принципов Болонского процесса - принципа мобильности. Оговорена возможность включения всех
участников учебного процесса к диалогу культур с целью формирования у них системы духовных,
социальных, интеллектуальных ценностей как осознанных ориентиров будущей жизни в обществе.
Указано, что осознание молодыми людьми себя как личности, принадлежности к конкретному
языкового и культурного сообщества осуществляется путем привлечения к традициям и достижениям
других культур через реализацию международных образовательных проектов и программ. Такие меры
будут способствовать формированию у молодежи уважения и терпимости к иному образу жизни,
культурных достижений и общественных достижений других народов. Автором проанализированы
меры, осуществлявшиеся в странах Европы (Чехия, Словакия, Германия) в 80-90-х гг. Прошлого века.
Обсуждается перспективы и условия обеспечения мобильности студентов и преподавателей
университетов в современных условиях евроинтеграции.
Ключевые слова: международное сотрудничество, мобильность студентов, мобильность
преподавателей, приграничное сотрудничество, совместные учебные программы.
Kozlakova H. O. Formation Of Readiness For Mobility Of Students And Teachers In The Conditions Of
European Integration Of Educational Systems
Summary. The article presents some preconditions for the emergence and the realization of one of principles of
the Bologna process – the principle of mobility. It specifies the possible inclusion of all participants of
educational process to the dialogue of cultures with the aim of forming of system of spiritual, social, intellectual
values like lucid benchmarks for future life in society. It indicates that the awareness of young people as
personalities belonging to a particular linguistic and cultural community is made by initiation into the traditions
and achievements of other cultures through the implementation of international educational projects and
programmes. These activities will foster young people’s respect and tolerance of another way of life, cultural
achievements and social achievements of other nations. The author analyzes the events that took place in Europe
(Czech Republic, Slovakia, and Germany) in the 80-90-s of the last century. The prospects and conditions for
ensuring the mobility of students and University teachers in modern conditions of European integration are
discussed.
Keywords: international cooperation, mobility of students, mobility of professors, cooperation in near board
region, common educational programs.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПОЛІЕТНІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ
ЛІТЕРАТУРІ
У статті проаналізовано науково-педагогічну літературу з проблеми поліетнічного середовища в
сучасній системі освіти, визначено основні підходи до його формування, складові поліетнічного
виховання та полікультурної освіти. Розглянуто поняття патріотизму, толерантності,
охарактеризовано функції міжнаціонального спілкування.
Ключові слова: поліетнічне середовище, поліетнічне виховання, полікультурна освіта ,національна
самосвідомість, патріотизм.
Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток інтеграційних процесів сучасного світу ініціює
формування громадянина, здатного до відродження, збереження та примноження цінностей вітчизняної та
світової культури. В умовах сучасної освітньої ситуації, для якої характерне посилення етнізації змісту
освіти, актуальною проблемою є полікультурне виховання дітей і молоді. Так, у Державній національній
програмі «Освіта (Україна ХХІ століття)» особливу увагу надано формуванню в них шанобливого ставлення
до культури, звичаїв, традицій всіх народів, що населяють Україну; зроблено акцент на вихованні
особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної європейської цивілізації,
підготовлена до життєдіяльності у динамічному світі [3]. У цьому зв’язку створення поліетнічного
середовища сприятиме формуванню в молоді як етнічної ідентичності, так і розуміння культурних
відмінностей між людьми. Коректність вирішення цих проблем передбачає високий ступінь толерантності,
готовності до міжкультурного діалогу та співробітництва [4].
Тому метою статті є проаналізувати науково-педагогічну літературу, яка розкриває теоретичні
положення, методичні прийоми та засоби створення сприятливого поліетнічного середовища для
формування толерантності в дітей та молоді.
Виклад основного матеріалу. Аналіз наукової літератури та основних державних документів України
дає можливість стверджувати, що вирішення проблеми освіти в поліетнічному соціумі значною мірою
визначається реалізацією в педагогічному процесі особистісно-діяльнісного підходу, згідно з яким
особистість громадянина, з одного боку, формується за умови його реальної діяльності, коли апробовуються,
перевіряються на практиці відповідні етнокультурні вміння та цінності. З іншого боку, центральною ланкою
освітнього процесу є інтереси, потреби, можливості, права кожної людини, її суверенітет [3].
Вивчення та аналіз сучасних науково-педагогічних праць дає підстави розглядати педагогічні проблеми
становлення поліетнічного суспільства як цілісний, багаторівневий, ієрархічний, взаємозалежний,
детермінований, відкритий процес у його постійному розвитку й саморозвитку. Інакше кажучи, однією з
важливих умов розгляду цієї проблеми виступає системний підхід. В цьому разі він є підґрунтям для
організації та впровадження в практику етнокультурної компетентності населення в умовах поліетнічного
середовища. Тому в науково-педагогічній літературі поліетнічне середовище розглядають в основному як
соціальне оточення, що складається з представників різних етнічних груп та націй, які компактно мешкають
на певній території [1].
У результаті аналізу наукових джерел також виявлені основні концепції полікультурної освіти. Вони
знаходять своє визнання в педагогічних теоріях, міжнародних документах, пов’язаних з проблемами
культури та освіти. З’ясовано, що в зарубіжних джерелах термін «education» розглядається як результат
навчання та виховання, тобто як єдиний процес. Тому терміни полікультурна освіта та полікультурне
виховання в педагогіці вживаються як синонімічні. Найпоширенішими в світовій педагогіці підходи до
розуміння сутності полікультурного виховання й освіти є: аккультураційний, де під полікультурною освітою
розуміють поліетнічну освіту, пов’язану з нормалізацією стосунків між етнічно різними групами та
індивідами (Ю. Босс-Нюнінг, Ю. Зандфукс, А. Соннер) [7]; діалоговий, що базується на діалогічності
відносин різних культур, на ідеях відкритості, толерантності, культурного плюралізму, що охоплює
виховання культури міжнаціональних стосунків шляхом розкриття культурних досягнень інших народів та
оволодіння ними (М. Бахтін, Л. Баткін, М. Каган, П. Гайденко, В. Біблер, З. Гасанов, Є. Тарасов, Ю. Сорокін,
Дж. Померін, М. Хохман, М. Крюгер-Потратц) [2]; соціально-психологічний підхід розглядає полікультурне
виховання як особливий спосіб формування певних соціально-настановчих та ціннісно-орієнтованих
нахилів, комунікативних та емпатійних умінь, які дозволяють особистості здійснювати інтенсивну
міжкультурну взаємодію, розуміння інших культур, виявляти толерантність щодо їх носіїв (Дж. Бенкс,
А. Джуринський, Г. Дмитрієв, В. Єршов, О. Ковальчук, І. Лощенова, В. Макаєв, М. Тайчинов) [9].
Аналіз наукових робіт філософсько-педагогічного спрямування свідчить, що важливою складовою
соціального замовлення суспільства є формування в молоді патріотизму, громадянськості, толерантності [5].
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Оволодіння такими цінностями та етнокультурними якостями значною мірою сприяє підвищенню
продуктивності праці дітей і молоді. Це дає можливість удосконалювати етнокультурні знання й вміння,
сприяє посиленню мотивації, визначення цілей, вольових якостей, самооцінки. Формуючи таке
етнокультурне середовище, ми формуємо в першу чергу, в молоді громадянський світогляд.
В «Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності»
підкреслюється, що «…громадянськість є багатоаспектним поняттям. Це фундаментальна духовно-моральна
якість, світоглядна й психологічна характеристика особистості, що має культурологічні засади. Такі
характеристики громадянськості свідчать про визначальну роль світогляду особистості, на основі якого
формується система її ціннісних орієнтацій, поглядів, переконань, усвідомлюється місце в суспільстві,
визначається обов’язок і відповідальність перед співвітчизниками, Батьківщиною» [6, с. 2].
У процесі громадянського виховання, як зазначається в концепції, провідне місце належить освітній
складовій, яка доповнюється і розширюється збереженням та збагаченням як українських культурноісторичних традицій, вихованням шанобливого ставлення до національних святинь української мови, так і
до історії й культури всіх корінних народів і національних меншин, що проживають в Україні, та
формуванням культури міжетнічних особистісних стосунків.
За таких умов, можна погодитись із твердженням, що на відміну від зарубіжних розвинених країн, де
громадянське виховання майже повністю базується на політичній і правовій сфері громадянського
суспільства, в Україні на сучасному етапі її розвитку громадянське виховання базується на моральноетичних засадах, тобто морально-етичні імперативи й цінності виступають головним критерієм
сформованості громадянськості [5].
Праці науковців, присвячені вивченню проблеми громадянськості, патріотизму, культури міжетнічного
спілкування, свідчать про досить значну роль формуванню національної самосвідомості в цьому процесі.
На думку дослідників (В. Заслуженюк, І. Ігнатенко, Т. Конькова, В. Присакар, К. Раковський та ін.)
національна самосвідомість – це, насамперед, усвідомлення нацією самої себе, своїх інтересів і мети, і на цій
основі – зіставлення з іншими народами [7].
Це визначення деякою мірою співзвучне з змістовою інтерпретацію поняття «етнічна свідомість», яке
трактується як сукупність сприймань, уявлень і розуміння особливостей інших етнічних спільнот
(О. Садохін, Н. Скворцов та ін.) [7].
Поряд з цим, етнологи (С. Токарев, О. Туркіна, Л. Шабаліна та ін.) розробили концепцію, згідно з якою в
структурі етнічного середовища слід виділяти таку якість особистості, як етнологічна самосвідомість [9].
Цей концептуальний підхід покладено в основу розробки української національної освіти, зміст якої, за
переконанням Г. Філіпчука, має орієнтуватися на дві тенденції – розвиток національного характеру, способу
мислення, розуміння історії, національного егоцентризму та формування глобального планетарного бачення,
що передбачає закономірне зростання контактів, взаємозв'язків між націями, великими і малими народами
[9].
Завдяки цьому в перспективі у процесі формування поліетнічного середовища досягається
конструктивність і демократичність на основі розвитку одиничного, національного і загального без
самозамкненості й відчуження. Учений вважає, що поліетнічне середовище з його якісними ознаками
полікультурної освіти повинно передбачати взаємозв’язки та взаємопроникнення цих двох напрямів,
оскільки побудова багатонаціональної держави неможлива без збереження цілісності нації, суспільної
свідомості, без об’єднуючих зусиль усіх громадян, незалежно від їх етнічного походження.
Вчені Березюк О., Гукаленко О., Філіпчук Г. та ін. вважають, що полікультурне виховання є складовою
полікультурного середовища, в якому не просто сумарно представлено різноманітні культури, а висовуються
різні культурні прояви на рівні нації, етносу, конфесій, рас, статевих, соціальних та інших відмінностей. У
зазначеному контексті вони взаємодіють, доповнюючи та збагачуючи один одного на основі принципів
гуманізму [1; 2; 9].
У межах полікультурного виховання має місце проблема формування «етнічної самоідентифікації», яка
привертає увагу останнім часом дослідників (В. Кукушин, Т. Мацейків, А. Мулдашева, О. М’ясоєдова,
С. Римаренко, Є. Сміт та ін.). У працях зазначених учених саме етнічна самоідентифікація є основою
прийняття індивідом зразків і норм поведінки своєї етнічної спільності, що звільняє її від потреби
перебудовувати свою поведінку й шукати рішення в стандартних ситуаціях. Значущість етнічної
самоідентифікації визначається здатністю носія національної культури впливати на поведінку представників
національної спільноти через такі її складові, як мова етносу, матеріальна й духовна культура,
соціонормативні стереотипи й етнопсихологічні орієнтації[8].
Не можна не погодитися з тим, що саме педагог відіграє визначну роль у формуванні поліетнічного
середовища, як провідних культурного спадку етносів, націй, спільнот. У численних працях (А. Амінєва,
О. Березюк, О. Кузнецова, Н. Лисенко та ін.) підкреслюється місія вчителя – залучати майбутнє покоління
до різних культурних позицій, цінностей, традицій, бути носієм власної етнонаціональної культури і
натхненником формування етнічної самосвідомості кожної людини [1].
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Деякі науковці відзначають можливість конструювання процесу формування полікультурного
середовища на основі культури – від індивідуально-етнічної через національно-регіональну до
загальнолюдської. Однією з умов успішності такого процесу є високий рівень сформованості етнічної та
педагогічної культури самого вчителя і набуття ним необхідного рівня сформованості сучасних
загальнокультурних та професійних знань, умінь і навичок, розвиток особистісних якостей та здібностей, які
дозволяють організувати педагогічну діяльність згідно з етнічними особливостями і культурними
традиціями педагогіки та психології тих чи інших етнічних груп та спільнот.
Визначальним чинником, що впливає на характер змісту освіти на сучасному етапі, на думку
Г. Філіпчука, є саме етнокультурне середовище [9]. Дослідник вважає, що парадигма етнокультурного
середовища повинна розвиватися на основі інтелектуалізації через включення самої етнокультури в складні
процеси пізнання, в діалог зі світовими науковими й культурними досягненнями. Виходячи з цього, вчений
пропонує в навчальних програмах і підручниках для навчальних закладів окремими темами подавати
відомості про національні наукові цінності, щоб викладання природничо-наукових дисциплін спиралося на
належне історико-філософське, світоглядне обґрунтування як складову будь-якої методології. Адже
історична педагогічна практика, культурно-освітня політика засвідчує, що філософії української
етнокультури не притаманне руйнування гідності та ідентичності іншого етносу. Навпаки, вона передбачає
гармонійне функціонування етнічної й державної складових полікультурної освіти, а це запобігає
психічному, соціальному і суб'єктивному дискомфорту та суперечностям, зіткненням у виборі між
громадським, державним, національним почуттям серед представників різних етносів [9].
Однодумці Г. Філіпчука (Т. Нагорна, Т. Мацейків, М. Стельмахович та ін.) переконані, що українська
етнокультурна, разом з культурами інших етносів, дає змогу переосмислювати світову культуру, виводячи
суспільство й особистість з орбіти меншовартості. Через національний інтелект, ідею, почуття вона
стимулює національний оптимізм народу, коли кожен, незалежно від етнічної належності, відчуватиме себе
часткою великого національного «я» [8].
Прибічники полікультурного виховання підростаючого покоління (О. Гукаленко, І. Жуковський,
О. Колодій, О. Пономарьова та ін.) підкреслюють, що полікультурне виховання спрямоване на розвиток у
людини здатності не тільки сприймати, але і поважати етнічне розмаїття та культурну самобутність різник
груп населення, вчать бути толерантним. Науковці переконані, що відсутність уваги до полікультурної
освіченості людей призводить до соціально-культурної нетерпимості і ворожості. В той же час людина, яка
глибоко поважає й розуміє етнічну самобутність свого народу, зможе зрозуміти й сприйняти специфіку
культурних цінностей інших етнічних спільнот [2].
На думку вчених, навчальні заклади повинні координувати вплив на учнівську та студентську молодь
етнокультурного середовища, надавати їм наукові знання, націлені на формування позитивного ставлення до
свого та інших народів, на виховання патріотизму і дружби народів.
Головне, на думку вчених (О. Березюк, О. Гукаленко, Н. Кирста, Н. Лисенко, М. Стельмахович та ін.)
забезпечити єдність і взаємозв’язок національного, державного та національно-регіонального аспектів
дисциплін, і розкриття категорій, основних понять у галузі психології і педагогіки етнокультурної освіти.
У межах України національну, економічну, природничу, соціально-культурну своєрідність регіону, його
історію, традиції відображає регіональний компонент освіти, що тісно пов'язаний із розв’язанням
етнокультурних проблем. У регіональному компоненті висвітлені традиції та інші відомості, які не ввійшли
або недостатньо відображені у державному компоненті змісту освіти і є суттєвими елементами формування
світогляду, патріотичних почуттів. Поряд із цим вони необхідні для більш повної етнокультурної
ідентифікації, повноцінного входження особистості в життя в умовах конкретного регіону [2].
Серед зазначених вище праць увагу привертає ряд досліджень, у яких визначено думку про формування
культури міжетнічного спілкування. Вивчаючи цю проблему в аспекті етнокультурного виховання
підростаючого покоління, вчені О. Березюк, Н. Лисенко, Н. Кирста, М. Стельмахович, Г. Філіпчук та ін.
визначають її функції: пізнавальну, виховну, ціннісно-нормативну і комунікативну [1; 7; 9].
Пізнавальна функція дає можливість оволодіти знаннями про історичне минуле і сучасне того чи іншого
народу, його культуру, мову, національні традиції, звичаї, обряди, прагнення особистості в розширенні та
поглибленні цих знань.
Виховна функція ставить за мету перетворити морально-етичні норми поведінки щодо представників
інших національностей в особистісно-моральні цінності, щоб утвердження норм і принципів культури
міжнаціонального спілкування стало життєвою потребою кожного.
Ціннісно-нормативна функція являє собою дотримання особистістю загальнолюдських цінностей і
виступає як система обов'язкових норм і вимог до всіх сторін життєдіяльності суспільства. Дана функція
передбачає також повагу до історії, культури, мови, національних традицій, психології кожного народу, що є
необхідною умовою для підпорядкування власних дій і вчинків вищим моральним нормам, гарантом
попередження психологічної напруги у міжнаціональних стосунках.
Нарешті, комунікативна функція покликана регулювати соціальні контакти особи з представниками
різних національностей у колективі, суспільстві. За сприятливої соціально-психологічної атмосфери вона
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стимулює прагнення людини до налагодження дружніх відносин з представниками різних національностей,
сприяє подоланню психологічних перешкод у міжнаціональних контактах.
Таким чином, теоретичний аналіз стану проблеми підготовки молоді до навчання, спілкування, роботи в
умовах поліетнічного середовища, досвід і вирішення в працях науковців даної проблеми на підставі
визначення підходів, функцій, аспектів формування поліетнічного середовища дозволяє констатувати, що
концепції формування в дітей і молоді полікультурних знань, вмінь і навичок може здійснюватись в умовах
організації відповідного педагогічного процесу.
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Копетчук В.А. Анализ проблемы полиэтнической среды в научно-педагогической литературе
В статье проанализировано научно-педагогическую литературу по проблеме полиэтнической среды в
современной системе образования, определены основные подходы к ее формированию, елементы
полиэтнического воспитания и поликультурного образования. Рассмотрены понятия патриотизма,
толерантности, охарактеризованы функции межнационального общения.
Ключевые слова: полиэтническая середа, полиэтническое воспитание, поликультурное образование,
национальное самосознание, патриотизм.
Kopetchuk V.A. The Problem of a Multiethnic Environment in the Scientific and Educational Literature
Summary. The article analyzes the scientific and educational literature on the issue of the multiethnic environment
in the modern education system. The research identifies the main components and approaches to the formation of the
multiethnic education. The concepts of patriotism and tolerance are considered, and the functions of international
communication are characterized.
Key words: multiethnic environment, multiethnic education, multicultural education, national self-consciousness,
patriotism.
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ФОРМУВАННЯ ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ:
АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
Статтю присвячено проблемам особистісного самовизначення, професійної орієнтації ліцеїстів у
освітньому просторі ліцею-інтернату для обдарованих дітей. Акцентовано увагу на особливостях
профільного навчання – першого важливого етапу професійного самовизначення та виховання
особистості, здатної до самореалізації, навчання впродовж життя. Визначено основні завдання
створення профорієнтаційного простору навчального закладу. При цьому автором статті зазначено,
що простір профільного самовизначення – це сукупність структурних підрозділів ліцею-інтернату, що
мають загальні цілі, ресурси для їх досягнення та єдиний центр управління. Запропоновано опис
педагогічного досвіду забезпечення реалізації творчого потенціалу всіх учасників навчально-виховного
процесу. Подано структуру освітньої системи ліцею-інтернату.
Ключові слова: професійне самовизначення, профіль навчання, професійна орієнтація ліцеїстів,
особистісне самовизначення, самореалізація, професійна перспектива, професія, фах, цінності,
критичне мислення, креативність, обдарованість, інтереси , нахили, здібності.
Постановка проблеми. Зміни в соціальному, економічному, культурному, освітньому й політичному
житті держави зумовлюють необхідність удосконалення існуючих традиційних форм і методів
підготовки молоді до самостійного і свідомого вибору майбутньої професії, а в подальшому – успішної
самореалізації в суспільстві.
За експертними прогнозами у 2020 році найбільш затребуваними на ринку праці будуть вміння
навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді,
спілкуватися в багатокультурному середовищі 1.
Соціальне замовлення суспільства не обмежує сферу професійного самовизначення особистості,
важливою передумовою якого є сформованість в особистості ключових та предметних компетентностей,
окремих психічних, психологічних і фізичних властивостей, які сприяють успішній її самореалізації.
Концепція Нової української школи «Простір освітніх можливостей» стверджує, що у новій школі
будуть вимірювати індивідуальні нахили та здібності кожної дитини для цілеспрямованого розвитку і
профорієнтації 1.
Професійне самовизначення – складний динамічний процес самопізнання та об’єктивної оцінки
власних індивідуальних особливостей, якостей та можливостей в порівнянні з вимогами, необхідними
для оволодіння конкретною професією. Переважна більшість вчених пов’язують професійне
самовизначення з підлітковим та юнацьким віком, розглядаючи його, як найважливіше новоутворення
для даних періодів розвитку особистості. Є. Клімов уводить навіть спеціальний термін «стадія оптації» період, коли відбувається «підготовка до життя, до праці, свідоме і відповідальне планування, вибір
професійного шляху». 2.
Педагогічне керівництво професійним самовизначенням передбачає організацію й здійснення
керуючого впливу на психологічну сферу особистості ліцеїстів відповідним арсеналом педагогічних
засобів з метою їх підготовки до свідомого та самостійного вибору професії.
Мова йде про сучасні педагогічні засоби науково-методичного супроводу професійного
самовизначення молоді, забезпечення та підтримку процесу вибору ліцеїстами майбутньої професії в
системі профільної освіти. Такий підхід дозволяє розглядати професійне самовизначення як процес
поетапного прийняття учнем рішень, які поєднують його уподобання у виборі професії не тільки з
об’єктивними потребами соціально-економічного розвитку суспільства, а й рівнем сформованості
ключових та предметних компетенцій [6]. Допомога ліцеїстові у правильному виборі професії
передбачає одержання знань про себе і про світ професій з наступним співвіднесенням отриманих знань.
Одним із засобів реалізації зазначених завдань є створення у ліцеї інтернаті простору професійного
самовизначення, який надає можливість удосконалити систему профорієнтаційної допомоги.
Виклад основного матеріалу. Стратегічні орієнтації на новий тип освіти, її конкурентоздатність в
європейському та світовому освітніх просторах, виховання покоління молоді, що буде захищеним і
мобільним на ринку праці, матиме необхідні компетенції для навчання протягом життя закладені в
нормативних документах: Законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державній
національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття), Концепції «Нова українська школа», Концепції
профільного навчання в старшій школі, Концепції державної системи професійної орієнтації населення,
які забезпечують можливості рівного доступу молоді до загальноосвітньої профільної та початкової
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допрофесійної підготовки, освіти впродовж усього життя, сприяють вихованню особистості, здатної до
самореалізації в умовах реформування сучасного суспільства. За таких підходів профільне навчання,
відповідно до Державних стандартів освіти, має забезпечувати загальноосвітню підготовку
старшокласників, їх допрофесійну готовність із формуванням стійкої орієнтації на подальше навчання
[3].
Методологічні основи психологічного підходу до проблеми самовизначення людини були закладені
С. Рубінштейном. Згадана проблема розглядалася ним у контексті сформульованого ним принципу –
зовнішні причини діють, переломлюючись через внутрішні умови.
У роботах А Абульханової-Славчької професійне самовизначення розглядається в нерозривному
зв’язку з вибором життєвого шляху, життєвим самовизначенням. П. Щедровицький розглядає
самовизначення як здатність людини будувати саму себе, свою індивідуальну історію, як уміння
переосмислювати власну сутність. М. Пряжніков у своїх роботах розкрив культурно-історичну сутність
проблеми професійного самовизначення, зміст поняття «активність і активізація особистості, що
самовизначається». Підкреслюючи нерозривний зв’язок професійного самовизначення із
самореалізацією людини в інших важливих сферах життя, він пише: «…сутністю професійного
самовизначення є самостійне і усвідомлене знаходження смислів виконуваної роботи й всієї
життєдіяльності в конкретній культурно-історичній (соціально-економічній) ситуації». [7]
Обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей має понад 25 років досвіду допрофільного та
профільного навчання, що передбачає врахування потреб, нахилів, здібностей і пізнавальних інтересів
старшокласників, спрямованих на реальне життєве й професійне самовизначення. Метою профільного
навчання є виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в
умовах реформування сучасного суспільства 3. Профільне навчання створює потенційно-сприятливі
умови для успішного розв’язання проблем професійної орієнтації та створення у навчальному закладі
простору професійного самовизначення, який надає можливість удосконалити систему
профорієнтаційної допомоги, а ліцеїстам – можливість реалізувати свої потенційні можливості.
Загальною метою формування такої структури є створення умов для досягнення кожним ліцеїстом
можливості підготувати себе до майбутнього професійного самовизначення шляхом включення в
профорієнтаційний простір, який поєднує у собі психологічні, педагогічні та соціальні аспекти, сприяє
самовизначенню, саморегуляції освітньої діяльності, розвитку і саморозвитку ліцеїста як суб’єкта
життєдіяльності, в тому числі й професійної.
Основні завдання створення простору:
 Узгодження дій науково-методичної, соціально-психологічної й медичної служб ліцею-інтернату по
виконанню профорієнтаційних програм відповідно до запитів соціуму;
 Використання індивідуального навчального плану, розвиток ключових і предметних
компетентностей, які дають ліцеїсту змогу розв’язувати проблеми в складних соціальних умовах.
 Виявлення професійних схильностей ліцеїстів з використанням методик обстеження фізичного та
психічного здоров’я;
 Застосування педагогіки партнерства, залучення сім’ї з метою створення ґрунту для планування
відповідної соціально-психолого-педагогічної допомоги;
 Простір профільного самовизначення – це сукупність структурних підрозділів ліцею-інтернату, що
мають загальні цілі, ресурси для їх досягнення та єдиний центр управління. Простір необхідний для
обміну ресурсами задля досягнення мети та координації зусиль.
У ліцеї-інтернаті створена атмосфера зростання творчого потенціалу всіх учасників навчальновиховного процесу за рахунок оволодіння новим змістом освіти; участі в роботі центру «Школа
педагогічної майстерності – 2017» – науково-методичного та навчально-педагогічного підрозділу відділу
змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;
застосуванню сучасних технологій в навчально-виховному процесі; участі у дослідно-експериментальній
діяльності, яка здійснюються в ліцеї-інтернаті за чотирма напрямами:
 ліцей – авторська Школа становлення відповідального громадянина (відповідно до наказу МОНУ від
19.01.2017 року №79 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Теоретикометодологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл» на базі загальноосвітніх навчальних
закладів України»);
 «Організаційно-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу учасників навчально-виховного
процесу (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.2013 року №1858 «Про
проведення дослідно-експериментальної роботи на базі Житомирського обласного педагогічного
ліцею Житомирської обласної»(з 2014 року - КЗ "Житомирський обласний ліцей-інтернат для
обдарованих дітей" Житомирської обласної ради);
 «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес
навчальних закладів» (відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 року
№776 «Про розширення бази для проведення дослідно-експериментальної роботи «Науково162
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методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних
закладів»);
«Формування цінностей суспільства сталого розвитку засобами навчального процесу» (відповідно до
наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2015 року № 1/9-625 «Щодо навчального курсу
«Основи стратегії сталого розвитку України», наказу управління освіти і науки облдержадміністрації
від 16.01.2016 року № 01-30).
Таблиця №1
Ліцеїст як суб’єкт простору профільного самовизначення

Допрофільне та профільне
навчання (за індивідуальним
навчальний планом)

Батьківська громада
Система освітніх форм
варіативної складової
навчального плану,
позаурочної та позакласної
діяльності (клуби, секції,
гуртки, факультативи,
спецкурси в т.ч. «Фінансова
грамотність», «Уроки для
сталого розвитку тощо»)

Соціально-психологічна
служба ліцею-інтернату
Наукове товариство
«Інтелектуал»

Установи-партнери (обласний
центр занятості, вузи,
підприємства, громадські
організації)

Медична служба ліцеюінтернату

Програми дослідно-експериментальної діяльності всеукраїнського рівня

Добір ефективних форм та методів педагогічного впливу

Організація роботи в просторі профільного самовизначення
До простору профільного самовизначення активно залучаються заклади професійної освіти (коледжі,
ВНЗ, підприємства, обласний центр зайнятості та інші установи), що володіють ресурсами для
проведення допрофільного та профільного навчання,а також різного роду рейтингових змагань. До
складу простору профільного самовизначення входять науково-методична та соціально-психологічна
служба ліцею-інтернату. Завдання соціально-психологічної служби – надавати повну інформацію
педагогам та батькам про особливості спеціальних і загальних здібностей ліцеїстів, критерії їх виявлення
і шляхи формування. В основі психологічного забезпечення допрофільної та профільної підготовки
лежить сприяння свідомому вибору ліцеїстами майбутнього профілю навчання. Соціально-психологічна
служба забезпечує своєчасне виявлення і максимально повне використання в навчанні та вихованні учнів
їх інтелектуального й особистісного потенціалу, наявних здібностей, інтересів і нахилів.
Важливо в просторі профільного самовизначення скоординувати зусилля педагогів, батьків та
громадськості, які беруть в ньому участь: вчителі-предметники повинні враховувати основні аспекти і
напрями оновлення навчального змісту відповідно до вимог сьогодення; психолог, соціальний педагог,
куратори та вихователі, педагогічна громадськість, батьки, представники вузів і обласного центру
зайнятості населення повинні враховувати вплив на ліцеїстів соціальних факторів: мікросередовища,
засобів масової інформації тощо.
Основною метою навчального процесу ліцею-інтернату є розвиток ключових та предметних
компетентностей ліцеїстів в умовах профілізації навчання. Цьому сприяє структура освітньої системи
ліцею-інтернату.
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Таблиця №2
Структура освітньої системи ліцею-інтернату
Мета: формувати компетентності, необхідні для успішної
самореалізації та соціалізації в суспільстві, розширити
8-9-ті класи
Багатопрофільний
загальний світогляд з метою свідомого вибору
(І та ІІ курси)
навчальний заклад ІІ-ІІІ
подальшого шляху здобуття освіти; підготувати до
Допрофільна
ступенів
визначення профільного навчання, здійснювати
підготовка
ПРОФІЛІ навчання:
допрофільну підготовку учнів
- українська філологія;
Мета: підготувати випускника ліцею до професійного
- іноземна філологія;
самовизначення, вибору подальшого шляху здобуття
- фізико-математичний;
освіти; навчити творчо використовувати й самостійно
10,
11-ті
класи
- хіміко-біологічний;
здобувати знання; практикувати наскрізний процес
(ІІІ
і
ІV
курси)
- математичний;
виховання, що формує цінності громадянського
Профільне
- історичний;
суспільства; залучити до науково-дослідницької
навчання
- економічний
діяльності, формувати цілісну усебічно розвинену
особистість.
Мета: формувати вміння вчитися впродовж життя;
посилити варіативну складову навчального плану;
8,9,10,11-ті класи допомогти у професійному самовизначенні; сприяти
реалізації знань, отриманих у базовому компоненті.
Додаткова освіта
(І, ІІ, ІІІ, ІV
Основний зміст: практично орієнтована діяльність,
курси)
розвиток критичного мислення; оволодіння навичками,
що допоможуть конкурувати на ринку праці.
Мета: професійна орієнтація ліцеїстів, поглиблена
підготовка з базових дисциплін.
Участь ліцеїстів в олімпіадах, конкурсах, турнірах,
11-й клас
Довишівська підготовка
пробному тестуванні, зокрема на базі ліцею-інтернату, за
(ІV курс)
програмами Українського центру оцінювання якості
освіти. Дистанційна освіта.
Мета: підготовка ліцеїстів до активної діяльності в галузі
науки; формування здатності до інновацій;сприяння
Наукове товариство
10, 11 класи
самовизначенню у виборі професії; залучення до
«Інтелектуал»
(ІІІ, ІV курси)
систематичної науково-дослідницької,
експериментальної, творчо-пошукової діяльності.
Основними напрямами профорієнтаційної роботи з ліцеїстами є: професійна просвіта, професійне
виховання, професійна діагностика та професійна консультація [3].
Важливе значення для визначення змісту профорієнтаційної роботи має рівень професійної
спрямованості ліцеїстів. Для його визначення під час вступної кампанії проводиться тестування, яке дає
можливість абітурієнту правильно обрати предмет для поглибленого до профільного чи профільного
вивчення. Це дає можливість розрізняти високий, середній та низький рівень професійної спрямованості
учнів: високий рівень професійної спрямованості – загальні та професійні інтереси носять широкий,
змістовний та стійкий характер; вироблена система значимих ціннісних орієнтацій, для яких характерне
глибоке розуміння значення професії і для окремої особистості, і для всього суспільства; середній рівень
– загальні та професійні інтереси мають стійкий характер, але не завжди поєднуються з інтересами до
майбутньої
професійної діяльності; інші інтереси обмежені; ціннісні орієнтації виражаються
позитивним відношенням до виконання професійного обов’язку, добросовісного виконання обов’язків;
низький рівень – загальні та професійні інтереси чітко не виражені; відсутнє поєднання з інтересом до
майбутньої професійної діяльності. 4
Спираючись на професійну спрямованість, пізнавальні інтереси ліцеїстів до відповідної професії,
можна зорієнтувати їх на доцільний профіль навчання, і навпаки, знаючи здібності і нахили учнів до
деяких предметів навчально-виховного циклу, можна запропонувати відповідний профіль, а в
подальшому і саму професію. Профільна підготовка відрізняється від загальноосвітньої підготовки більш
конкретними професійно-зорієнтованими характеристиками мотивів, мети, засобів і результатів
навчальної, продуктивної, творчої діяльності, які виступають стосовно до учня у вигляді певних вимог.
Учні повинні перейти від більш загального, загальноосвітнього до більш конкретного профілю
діяльності, який передбачає певну спеціалізацію, конкретизацію навчальної діяльності навколо
визначеної групи професій.
При цьому відбувається зміщення спрямованості в майбутнє, активізація процесів прогнозування,
програмування діяльності ліцеїста. Його діяльність в процесі опанування профілю навчання починається
з актуалізації відповідних потреб і мотивів, бути забезпеченою необхідною вихідною інформацією й
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розгортанням пізнавального процесу, на основі чого він ставить нову мету і складає програму профільної
навчально-продуктивної-творчої діяльності, перебіг якої має обов’язково призводить до суспільного та
особистісного-значущого результату.
Особливої уваги потребує професійна орієнтація учнів у процесі вивчення основ наук в умовах
профільного навчання: різні напрями – суспільно-гуманітарний, природничо-математичний,
філологічний – мають нерівнозначні профорієнтаційні можливості.
Вимоги з боку профільного навчання висуваються не лише до особистості учня, а й до вчителівпредметників. Профільні дисципліни спонукають вчителів не лише викладати відповідний навчальний
матеріал, але й ознайомлювати ліцеїстів з професіями, в який цей предмет відіграє важливу роль. Тому в
ліцеї-інтернаті в процесі викладання предмету педагоги показують ліцеїстам ті сторони знань і навиків,
які мають практичне значення для сучасної виробничо-трудової діяльності, формують у них вірне
розуміння суспільного характеру цих знань і навиків, викликають інтерес. Необхідно зацікавити ліцеїстів
перспективою практичного застосування отриманих ними знань. Саме усвідомлення практичного
значення профільного предмету, його місця в трудовій діяльності формує інтерес до нього, а разом з ним
і до професій, науково-теоретичну основу яких він складає.
В складнішому становищі опиняються вчителі, які викладають непрофільні дисципліни. Знайти міст
між своєю дисципліною і майбутньою професією ліцеїстів, які не будуть її використовувати у подальшій
професійній діяльності дуже важко. З іншого боку необхідно пам’ятати, що навіть при ретельній
діагностиці учнів до того чи іншого профілю можуть виникати випадки хибного вибору. Це означає, що
учневі необхідно переорієнтуватися в майбутньому, але без знань деяких дисциплін зробити це буде
важко.
Основною метою педагога при профорієнтаційній роботі в будь-якому профілі навчання є вивчати
нахили, здібності, професійні інтереси учнів, формувати у них суспільно-значущі мотиви вибору
професії, консультувати учнів з питань, які пов’язані з провадженням навчання та
працевлаштуванням 5. Нові освітні можливості, в т.ч. STEM та ІК-технології й в цілому технологізація
освітньої діяльності вимагають відмови від шаблонів традиційної освіти, формування нового та розвитку
критичного мислення учасників навчально-виховного процесу і головне – потребують від учителя та
учня вмінь самоорганізації та саморозвитку.
Основними формами та методами проведення занять профорієнтаційного характеру у ліцеї є лекція,
урок-бесіда, екскурсія, семінари, практичні заняття, різні форми позаурочної та позакласної роботи.
Лекційно-семінарську, лекційно-практичну форму занять використовують в освітньому просторі ліцею
всі педагоги. Для активізації сприйняття і залучення ліцеїстів до обговорення питань використовується
евристична або розгорнута бесіда. Семінарські заняття та диспути, присвячені вирішенню основних
питань професійного самовизначення молоді, найбільш популярні серед ліцеїстів.
На заняттях велике значення приділяється практичному засвоєнню отриманих теоретичних знань.
Зокрема, на уроках математики та фізики – це розв’язання задач в т. ч. практичного, прикладного
спрямування, які формують культуру мислення, розвивають інтелектуальні здібності. Технологічно це
відображено у навчальному плані ліцею-інтернату, в якому виділяються окремі години на практичні
заняття. Це стосується предметів природничо-математичного напряму: математики, фізики,
інформатики, економіки, хімії, біології.
Високий рівень викладання інформатики, математики, фізики в ліцеї дає змогу значній частині
випускників вибрати свою майбутню професію у сфері інформаційних технологій: програмування, Webдизайну, адміністрування мереж, інтернет-технологій, економіки, системної аналітики та ін.
Велике зацікавлення учнів викликають уроки економіки, заняття спецкурсів «Фінансова
грамотність», «Уроки для сталого розвитку», що наповнені практичними роботами по створенню бізнеспланів організації та розвитку бізнесу, розрахунку ризику інвестицій у різні проекти, основ
маркетингового дослідження ринку товарів та послуг.
Кожного року ліцеїсти є серед переможців олімпіад та конкурсів економічного напрямку, тільки за
три останні роки 21 ліцеїст став переможцем ІІІ (обласного) та IV (Всеукраїнського) етапів предметних
олімпіад.
На уроках суспільно-гуманітарного та філологічного напрямів популярні інноваційні технології
навчання: проектна, навчання як дослідження, інформаційно-комунікаційні, колективних творчих справ
(наприклад при підготовці до турнірів), створення ситуації успіху, кооперованої діяльності, зокрема
робота в гомогенних чи гетерогенних групах, котрі активізують засвоєння матеріалу та викликають
бажання творчого пошуку. Важливо в організації навчально-виховного процесу створити відповідальне
відношення до освітньої діяльності, формування навичок самоосвіти та інтелектуальної роботи.
Ліцеїстам – членам науково товариства «Інтелектуал», що працює в ліцеї у 1993 році, пропонуються
науково-дослідний проекти, що виконуються під керівництвом педагогів та викладачів Житомирського
державного університету імені Івана Франка, зокрема, під час підготовки до конкурсів-захистів науководослідницьких робіт Малої академії наук, олімпіад, турнірів.
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В ліцеї-інтернаті на першому курсі та на профілях іноземної філології та математичному поглиблено
вивчають англійську та німецьку мови. Працюють гуртки англійської, німецької та польської мов,
євроклуб «Нова хвиля». Ліцей-інтернат – учасник проекту асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Щороку
ліцеїсти мають змогу перебувати в іншомовному середовищі за рахунок організованих поїздок до країн
Євросоюзу.
В організації й проведенні профорієнтаційних заходів вихователю і куратору велику допомогу
можуть надати батьки. Готуючи їх до участі в них, педагоги керуються основними психологопедагогічними засадами, які лежать в основі всієї профорієнтаційної роботи з молоддю, враховується
специфіка конкретного заходу. Наприклад, традиційними у ліцеї-інтернаті стали родинні свята. «Запалю
свічу» – під таким девізом традиційно проходить свято на ІV економічному курсі. Цей проект дозволяє
розкрити таланти і уподобання ліцеїстів та членів їх родин, сприяє становленню атмосфери гармонії та
порозуміння в сім’ях ліцеїстів, дає можливість ліцеїстам та їх батькам дізнатися багато нового один про
одного. Проект допомагає вирішити питання творчого самовираження ліцеїстів, розвинути їх емоційнопочуттєву сферу, збагачує духовний світ, виховує здатність до творчої самореалізації, направляє на
майбутню професію.
Слід виділити ще одну важливу особливість профорієнтаційної роботи. Це психолого-педагогічні
дослідження та бесіди практичного психолога та соціального педагога ліцею-інтернату, спеціалістів
обласного центру занятості з ліцеїстами, надання повної та об’єктивної інформації про світ професій, що
сприяє формуванню в учнів правильного уявлення про їх привабливі сторони і можливі труднощі, творчі
моменти професійної діяльності. Ліцеїсти переконуються, що від їх здібностей, фізичних та
інтелектуальних, можливостей, набутих ключових та предметних компетентностей залежать подальші
успіхи в особистісному та професійному становленні.
Щороку ліцеїсти 11-х класів проходять тест Дж. Холланда на визначення професійної направленості
особистості.
За результатами цього тесту найбільша кількість учнів отримала тип – соціальний (61%), на другому
місці – артистичний (16%), на третьому місці – систематичний тип (9%). Підприємницький тип отримали
7% респондентів, 5% – реалістичний тип та дослідницький – 2% ліцеїстів.
У підсумку 61% ліцеїстів Житомирського обласного ліцею-інтернату для обдарованих дітей отримали
соціальний тип, що в тому числі передбачає вчительську професію.
В ліцеї-інтернаті здійснюється налагоджена дієва взаємодія з провідними навчальними закладами
області та України. Ліцей – член навчально-науково-виробничого комплексу «Полісся» при
Житомирському державному університеті імені Івана Франка, підписані угоди про співпрацю з
Житомирським технологічним університетом, Житомирським національним агроекологічним
університетом, проводяться спільні науково-дослідницькі проекти з Київським національним
педагогічним університетом ім. Драгоманова, Національним університетом «Острозька академія»,
Національним політехнічним університетом ім. Сікорського. Викладачі вузів викладають спецкурси,
проводять вебінари, іншу науково-просвітницьку діяльність. Професори та доценти керують науководослідницькими роботами учнів, які беруть участь у конкурсах-захистах Малої академії наук.
За понад 25 років більш як три тисячі ліцеїстів стали студентами вищих навчальних закладів України
та Європи. За результатами 2015-2016 навчального року випускники ліцею-інтернату навчаються у 47
вищих навчальних закладах України, Польщі, Ізраїлю, Великої Британії та Латвії. В таблиці 3 наведена
інформація про топ-вузи, які випускники обрали за останні три навчальні роки.
Таблиця 3.
№
Вузи
2013-2014
2014-2015
2015-2016
1
2
8
9
10
1
Житомирський державний
21
20
18
університет імені І. Франка
2
Житомирський національний
8
9
6
агроекологічний університет
3
Київський національний
12
9
7
політехнічний університет імені
Сікорського
4.
Вінницький національний
9
8
7
університет імені Пирогова
5.
Київський національний
5
6
6
університет імені Т.Г. Шевченка
Як бачимо з таблиці 3, за останні три роки популярність не втратив Житомирський державний
університет імені Івана Франка, який і досі займає почесне перше місце серед обраних випускниками
ліцею вузів. Даний вуз найбільше вибирають випускники профілів української філології, також в меншій
мірі – економічного, історичного та інших профілів. На другому місці Київський національний
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політехнічний університет імені Сікорського – його обирають здебільшого випускники фізикоматематичного та математичного профілів. Також популярні Житомирський національний
агроекологічний університет, Вінницький національний університет імені Пирогова, студентами яких, як
правило, стають випускники хіміко-біологічного, фізико-математичного та економічного профілів.
На мал.1-6 представлені результати щодо профорієнтації випускників ліцею-інтернату в розрізі
обраних вузів (напрямків спеціальностей).
Варто зазначити, що випускники хіміко-біологічного профілю, як правило, обирають вузи пов’язані з
медициною, фармакологією, природокористуванням, харчовою промисловістю та педагогічними
спеціальностями – 81% (див. рис.1).
4% Політехнічні
вузи

11%
Фармацевтичні
вузи

19% Інші

15% Педагогічні
вузи

25% ‐ Медичні
вузи

19% С\г
природокористув
ання, біоресурси

7% Заклади
харчової
промисловості

Рис.1. Профорієнтація випускників хіміко-біологічного профілю в розрізі обраних вузів
Випускники математичного, економічного та фізико-математичних профілів обирають політехнічні
вузи, торгівельно-економічні, університети банківської справи, а також педагогічні спеціальності – 72%
(див. рис. 2-3).
24% Податкові,
фінанфово‐
торгівельні та
банківської
справи

16% Інші

24% Педагогічні
вузи

24% Політехнічні
вузи

12% С\г
природокористув
ання, біоресурси

Рис.2. Профорієнтація випускників економічного профілю в розрізі обраних вузів
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14% Інші

25% Педагогічні
вузи

4% Фінансово‐
економічні
43% Політехнічні
вузи

14% С\г
природокористу
вання,
біоресурси

Рис. 3. Профорієнтація випускників фізико-математичного профілю в розрізі обраних вузів
Випускники профілів української філології (38%), іноземної філології (56%) та історичного (53%) –
педагогічні університети (див. рис. 4-6).

23% Інші
38% Педагогічні
вузи
12% С\г
природокористу
вання,
біоресурси

19% Економічні
за каклади
податкової
справи

8%
Фармакологічні
та медичні вузи

Рис. 4. Профорієнтація випускників профілю української філології в розрізі обраних вузів

22% Інші

15% С\г
природокористу
вання,
біоресурси

56% Педагогічні
вузи

7% Економічні
вузи

Рис.5. Профорієнтація випускників профілю іноземної філології в розрізі обраних вузів
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Варто зазначити, що випускники історичного профілю, крім педагогічних спеціальностей, обирають і
юридичні (10%), що дає сумарний результат в 63%.
10%
7% С\г
Економічні природокори
вузи
стування,
біоресурси
10%
Юридичні
вузи

53%
Педагогічні
вузи

10% Вузи
системи
МВС
10% Інші

Рис.6. Профорієнтація випускників історичного профілю в розрізі обраних вузів
Серед основних завдань професійної орієнтації є виховання в учнів спрямованості на самопізнання і
власну активність як основу професійного самовизначення, формування вміння зіставляти свої здібності
з вимогами, необхідними для набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план
оволодіння професією.
Висновки. Профільне навчання є необхідною складовою безперервної освіти, інтеграції ліцеїстів у
суспільство та розвитку їх особистості на всіх етапах життєвого шляху. Щороку відправляючи у велике
життя своїх вихованців, ліцей-інтернат як соціальний інститут, відповідає перед батьками, суспільством,
державою за якість їхньої підготовки, показує рівень ефективності своєї педагогічної праці.
Продуктивність цієї роботи може бути оцінена лише через деякий час, коли вже зроблено перші життєві
кроки, позначено статус рольової позиції вчорашніх ліцеїстів.
Варто зазначити, що випускники КЗ «Житомирський обласний ліцей-інтернат для обдарованих дітей»
Житомирської обласної ради в переважній більшості реалізували себе в житті. Це їм вдалося завдяки
великій працездатності, таланту, волі, наполегливості. Ліцейне життя для них було невід’ємною
складовою буття: вони вчилися, сперечалися, конфліктували, дружили, любили і не помітно для себе
росли і мужніли.
Наші випускники працюють керівниками шкіл, психологами, соціальними педагогами, вчителями,
лікарями, юристами, економістами, державними службовцями, стали науковцями. В обраній професії
ліцеїстів приваблюють, насамперед, не тільки великий заробіток, а й престижність, творчий характер,
вирішення соціально-побутових проблем. Багато з них у свій час були переможцями олімпіад, брали
участь у роботі різних гуртків, клубів, секцій.
Ліцей-інтернат достойно реалізує одне з найважливіших соціальних завдань сучасної школи –
підготовку до успішної самореалізації в житті, надання учням допомоги в професійному самовизначенні.
Однак все залежить не тільки від навчального закладу, а й від вектора соціальних змін, від змісту
перетворення макро- і мікросередовища учнів, соціальної відповідальності держави та суспільства за
долі підростаючого покоління.
Вибір професії для кожної молодої людини – це вибір свого місця в житті, подальшого шляху
навчання і праці. Без перебільшення можна сказати, що для випускників – це завжди проблема номер
однин. Профільне навчання дає можливість учню познайомитися зі своєю майбутньою професією за
рахунок предметів, до яких в них є здібності та які їм подобаються та відіграє вирішальну роль у
формуванні рефлексивної моделі професійного самовизначення, яка дозволяє учневі усвідомити,
оцінити, випробувати, реалізувати та спрогнозувати свої можливості, обрати успішну життєву
траєкторію розвитку по закінченні ліцею-інтернату.
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Коринная Л. В. Формирование и целенаправленное развитие одаренной личности: аспекты
профессионального самоопределения
Статья посвящена проблемам личностного самоопределения, профессиональной ориентации лицеистов
в образовательном пространстве лицея-интерната для одаренных детей. Акцентировано внимание на
особенностях профильного обучения - первого важного этапа профессионального самоопределения и
воспитания личности, способной к самореализации, обучения в течение жизни. Определены основные
задачи создания профориентационного пространства учебного заведения. При этом автором статьи
указано, что пространство профильного самоопределения - это совокупность структурных
подразделений лицея-интерната, имеющих общие цели, ресурсы для их достижения и единый центр
управления. Предложено описание педагогического опыта обеспечения реализации творческого
потенциала всех участников учебно-воспитательного процесса. Подано структуру образовательной
системы лицея-интерната.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профиль обучения, профессиональная ориентация
лицеистов, личностное самоопределение, самореализация, профессиональная перспектива, профессия,
специальность, ценности, критическое мышление, креативность, одаренность, интересы, склонности,
способности.
Corinne L. V. Formation And Purpose Development Of A Personality: Aspects Of Professional SelfDetermination
The article is devoted to the problems of personal self-determination, professional orientation of students in
educational space of the Lyceum-boarding school for gifted children. The attention is focused on the
characteristics of profile education – the important first stage of professional self-determination and the
education of the individual capable to self-learning throughout life. The main tasks of creating vocational spaces
of the institution are determined. The author of the article states that the relevant space of self-determination is a
combination of structural units of the Lyceum-boarding school, sharing common goals and resources to achieve
them and a single control centre. It is proposed the description of teaching experience of ensuring the realization
of creative potential of all participants of the educational process. The structure of the educational system of the
Lyceum is shown.
Keywords: professional self-determination, profile education, professional orientation of lyceum students,
personal self-determination, self-realization, professional perspective, profession, speciality, values, critical
thinking, creativity, gifts, interests, inclinations, capacity.
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ ОСОБИСТІСТЮ
У статті обґрунтовано проблему обдарованості як ключову в психолого-педагогічних та соціальних
дослідженнях науковців і практиків, визначено її нормативно-правову базу. Розкрито змістове
наповнення провідних понять проблеми. Висвітлено ознаки обдарованості та її основні види.
Виокремлено проблеми соціальної адаптації інтелектуально обдарованих дітей. З’ясовано психологопедагогічні аспекти та особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми та молоддю.
Обґрунтовано технології соціальної роботи з обдарованою особистістю. Окреслено методичні прийоми
соціально-педагогічної діяльності, спрямовані на соціальних захист, підтримку обдарованих дітей та
молоді з метою зменшення негативних наслідків мікросоціуму.
Ключові слова: обдарованість, обдаровані діти, соціально-педагогічна робота, соціальна адаптація,
технології соціальної роботи.
Постановка проблеми. Проблема обдарованості завжди була у центрі уваги науковців і практиків
(педагогів, психологів, соціальних працівників) не тільки в Україні, але й у світі. Адже потенціал
обдарованості виступає найціннішим ресурсом духовного і матеріального розвитку людства та кожної
країни зокрема. Про актуальність піднятої проблеми та її значущість засвідчує й нормативно-правове
забезпечення, прийняте в Україні: Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту» (2014), Державна
національна програма «Освіта» (Україна XXI ст.) (1994), Концепція педагогічної освіти, Державна
програма «Вчитель» (2011), Комплексна програма «Творча обдарованість», Державна цільова соціальна
програма «Молодь України» на 2016-2020 рр. Важливою подією у 2005 р. стало створення Інституту
обдарованої дитини при Національній академії педагогічних наук України з метою пошуку, підтримки і
стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді. Вагомим є й те, що Україна здобула
офіційне членство у Всесвітній раді для обдарованих і талановитих дітей, а також створення
Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Союз обдарованої молоді» (2005), яка з 2007 р.
співпрацює з колегами з європейських країн та колишнього СНД.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Піднята проблема є актуальною і була предметом
наукових пошуків дослідників з різних наукових сфер – педагогіки, психології, соціології тощо. Проблем
обдарованості торкалися Б. Ананьєв, О. Антонова, Д. Богоявленська, М. Володарська, Ю. Гільбух, В.
Крутецъкий, О. Кульчицъка, Н. Лейтес, О. Леонтьєв, В. Моляко, А. Настенко, О. Пілаєва, С. Полуніна, О.
Савченко, В. Сисоєва, Є. Туніка, І. Холод, Н. Шумакова та ін. Серед американських дослідників слід
виділити Ф. Баррона, Б. Блума, Дж. Гілфорда, Дж. Керрола, К. Тейлора, П. Торренса, ін. Проте поза
межами дослідження залишилося питання особливостей соціально-педагогічної роботи з обдарованою
особистістю.
Метою статті є здійснення теоретичного аналізу наукової літератури з піднятої проблеми та
обгрунтування особливостей соціально-педагогічної роботи з обдарованою особистістю.
Виклад основного матеріалу дослідження. З метою повнішого розкриття проблеми закцентуємо
увагу на сутності змістового наповнення понять «обдарованість» та «обдаровані діти», які є ключовими
для нашого дослідження. Під обдарованістю Д. Богоявленська розуміє системну якість психіки, що
розвивається протягом життя і визначає можливість досягнення особистістю високих результатів в
одному або декількох видах діяльності у порівнянні з іншими людьми. М. Володарська у праці «Робота з
обдарованими дітьми» наводить поняття «обдарованість» як «сукупність здібностей, що дозволяють
індивіду досягти вагомих результатів у одному або декількох видах діяльності, що є цінним для
суспільства». Вона зазначає, що ця «якість формується і виявляється в діяльності» [1, с.7, 13 ]. Виходячи
із трактування наведених дефініцій, «обдарованість» можна тлумачити як інтегральний прояв здібностей,
що забезпечує особистості можливість досягнення вищих, порівняно з іншими, результатів діяльності.
У розумінні Ж. Гордєєвої «обдаровані діти» - це діти, які мають високий рівень розвитку загальних і
спеціальних здібностей; відзначаються високою допитливістю і дослідницькою активністю; мають
яскраво виражену здатність відкривати причинно-наслідкові зв'язки і робити відповідні висновки; у них
підвищена біохімічна та електрична активність мозку, тому обмеження їх активності може провокувати
негативні реакції невротичного характеру [3, с. 596].
До основних ознак, що засвідчують про можливу обдарованість особистості науковці відносять:
легкість навчання і засвоєння навчального матеріалу; тривалу концентрацію уваги, багатий словниковий
запас, здатність до абстрактного мислення; схильність до дискусії з учнями і педагогами, неприйняття
суворих вимог дисципліни; допитливість, винахідливість, наполегливість, цілісність, високі ідеали;
підвищене почуття гумору, гостра реакція на несправедливість тощо [1, с. 8].
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Аналіз психолого-педагогічної наукової літератури засвідчує існування різних видів обдарованості.
Зокрема, Д. Богоявленська виділила три основні види обдарованості: академічну, що виявляється в
швидкості та легкості опанування значного обсягу готових знань; інтелектуальну, що полягає в
особливій розумовій самостійності, у підвищеній критичності мислення, здатності самостійно глобально,
по-філософськи осмислювати складні інтелектуальні проблеми; творчу – здатність до творчої
самореалізації в різних галузях життєдіяльності [1, с. 7].
Серед груп людей, які потребують соціальної підтримки і соціального захисту, варто виділити
обдарованих дітей, яких відносять до «групи ризику» через їхні особливості, такі як: низький рівень
емоційного балансу, вони часто потерпають від нетерплячості, гіпердинамічності, перебільшення страху
і підвищеної вразливості, підвищеного енергетичного рівня або порівняно відносної нерівномірності
(гетерохронності) розвитку різних психічних функцій (наприклад, розвиток координації рухів може
відставати від розвитку пізнавальних здібностей) тощо [1, с.8 ]. Такі діти надчутливі у ставленні до
навколишнього світу, схильні себе та інших оцінювати критично, а тому вразливі у своїх стосунках з
оточенням. Обдаровані діти менш поступливі характером, ніж інші діти, тому у них виникають труднощі
у спілкуванні, вони не вміють знаходити компроміси, спокійно вирішувати конфліктні ситуації. Часто
таких дітей не сприймає дитячий колектив, у ньому формується думка про таких дітей як пихатих та
егоїстичних. Через те, ці риси характеру обдарованої особистості разом з показниками успішності
породжують «з боку однолітків подвійне ставлення до них: в одних – захоплення і повагу до їх
здібностей, в інших - заздрість». Ще однією трудністю з якою стикається обдарована особистість – це
«неминучі невдачі, неочікувані й тому особливо неприємні», які «можуть з перших днів шкільного
навчання деморалізувати дитину і поступово сформувати в неї негативне ставлення до навчальної
діяльності». Очевидно, що спілкуючись з обдарованими дітьми та молоддю, педагог має, на думку Ж.
Гордєєвої, «долати власну природу, свою «стандартну» спрямованість на передавання досвіду і знань.
Бажано, щоб навчання будувалося на основі спеціально розроблених програм, котрі сприяли б повній
реалізації їх творчого й інтелектуального потенціалу, дозволяючи водночас уникати однобокості
психічного розвитку, а також надмірного психічного навантаження і перевтоми» [3, с. 596].
На думку М. Володарської, є дуже шкідливим те, що «обдаровані діти здатні самі розв'язувати
складні ситуації, особливо в період інтенсивного формування особистості (вік від 2 до 7 років). Час
вступу до школи, підлітковий період, коли можливі особливо яскраві прояви законів гетерохронності
індивідуального розвитку, можуть виявитися періодами найбільших стресів для обдарованих дітей» [1, с.
9]. Особливу проблему становить поєднання обдарованості з ранніми проявами у дітей психічної
патології, у тому числі спадково обумовленою. Тому процес розвитку обдарованих і талановитих дітей
має базуватися на: 1) створенні умов найбільш повної реалізації здібностей і нахилів обдарованої
дитини; 2) вихованні врівноваженого інтелігентного представника суспільства, який зможе реалізувати
свій потенціал [4, с. 6].
До проблем соціальної адаптації інтелектуально обдарованих дітей Літа Холлінгзуорт відносить такі
фактори як: 1) неприязь до школи (пов'язаний з тим, що навчальна програма нудна і нецікава
обдарованій дитині); 2) ігрові інтереси (обдаровані діти полюбляють грати в складні ігри, їм нецікаво
грати в ті, якими захоплюються однокласники і, як правило, обдарована дитина опиняється в ізоляції,
замикається в собі); 3) конформність (обдаровані діти не схильні до конформізму, вони відкидають
стандартні вимоги, особливо якщо вони їх не цікавлять або здаються безглуздими); 4) занурення у
філософські проблеми (обдарованих дітей цікавлять такі проблеми як смерть, загробне життя, релігійні
вірування тощо); 5) невідповідність між фізичним, інтелектуальним і соціальним розвитком (обдаровані
діти тягнуться у спілкуванні та іграх до дітей старшого віку, що перешкоджає їм бути лідерами, оскільки
вони поступаються перед ними у фізичному розвитку) [13, с. 4-5].
Соціальному працівнику у роботі з такою категорією клієнтів варто враховувати ще одну характерну
особливість обдарованої особистості, що полягає в «поєднанні у неї властивостей свого і подальшого
віку. Як правило, в фізичному й емоційному розвитку обдаровані діти перебувають у межах своєї вікової
норми, при цьому значно перевершуючи однолітків інтелектуально. Ця перевага часто призводить до
розвитку в обдарованих дітей серйозних соціально-психологічних проблем. Тому при підборі технологій
соціальної роботи з обдарованою особистістю слід враховувати її психофізіологічні властивості,
інтелектуальні здібності, креативний потенціал та світоглядні цінності.
Однією із технологій соціальної роботи виступає соціальний захист, який полягає у «пом'якшенні
негативних наслідків процесів, які відбуваються у суспільстві, створенні умов для реалізації інтересів і
життєво необхідних потреб обдарованої особистості», активізації на розвиток її «особистісних сил,
виховання творчої, високоінтелектуальної, духовно багатої особистості з почуттям свободи і гідності,
здатній протистояти нівелюючій тенденції» [5, с. 11], формуванні вмінь адаптації у соціальному
середовищі, набутті навиків, як лідера, так і виконавця, спілкуванні на продуктивному рівні.
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Важливого значення у соціальній роботі з обдарованою особистістю набуває формування соціальної
компетентності, тобто «здатності розбиратися в людях і встановлювати з ними ефективні ділові
взаємини», здатності до співпереживання (емпатії), доброти тощо [1].
Нерідко трапляються випадки, коли обдаровані діти мають асоціальну поведінку, відстають у
навчанні. У цьому випадку робота соціального працівника має полягати в тому, щоб навчити обдаровану
дитину правильно реагувати на невдачі, сприяти тому, щоб така дитина не тільки брала участь у таких
заняттях, але й отримувала від них задоволення. Такий підхід сприяє послабленню хворобливої реакції
обдарованої дитини на невдачу. Соціальному працівникові також необхідно навчити обдарованих дітей
справлятися з їхніми завищеними очікуваннями відносно своїх можливостей.
Ефективними технологіями в межах соціальної роботи з обдарованими дітьми виступають:
 координаційні технології (організація роботи зі створення і керівництва діяльністю
експериментальних майданчиків по роботі з обдарованими дітьми, проведення масових заходів,
олімпіад тощо, забезпечення координації діяльності з реалізації цільових програм по роботі з
обдарованими дітьми та молоддю, забезпечення нормативно-правової бази);
 інформаційні технології (формування баз даних про талановитих та обдарованих дітей, банків
методичних матеріалів по роботі з обдарованими дітьми, забезпечення консультаційної підтримки,
підготовки фахівців за напрямом роботи з сім'єю обдарованої дитини, залучення громадськості, ЗМІ
до проблем соціальної підтримки обдарованих дітей, використання мережі Інтернет з метою
створення методичних сайтів для батьків обдарованих дітей, створення мережевих співтовариств в
мережі Інтернет, які займаються проблемами обдарованості.
 діагностичні технології (створення науково-дослідних шкіл з різних дисциплін, інтелектуальних
клубів, розвиток нових форм позашкільної діяльності, організація профільних таборів, профільних
змін, науково-дослідних експедицій в літніх таборах та ін.).
 розвивальні технології (створення навчального середовища, шкіл для обдарованих, підтримка
освітніх установ, які забезпечують цілеспрямовану роботу з обдарованими дітьми: очно-заочні
школи, ліцейні класи, підтримка і забезпечення наукових товариств, залучення вищих навчальних
закладів у систему роботи з обдарованими дітьми).
Варто згадати й такі форми навчання обдарованих дітей як прискорене навчання (враховує здатність
швидкими темпами засвоювати навчальний матеріал), збагачене навчання (впроваджується у роботу
класів, в яких діти навчаються з різними здібностями), розподіл за потоками, сетами, бендами
(відбувається розподіл дітей на однорідні групи або потоки), створення спеціальних класів і спеціальних
шкіл для обдарованих дітей.
Існують також різні моделі спеціальних програм для роботи з обдарованими дітьми, зокрема такі як:
посилююча модель (акцентує увагу на сильних сторонах обдарованої особистості), коригуюча модель
(враховує слабкі сторони особистості) та компенсуюча модель (посилює сильні сторони особистості,
компенсуючи слабкі).
Під час роботи педагогів з обдарованими дітьми виникає низка труднощі.
До основних з яких слід віднести:
 педагоги часто не прагнуть до виявлення обдарованих дітей у своєму класі; це часто пов'язано зі
слабкою психологічною підготовкою, відсутністю систематичних знань про обдарованих дітей,
недостатнім розвитком дослідницьких навичок, відсутністю методик навчання обдарованих дітей;
 педагог часто не має нагоди організувати індивідуальне навчання обдарованої дитини [1, с. 9].
У педагогів «нестандартна особистість» часто викликає суперечливе ставлення до неї: вони
розуміють що потрібно більше уваги приділяти такій особистості, адже вона потребує спеціальної
роботи, індивідуального та диференційованого підходів, але не мають часу при великій наповнюваності
груп, класу займатися з найздібнішими учнями чи студентами. Педагогам важко оцінити обдаровану
особистість, звикнути і «змиритися з нешаблонністю її сприйняття, діяльності та поведінки» [3, с. 596].
Виходячи з цього, соціально-педагогічна діяльність з обдарованою особистістю має базуватися на
впровадженні таких методичних прийомів як заохочення до спільної діяльності; створення свого
власного проекту; атмосфери розкутості; поблажливості; схвалення результатів діяльності в певній
галузі, для стимулювання бажання випробувати себе в іншій галузі; стимулювання до самостійної
роботи; надання свободи вибору.
Висновки. Провідне місце у соціально-педагогічній діяльності займає соціальний захист та
підтримка обдарованих дітей та молоді з метою зменшення негативних наслідків мікросоціуму. Така
діяльність передбачає: навчання обдарованої дитини навичкам психологічної стійкості у
психотравмуючих ситуаціях; навчання саморегуляції; набуття вміння адаптуватися у соціально
значущому середовищі (сім'я, школа, група ровесників) без зниження потреби в реалізації обдарованості;
набуття вміння запобігати небезпеці (вживання наркотиків, алкоголю); набуття навичок лідерства і
спілкування на продуктивному рівні; творчий саморозвиток; навчання батьків розпізнавати небезпеку,
яка загрожує обдарованій дитині.
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Кочубей Т. Д. Особенности социально-педагогической работы с одаренной личностью
В статье обоснована проблему одаренности как ключевую в психолого-педагогических и социальных
исследованиях ученых и практиков, определены ее нормативно-правовую базу. Раскрыто
содержательное наполнение ведущих понятий проблемы. Освещены признаки одаренности и ее
основные виды. Выделены проблемы социальной адаптации интеллектуально одаренных детей.
Выяснено психолого-педагогические аспекты и особенности социально-педагогической работы с
одаренными детьми и молодежью. Обоснованно технологии социальной работы с одаренной
личностью. Определены методические приемы социально-педагогической деятельности, направленные
на социальную защиту, поддержку одаренных детей и молодежи с целью уменьшения негативных
последствий микросоциума.
Ключевые слова: одаренность, одаренные дети, социально-педагогическая работа, социальная
адаптация, технологии социальной работы.
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Kochubei T. D. The Peculiarities Of Social And Pedagogical Work With Gifted Personality
In the article the issue of giftedness as a key problem in psycho-pedagogical and social studies of scholars and
practitioners is analyzed; its legal and regulatory environment is defined. The content of the leading concepts of
the problem is explained. The signs of giftedness and its main types are highlighted. The problems of social
adaptation of intellectually gifted children are singled out. Psychological and pedagogical aspects and features
of social and pedagogical work with gifted children and youth are investigated. The technologies of social work
with talented individuals are outlined. Methodical techniques of social and educational activities with gifted
children and youth aimed at their protection and support as well as reducing the negative effects of microsocium
are presented.
Keywords: talent, gifted children, social-pedagogical work, social adaptation, technologies of social work.
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О. В. Майданик,
здобувач кафедри фахових методик та інноваційних технологій Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини, завідувач шкільного відділення,
(Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж, м. Вінниця)
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У статті висвітлено значення використання інноваційних технологій у процесі формування
громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи; визначено необхідність
застосування інтерактивних методів навчання в освітньому процесі педагогічного коледжу; проведено
аналіз педагогічних досліджень щодо вказаної проблеми; охарактеризовано сутність поняття
«інтерактивні методи» та «критичне мислення», проаналізовано основні завдання розвитку
критичного мислення студентської молоді. Автором зазначено, що формуванню громадянської
компетентності майбутніх учителів початкової школи у педагогічному коледжі має сприяти
використання на заняттях суспільно-економічних дисциплін пізнавальних та проблемно-пошукових
завдань; обґрунтовано висновок про те, що інноваційний підхід до формування громадянської
компетентності майбутніх учителів початкової школи у педагогічних коледжах спрямований на
особистісний розвиток майбутніх фахівців, їхню здатність оволодівати новим досвідом на основі
цілеспрямованого формування критичного мислення.
Ключові слова. Громадянська компетентність, інноваційні технології, інтерактивні методи навчання,
критичне мислення, майбутні учителі початкової школи, навички, освітній процес, педагогічний
коледж.
Постановка проблеми. Основним напрямом у розвитку національної освіти України визначено
громадянську освіту. Її мета полягає у формуванні особистості, якій притаманна демократична
громадянська культура, усвідомлення зв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її
громадянською відповідальністю, готовністю до компетентної участі в житті суспільства.
Наслідком і результатом громадянської освіти має бути формування людини, яку характеризують:
відчуття власної гідності, знання, шанування прав людини та вміння їх захищати, відданість
демократичним цінностям, віра в них; політична освіченість; знання, визнання і дотримання законів
української держави; толерантність і готовність до компромісу; самоутвердження індивідів як
суверенних членів суспільства, їхня особиста, політична та економічна відповідальність за долю країни.
Такі цінності в молодого покоління починають формуватися ще з початкової школи. Тому велику роль у
цьому процесі має відігравати вчитель початкової школи зі стійкою громадянською позицією та
сформованою громадянською компетентністю.
Сучасний етап розвитку громадянської освіти в Україні характеризується відходом від тоталітарної
уніфікації і стандартизації освітнього процесу у вищих навчальних закладах, у тому числі і педагогічних
коледжах, інтенсивним переосмисленням цінностей, введенням інновацій у теорію та практику навчання,
а також створення умов для їх успішного застосування. Під час проведення занять у таких ВНЗ викладач
може виступати автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових педагогічних технологій,
теорій, концепцій. Основна умова такої діяльності – інноваційний потенціал педагога.
Аналіз актуальних досліджень. Огляд наукових джерел дозволив з’ясувати, що питання
становлення громадянської освіти досліджували К. Баханов, Н. Бібік, І. Єрмаков, О. Лебедєв, О. Овчарук,
О. Пометун, О. Сухомлинська, та ін., проблемами формування громадянської компетентності
особистості займалися Р. Арцишевський, Т. Бакка, П. Вербицька, Т. Ладиченко, О. Пометун, М. Рагозін,
С. Рябов, І. Тараненко, К. Чорна, та ін.; ключові категорії громадянської освіти вивчали
М. Боришевський, О. Красовська, Н. Нікітіна, В. Плахтеєва, та ін., громадянськість – Г. Гревцева,
Н. Косарева, А. Снігур, О. Сухомлиньська та ін., теоретичні і практичні засади розвитку громадянської
компетентності майбутніх учителів охарактеризували О. Кучер, М. Михайліченко, О. Шестопалюк.
Впровадженням у вищій школі інноваційного підходу до навчання займалися: І. Дичківська,
О. Дубасенюк, С. Кашлев, М. Кляп, В. Коцур, О. Комар, В. Луговий, М. Лисенко, В. Морозов,
І. Осадченко, В. Пінчук. О. Пометун, Г. П’ятакова, Л. Рондяк, В. Руденко, Т. Туркот, Д. Чернілевський та
ін.
Метою статті є вивчення впливу інноваційних технологій, зокрема інтерактивних методів навчання
та технології розвитку критичного мислення, на ефективність процесу формування громадянської
компетентності майбутніх учителів початкової школи у педагогічних коледжах.
Виклад основного матеріалу. Глосарій Європейського фонду освіти пояснює, що інновації – це
вперше впроваджена новизна, однак більшість інновацій пов’язана з перенесенням існуючих підходів у
нові умови через їх адаптацію або внесення поступових змін до існуючих систем [1, с. 295].
© Майданик О. В., 2017
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До сучасних психолого-педагогічних інновацій у вітчизняній системі освіти, зокрема і вищої,
належать реалізовані нововведення [3] у:
 зміст, методи, прийоми і форми навчальної діяльності та виховання особистості (методики і
технології);
 засоби навчання і виховання;
 особистісні настанови викладача.
За твердженням А. Вербицького інноваційне навчання варто розглядати в контексті «навчння через
інформацію» і «навчання через діяльність». У його основі лежить інтеграція різних видів діяльності
студентів (навчальної, наукової, практичної) [2]. Особливу роль у контекстному навчанні відіграють
активні форми і методи навчання, або технології інтерактивного навчання, що спираються на процеси
сприйняття, пам’яті, творче продуктивне мислення, поведінку, спілкуванння.
Варто зазначити, що підвищенню якості та інтенсивності освітнього процесу й формування
громадянської компетентності у майбутніх учителів початкової школи сприятиме органічне поєднання
класичних традиційних методів з інноваційними. В результаті такого поєднання, сама освіта
перетвориться на інноваційне середовище, у якому студенти зможуть отримати навички і вміння
самостійно оволодівати знаннями впродовж життя та застосовувати ці знання у практичній діяльності.
Вважаємо, що застосування інтерактивних методів навчання дасть можливість майбутнім учителям
початкової школи якісно засвоювати знання, розвивати інтелект і волю, виховувати громадянські
цінності, формувати вміння і навички критичного осмислення професійних проблем й самостійного
опрацювання інформації, що стане в нагоді у майбутньому житті.
Інтерактивне навчання («inter» – взаємний, «art» – діяти) – це спеціальна форма організації
пізнавальної діяльності, що передбачає створення комфортних умов навчання, за яких студент відчуває
свою успішність та інтелектуальну спроможність» [8, с. 284]. Характерною ознакою інтерактивного
навчання у педагогічному коледжі є постійна, активна взаємодія всіх учасників навчального процесу.
Аналізуючи свої дії та дії своїх партнерів, кожен з учасників може змінювати модель своєї поведінки,
відчувати себе в умовах, максимально наближених до майбутньої професійної діяльності.
Інтерактивне навчання можна побудувати за певним алгоритмом роботи з дотримання таких правил:
 викладач виступає у ролі модератора, він задає тон дискусії, забезпечує спільну роботу та взаємодію
студентів один з одним;
 кожен з учасників заняття має право висловлювати свою власну думок з будь-якого питання, що
обговорюється;
 кожен з учасників заняття має право на критику, але повинен дотримуватися такого принципу:
критиці піддається не особистість, а висловлені нею ідеї;
 у кінці заняття більшістю ухвалюється заключний документ, з фіксацією окремих думок учасників
обговорення, якщо такі є.
Суттєвою особливістю інтерактивного навчання є високий рівень взаємоспрямованої активності
суб’єктів взаємодії, емоційне, духовне єднання учасників. Варто виокремити наступні особливості
інтерактивної взаємодії: перебування суб’єктів освіти в одному смисловому просторі; спільне занурення
в проблемне поле задачі, яку вирішують, тобто включення в єдиний творчий простір; узгодженість у
виборі засобів і методів реалізації вирішення задачі; спільне входження в емоційний стан, переживання
спільних почуттів, які сприяють прийняттю та здійсненню вирішення задачі [4].
У процесі формування громадянської компетентності під час занять з історії України, основ
правознавства, соціології, методики навчання предмета «Я у світі», методики навчання української мови,
педагогіки найбільш доцільніше, на нашу думку, використовувати такі методи інтерактивного навчання,
як роботу в парах; «2–4–усі разом»; «Карусель»; роботу в малих групах, «Мікрофон», «Незакінчене
речення», «Мозковий штурм», «Навчаючи – вчуся», «Ажурну пилку», аналіз ситуації, «Дерево рішень»,
різні види дискусій, диспутів, дебатів; розігрування ситуації за ролями, метод «ПРЕС», «Займи позицію»,
«Рольову гру» тощо.
Вважаємо, що їх використання сприятиме:
 пробудженню у майбутніх учителів початкової школи інтересу до навчальної дисципліни і
самоосвіти;
 формуванню у майбутніх фахівців власної думки та вміння відстоювати свою громадянську
позицію;
 формуванню професійних навичок і громадянської поведінки;
 ефективному засвоєнню навчального матеріалу;
 розширенню пізнавальних можливостей майбутніх педагогів, зокрема у здобуванні, аналізі та
застосуванні інформації;
 формуванню глибокої внутрішньої мотивації;
 активізації суб’єкт-суб’єктних взаємин між викладачами студентами;
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 виявлення інтелектуальної ініціативи і креативності у майбутніх учителів початкової школи.
Сенс громадянської освіти, як чинника гуманізації суспільства, полягає в сприянні усвідомлення
життєвої необхідності демократії для людини, покликанні не лише формувати розуміння суспільних
завдань, а й утверджувати свідому громадянську позицію, забезпечувати вимогу бути почутим і
потрібним суспільству. Основна мета кожного вищого педагогічного навчального закладу – не тільки
виховати професійного спеціаліста й сформувати свідомого громадянина, патріота, тобто особистість із
притаманними їй якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками
та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток громадянського суспільства в Україні, який
зможе в процесі своєї професійної діяльності передати свої знання молодшому поколінню. Вважаємо, що
досягнення цієї мети полягає у розвитку критичного мислення майбутнього фахівця, що теж є
інновацією в освітньому процесі педагогічного коледжу, яка не суперечить історично сформованим
нормам моралі та базується на загальнолюдських цінностях громадянського суспільства.
Критичне мислення – це специфічний мисленнєвий процес, який існує одночасно з логічним,
аналітичним, креативним, та іншими видами і вирізняється з-поміж них тим, що на виході формує не
лише вміння свідомо аналізувати, синтезувати, робити власні висновки, різнобічно бачити проблему
тощо, а й – позицію, духовну наповненість особистості [5, с. 115].
Серед завдань розвитку критичного мислення студентської молоді слід виокремити:
 усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи думки, прав людини та її
громадянською відповідальністю;
 формування відповідальної поведінки та громадянської свідомості;
 утвердження гуманістичної моралі та формування поваги до таких цінностей, як свобода, рівність,
справедливість;
 формування соціальної активності і професійної компетентності особистості на основі таких
соціальних умінь: готовність до участі у процесах державотворення, здатність до спільного життя і
співпраці у громадянському суспільстві, готовність взяти на себе відповідальність та здатність
розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів;
 вміння відстоювати свою особисту позицію, знаходити нові ідеї та критично аналізувати проблеми,
брати участь у дебатах, переосмислювати дії та аргументи, передбачати можливі наслідки дій та
вчинків [там ж, с. 93].
Великий педагог В. Сухомлинський писав: «Дітей треба вчити мислити – це найважливіший бік
педагогічного процесу не тільки на уроці, але й скрізь, де відбувається духовне спілкування педагога і
дитини» [7, c.404]. Досвід показує, що і нині ця фраза залишається дуже актуальною. Оскільки критичне
мислення працює на багатьох рівнях, не задовольняючись фактами, а розкриваючи причини і наслідки
певного процесі. Розвиток критичного мислення як сукупність різноманітних прийомів, спрямовуються
на те, щоб спочатку зацікавити сучасного студента (пробудити в ньому дослідницьку, творчу
активність), потім надати умови для осмислення матеріалу і допомогти узагальнити набуті знання.
Критичне мислення припускає важливий скептицизм, сумнів у загальноприйнятих істинах, висування
точки зору з певного питання, здатність відстояти її логічними аргументами. Критичне мислення – це
«… не окремі навички, а поєднання багатьох умінь» [6]. «Навчити вчитися і мислити» студентів можна
лише тоді, коли вони володіють базовими науковими знаннями.
Основними характеристиками процесу формування громадянської компетентності, спрямованих на
розвиток у майбутніх фахівців критичного мислення є: використання на заняттях суспільно-економічних
дисциплін пізнавальних та проблемно-пошукових завдань; вироблення майбутніми фахівцями власних
міркувань та прийняття об’єктивних рішень; уміння отримувати та використовувати інформацію,
добирати документи, що підтримують власну точку зору; співпрацювати з державними установами, щоб
захищати власні інтереси та цінності; визначати та використовувати встановлені процедури розв’язання
конфлікту в органах влади; визначати політику та рішення, та розробляти критерії для висловлювання
суджень про людей, ситуації, рішення; приймати рішення відносно колективного управління та
громадських проблем; визначати власні інтереси та цілі в конкретній ситуації.
Критичне мислення починається з постановки питань і з’ясування проблем, які потрібно розв’язати.
Американський філософ і педагог Джон Дьюї вважав, що критичне мислення виникає тоді, коли учні
борючись із конкретною проблемою, відшукують власний вихід із ситуації, що склалася. Основне
завдання вчителя, який навчає учнів мислити критично, – це навчити їх ставити запитання та
формулювати проблеми, тому що вміння розв’язувати проблеми – це шлях до досягнення мети, шлях до
успіху. В освітньому процесі таку діяльність стимулює проблемне навчання. Воно нагадує науковий
пошук і здійснюється на основі ініціювання самостійного пошуку студентом знань через
проблематизацію (викладачем) навчального матеріалу.
Критичне мислення – це мислення соціальне. Особлива думка перевіряється й удосконалюється, коли
нею діляться з іншими. Коли ми дискутуємо, сперечаємося, обмінюємося думками з іншими людьми ми
уточнюємо й поглиблюємо свою власну громадянську позицію. Тому для формування в майбутніх
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учителів початкової школи навичок критичного мислення необхідно використовувати інтерактивні
методи: парну й групову роботу, дискусії й дебати, проекти й письмові роботи.
Отже, інноваційний підхід до формування громадянської компетентності майбутніх учителів
початкової школи у педагогічних коледжах спрямований на особистісний розвиток майбутніх фахівців,
їхню здатність оволодівати новим досвідом на основі цілеспрямованого формування творчого і
критичного мислення, рольового та імітаційного моделювання пошуку, використанню інтерактивних
форм і методів навчання.
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Таким чином, ефективність
формування громадянської компетентності майбутніх учителів початкової школи у педагогічному
коледжі підвищуватиметься за умови впровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання.
Одним із шляхів досягнення цієї мети ми вбачаємо у розвитку критичного мислення майбутнього
фахівця, без якого важко уявити сучасну громадянську освіту. Наявність критичного мислення у
студентському віці стимулює громадянську активність у подальшому житті та успішне вирішення
складних для молоді проблем соціалізації, оволодіння академічними та професійними знаннями,
вміннями і навичками.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. На подальше дослідження
заслуговує вивчення впливу проектної технології на ефективність процесу формування громадянської
компетентності майбутніх учителів початкової школи.
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Майданик Е. В. Формирования гражданской компетентности будущих учителей начальной школы
средствами инновационных технологий
В статье отражено значение использования инновационных технологий в процессе формирования
гражданской компетентности будущих учителей начальной школы; определена необходимость
применения интерактивных методов обучения в образовательном процессе педагогического колледжа;
проведен анализ педагогических исследований относительно указанной проблемы; характеризирована
сущность понятия «интерактивные методы» и «критическое мышление», проанализированы основные
задания развития критического мышления студенческой молодежи. Автором отмечено, что
формированию гражданской компетентности будущих учителей начальной школы в педагогическом
колледже должно способствовать использование на занятиях общественно-экономических дисциплин
познавательных и проблемно-поисковых заданий; обоснован вывод о том, что инновационный подход к
формированию гражданской компетентности будущих учителей начальной школы в педагогических
колледжах направлен на личностное развитие будущих специалистов, их способность овладевать
новым опытом на основе целеустремленного формирования критического мышления.
Ключевые слова. Гражданская компетентность, инновационные технологии, интерактивные методы
обучения, критическое мышление, будущие учителя начальной школы, навыки образовательный процесс,
педагогический колледж.
Maidanyk О. V. Development Of Civic Competencies Of Primary School Teachers Means Of Innovative
Technologies
The article elucidates the importance of using innovative technologies in the process of forming civil
competence of primary school teachers-to-be; emphasizes the necessity of using interactive teaching methods in
the educational process of teachers’ training colleges; surveys pedagogical research on the problem;
characterizes the notions of interactive methods and critical thinking; analyses the main tasks of the
development of students’ critical thinking. The author affirms that forming civil competence of primary school
teachers-to-be at teachers’ training colleges should be assisted by the use of cognitive and problem-searching
tasks and comes to the well-grounded conclusion that the innovative approach to forming civil competence of
primary school teachers-to-be at teachers’ training colleges is directed at their personal growth and their ability
to gain new experience on the basis of purposeful development of critical thinking skills.
Keywords: civil competence, innovative technologies, interactive teaching methods, critical thinking, primary
school teachers-to-be, skills, educational process, teachers’ training college.
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УДК 377.1
М. В. Мелько,
аспірант, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, м. Київ
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КУЛІНАРНОГО
ПРОФІЛЮ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
У статті обґрунтовано вплив позитивної динаміки розвитку кулінарної галузі, підвищення якості
послуг, збільшення асортименту та кількості закладів на вимоги щодо кваліфікації фахівців кулінарного
профілю. Проаналізовано організаційні форми навчання, які застосовуються під час професійної
підготовки фахівців. Виокремлено особливості позанавчальних і позаурочних організаційних форм
навчання майбутніх кухарів-кондитерів. Доведено доцільність використання інноваційних форм,
спрямованих на творчий розвиток майбутніх фахівців кулінарного профілю у процесі професійної
підготовки. Зокрема, увагу зосереджено на таких практико орієнтованих формах, як майстер-класи,
фестивалі, конкурси, гуртки професійного спрямування, виставки. Запропоновано опис досвіду
проведення масових заходів учнівської позаурочної діяльності Будинком техніки у Львівській області.
Ключові слова: творчий потенціал, кухар-кондитер, позаурочні та позанавчальні заходи, професійна
підготовка, професійно-технічний навчальний заклад.
Динамічні соціально-економічні зміни у суспільстві сприяють переорієнтації ринку праці з фахівцявиконавця на творчого професіонала з високими моральними та культурними цінностями. Сучасний
фахівець – це не тільки професіонал своєї справи, а й людина, яка прагне особистісного,
інтелектуального та творчого розвитку. У контексті ринкових вимог, процес професійної підготовки
майбутніх кваліфікованих робітників потребує удосконалення, адже для формування компетентного
сучасного фахівця використання виключно традиційних навчальних форм є недостатнім.
Позитивна динаміка розвитку кулінарної галузі, підвищення якості послуг, збільшення асортименту
та кількості закладів впливають на вимоги щодо кваліфікації робітника. Найбільш
конкурентоспроможним і затребуваним серед роботодавців є той фахівець, який володіє творчими
здібностями і мотивований на самовдосконалення. Сучасні заклади ресторанного господарства
потребують мобільних фахівців, які швидко пристосовуються до обставин, ознайомлені з тенденціями та
інноваціями кулінарної галузі країни та світу, а також мають свою професійну індивідуальність. Творчі
аспекти професійної діяльності майбутніх кухарів-кондитерів потребують належної уваги ще у період
професійного становлення. Саме через позаурочні та позанавчальні організаційні форми навчання, учні
мають можливості поглибити теоретичні знання, удосконалити практичні навики, розвинути естетичний
смак, фантазію і творчий потенціал.
Дослідженням психологічних основ формування творчої особистості займались науковці: Б. Ананьєв,
В. Моляко, В. Рибалка; проблеми професійно-технічної освіти висвітлювали: С. Батишев, Р. Гуревич,
В. Радкевич; професійна підготовка фахівців кулінарного профілю розглядалась у працях Л. Висоцької,
М. Пальчук, Л. Старовойт, Т. Стахмич та інших. Проте, позаурочні та позанавчальні організаційні форми
навчання майбутніх кухарів-кондитерів у цих дослідженнях вивчено недостатньо.
Метою статті є обґрунтування доцільності використання сучасних позаурочних і позанавчальних
організаційних форми навчання у процесі професійної підготовки майбутніх кухарів-кондитерів.
Завдання статті: проаналізувати організаційні форми навчання, які застосовуються під час
професійної підготовки фахівців кулінарного профілю; виокремити особливості та показати доцільність
використання позанавчальних і позаурочних організаційних форми навчання, що сприяють творчому
розвитку майбутніх кухарів-кондитерів.
Інтенсивний розвиток техніки і технологій передбачає зміни у змісті навчання, спонукає до пошуку
нових форм та удосконалення старих відповідно до потреб сучасності. Запорукою якісної професійної
підготовки є правильний вибір методів, форм, змісту, засобів навчання, враховуючи об’єктивні та
суб’єктивні можливості, кінцеві цілі навчання.
У педагогічній науці досліджені й обґрунтовані різні форми навчання, доведена їх ефективність та
доцільність використання. Форма об’єднує такі самостійні елементи навчання як зміст, методи і засоби
та піднімає їх на більш високий рівень цілісного прояву [1, с. 196]. Існує дуже багато форм, вони
складаються з однакових компонентів, проте відрізняються між собою за змістом та класифікуються за
своїми ознаками. Організаційні форми навчання розкривають зовнішній бік організації навчальної
діяльності (урок, екскурсія, семінар, дослідні роботи, консультації, домашні завдання, гурткові заняття
тощо) [5, с. 105-106]. Під час підготовки майбутніх фахівців кулінарного профілю у професійнотехнічних навчальних закладах традиційно застосовуються такі організаційні форми навчання:
теоретичне навчання – урок, консультація, лабораторно-практичне заняття, семінар, залік; виробниче
навчання – урок виробничого навчання, виробнича практика, випускний кваліфікаційний іспит;
позаурочні форми професійної підготовки – навчальний цех, факультатив, гурток (професійної
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творчості, предметний, естетичного спрямування тощо); форми самоосвіти – діяльність за інтересами,
дослідження інновацій у галузі, самовдосконалення [6, с. 57-58]. Основною формою навчання учнів у
ПТНЗ є – урок, що характеризується цілями, змістом, методикою проведення, особливостями суб’єктів
навчального процесу [7, с. 372-374]. Серед урочних форм, які спрямовані на активізацію творчої
активності майбутніх фахівців кулінарного профілю, використовуються такі форми, як: урок-дискусія,
семінар, урок-екскурсія, ділова гра, урок-захист творчих проектів. Проте, сучасні вимоги до кухарівкондитерів орієнтують на творчу професійну діяльність, тому доцільним є використання під час
навчання організаційних форм креативного типу, які сприятимуть розвиткові творчого потенціалу учнів.
Професія кухаря-кондитера потребує фахівців з високою естетичною культурою, що виявляється у
манерах спілкування, зовнішньому вигляді, в умінні відчувати та створювати красу. Серед необхідних
професійно важливих якостей є також добре розвинені органи чуття, художній смак, уміння поєднувати
форми та кольори, схильність до образотворчості, розвинена уява та фантазія тощо. Художній аспект
діяльності кухарів-кондитерів потребує ще у період навчання готувати майбутніх фахівців до
професійної творчості, а найбільший спектр можливостей для продовження навчання і розвитку творчих
здібностей надають позаурочні та позанавчальні форми.
Вагомий вклад у розвиток професійної творчості вносить систематична участь учнів у
спеціалізованих гуртках і клубах, проблемних групах, діяльність яких спрямована на удосконалення
професійної майстерності майбутніх робітників; проведення екскурсій, диспутів, круглих столів,
семінарів, майстер-класів, арт-класів; участь у чемпіонатах з кулінарії, науково-практичних
конференціях, фестивалях кулінарного мистецтва, конкурсах і олімпіадах; випуск журналів та газет [3].
У процесі шліфування фахової творчості, як однієї з граней професійної компетентності, провідну роль
відіграють майстер-класи, фестивалі, конкурси, гуртки професійного спрямування, виставки. Зазначені
форми є практико орієнтованими, тому учні охоче залучається до співпраці та взаємодії, а невимушені
обставини, у яких відбуваються заходи, сприяють розвитку творчого потенціалу, що підвищує їх
ефективність.
Серед популярних та ефективних для розвитку творчих здібностей позанавчальних організаційних
форм є фестиваль (фр. festival та лат. festivus – святковий, веселий) – масове святкове дійство, що
включає огляд чи демонстрацію досягнень у певних видах мистецтва. В Україні проводяться музичні,
мистецькі, історичні, кінофестивалі, а також великою популярністю користуються гастрономічні
фестивалі. Щороку в Україні проходить понад 100 гастрономічних свят, які за охопленням учасників
поділяються на місцеві, регіональні, національні та міжнародні. Серед відомих тематичних фестивалів
традиційними стали: Свято пампуха, Національне Свято Шоколаду, Свято сиру і вина, Свято «На каву до
Львова», Фестиваль «Львів на тарілці», Фестиваль Пива, Фестиваль кукурудзи, Сливовий фестиваль,
Фестиваль паприки, Фестиваль-конкурс різників свиней, Фестиваль дерунів, Фестиваль «Галицька
дефіляда», Свято вина «Закарпатське Божоле», Фестиваль «Український кавун – солодке диво»,
Фестиваль-квест «Борщик у глиняному горщику» [10]. Активними учасниками, а деколи і
організаторами, різноманітних гастрономічних фестивалів є професійно-технічні навчальні заклади.
Підвищений інтерес і традиційне проведення фестивалів доводить ефективність таких навчальних
форм. Підготовка та участь у таких дійствах поглиблює знання та удосконалює уміння учнів, спонукає їх
до творчості, дає можливість продемонструвати свої здібності та унікальність. Водночас, фестиваль як
організаційна форма навчання, має пізнавальний характер. Здобутий досвід під час підготовки та участі у
заході, учні можуть застосовувати у своїй майбутній професійній діяльності, адже основною метою
фестивалю є – демонстрація досягнень.
Одним із традиційних щорічних фестивалів є «Український вареник – символ родинної кухні», який
відбувається на базі Дрогобицького професійного політехнічного ліцею і має міжнародний характер. Під
час заходу учні готують вареники, а потім здійснюють їх презентацію, використовуючи вірш, пісню,
сценки тощо. Учасниками фестивалю є учні та педагоги ПТНЗ області та міста, заклади харчування, а
також активну участь беруть представники з Польщі та Чехії, що надає заходу більшої ваги у зв’язку із
популяризацією української кухні. Гастрономічні фестивалі сприяють відродженню традиційних та
пошуку нових рецептів, упровадженню новинок, професійному удосконаленню учнів і педагогів, а також
обміну досвідом між учасниками.
Ще однією популярною формою, за допомогою якої відбувається поглиблення професійних знань,
умінь, навичок та дослідження інновацій, є майстер-клас. Під час проведення цього заходу відбувається
передавання досвіду, майстерності шляхом демонстрації прийомів роботи з паралельним коментуванням
виробничого процесу. Перевагою цієї форми є інтерактивність: можливість вивчати і розповсюджувати
методичні розробки за темою заходу, брати участь в обговоренні одержаних результатів, отримувати
консультації, висловлювати свої пропозиції тощо. Майстер-клас забезпечує формування мотивації та
пізнавальної активності учнів.
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Фахівцям кулінарного профілю участь у подібних заходах допомагає досконально розібратися в
особливостях алгоритму виробничого процесу приготування, оформлення, презентації страви чи
кондитерського виробу.
У Типовій навчальній програмі з виробничого навчання для підготовки кухаря 6 розряду,
передбачено 24 години на тему «Приготування страв арт-майстер-класу». У стандарті зазначено, що: «На
заняттях демонструється майстерність та кулінарний артистизм під час виготовлення холодних, гарячих
основних страв та десертів» [8]. Отже, для здобуття найвищої кваліфікації «Кухар» 6 розряду,
необхідним є уміння проводити майстер-класи.
Конкурс фахової майстерності – це організаційна форма навчання, яка передбачає змагання,
демонстрацію здібностей, впровадження передових прийомів і методів праці, нової техніки і
прогресивної технології, підвищення рівня професійної підготовки, виявлення кращих індивідуальних
показників, підвищення інтересу до професії та її популяризації. Основними завданнями конкурсів
фахової майстерності серед учнів ПТНЗ є: стимулювання творчого самовдосконалення учнівської
молоді; розвиток творчих здібностей, формування творчих практиків для галузі; підвищення інтересу до
поглибленого вивчення навчальних, спеціальних іі фахових дисциплін, формування у колах учнівської
молоді навиків дослідницької роботи; моніторинг і підвищення рівня викладання навчальних,
спеціальних і фахових дисциплін, фахової підготовки учнів; активізація всіх форм позакласної та
позашкільної роботи з учнями; відбір учасника чи формування команд для участі в міських, обласних і
Всеукраїнських конкурсах [9]. Зазвичай конкурс фахової майстерності серед учнів ПТНЗ складається з
теоретичного та практичного турів, його умови та критерії оцінювання чітко окреслені і документально
зафіксовані. Зміст і складність завдань відповідають професії та рівню кваліфікації учасників.
Найбільш розповсюдженою організаційною формою в позаурочний час, є гурткова робота. Вона має
перевагу над іншими формами в тому, що здійснюється систематично, має програму і розрахована на
весь період фахової підготовки. Особливістю гуртків професійного спрямування є можливість
заповнювати прогалини програми, включати у заняття актуальні теми, досліджувати фахові новинки,
прививати любов та інтерес до професії, надавати можливість учням розкривати свій потенціал.
Для презентації учнівських робіт, розкриття та розвитку творчої індивідуальності організовуються
виставки – публічні покази спеціально підібраних предметів і місця цих показів [2, с. 73]. Із сучасним
розвитком ІКТ популярними стали віртуальні виставки, які презентуються у веб-просторі, надають
можливість оглянути експонати у режимі 24/7 за умови наявності Інтернету.
Під час професійної підготовки майбутніх кухарів-кондитерів використовуються різні форми
виставок: тематична виставка – приурочена до певної події, дати, проблеми (кондитерські вироби до
Дня закоханих або Великодніх свят, страви Святвечора, етнокухня, фіто кухня, оздоровче харчування,
новітні технології у кулінарії тощо); виставка-показ або виставка-огляд – демонстрація творчих
учнівських робіт (презентація оригінальної рецептури страви чи кондитерського виробу та їх
оздоблення); виставка-звіт – демонстрація досягнень учнів за певний період (доцільно проводити в
кінці навчального року, або перед присвоєнням робітничого розряду); виставка-презентація – реклама
закладу або ж демонстрація новинок (можна організовувати з профорієнтаційною, або просвітницькою
метою); виставка-конкурс – визначення кращих експонатів за певними критеріями (можливе проведення
у рамках тижня професії або як одного з етапів фахового конкурсу); виставка-ярмарок або виставкапродаж – публічний показ і продаж спеціально підібраних експонатів (має великий профорієнтаційний
потенціал, особливо, якщо проводиться поза межами навчального закладу) [4, с. 308]. Виставка, як
організаційна навчальна форма, активізує інтелектуально-творчі можливості учнів, спонукає до
пізнавальної активності, виконує розвивальну та виховну функції. Підготовка та участь у заході
відбувається у позаурочний час, а особлива атмосфера надає можливості експериментувати, виявляти
творчість, безмежну фантазію, втілювати свої ідеї, реалізовувати себе як професіонала.
Для прикладу, у Львівській області організатором масових заходів учнівської позаурочної діяльності,
є Будинок техніки (позашкільний заклад у системі ПТО). Щороку він проводить у навчальних закладах
міста й області виставки-огляди учнівської творчості. Переважно експозиціями даних виставок стають
результати гурткової роботи, відповідно, у рамках заходу учні кулінарного профілю презентують страви
або кондитерські вироби (оригінальні вироби з дріжджового або пряничного тіста, мініатюри з мастики,
роботи з айсингу, карвінгу тощо).
Отже, у процесі професійної підготовки майбутніх кухарів-кондитерів застосовуються урочні,
позанавчальні та позаурочні організаційні форми навчання. Особливостями позанавчальних і
позаурочних організаційних форм є те, що вони: орієнтовані на творчий розвиток майбутніх кухарівкондитерів, поглиблюють знання та удосконалюють уміння; досліджують інновації фаху; спонукають
учнів підвищувати свою майстерність; дають можливість продемонструвати свої здібності та
унікальність; накопичують практичний досвід.
Використання позанавчальних і позаурочних організаційних форми навчання є доцільним, оскільки
під час них створюються умови для виявлення організаторських здібностей, професійної компетентності
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та комунікабельності, до співпраці залучаються педагоги та учні навчальних закладів. Учні задіяні до
активної участі й пізнавально-пошукової діяльності, яка передбачає застосування системи інтегрованих
знань, тобто поєднання теоретичного і виробничого навчання із застосуванням знань, умінь та навиків на
практиці. Внаслідок чого розвиваються творчі здібності, естетичні смаки, а також відбувається
збереження традицій, дослідження інновацій, що сприяє всебічному розвиткові учнів як майбутніх
висококласних фахівців. Творчі форми діяльності дозволяють повною мірою розкрити природні
здібності учнів, а також підвищують мотивацію опанування професії, що і є запорукою результативності
навчального процесу.
Дослідження доводить, що для підвищення якості професійного навчання, виховання і розвитку
учнів, необхідно застосовувати різні форми навчання, які потребують цілеспрямованого системного та
послідовного удосконалення. Подальші дослідження вбачаємо у вивченні методів здійснення
професійної підготовки майбутніх кухарів-кондитерів.
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Мелько М. В. Инновационные формы творческого развития будущих специалистов кулинарного
профиля в процессе профессиональной подготовки
В статье обосновано влияние положительной динамики развития кулинарной отрасли, повышение
качества услуг, увеличение ассортимента и количества заведений требований к квалификации
специалистов кулинарного профиля. Проанализированы организационные формы обучения, применяемых
при профессиональной подготовки специалистов. Выделены особенности внеучебных и внеурочных
организационных форм обучения будущих поваров-кондитеров. Доказана целесообразность
использования инновационных форм, направленных на творческое развитие будущих специалистов
кулинарного профиля в процессе профессиональной подготовки. В частности, внимание сосредоточено
на таких практико ориентированных формах, как мастер-классы, фестивали, конкурсы, кружки
профессионального направления, выставки. Предложено описание опыта проведения массовых
мероприятий учащейся внеурочной деятельности Домом техники во Львовской области.
Ключевые слова: творческий потенциал, повар-кондитер, внеурочные и внеучебные мероприятия,
профессиональная подготовка, профессионально-техническое учебное заведение.
Melko M. V. Innovative Forms Of Creative Development Of Future Professionals Of Culinary Profile In The
Process Of Professional Training
The article substantiates influence of positive dynamics of development of culinary industry, improving service
quality, expanding a range and number of institutions due to the requirements for regarding qualifications of
experts cooking profile. Organizational forms of training applied during professional training are analyzed. The
features of co-curricular and extracurricular forms of training future pastry chefs are distiguished. The article
proves expediency of use of innovative forms, aimed at creative development of future professionals of culinary
profile in the training process. In particular, attention is focused on such practice-oriented forms as master
classes, festivals, competitions, clubs of the professional orientation, exhibitions. Description of the experience
of carrying out mass actions of students in extracurricular activities by the Home technology in Lviv is proposed.
Keywords: creative potential, cook-confectioner, out-of-school and outside educational activity, vocational
training, vocational school.
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МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВ КОНТЕКСТНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ ДО
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті з’ясовано характеристики методу моделювання, його функції, види, етапи моделювання;
зазначено вимоги до побудови практикоорієнтованих моделей (інгерентність, спрощеність,
адекватність). Визначено прикладні аспекти застосування методу моделювання у контекстній
підготовці студентів магістратури (розроблення моделі підготовки фахівців; моделювання
педагогічних ситуацій; моделювання освітньо-професійного середовища з урахуванням предметного,
психологічного, просторово-часового, соціального-комунікативного контекстів; розробка моделі
готовності майбутнього викладача до самоорганізації у професійній діяльності та ін.).
Ключові слова: модель, моделювання, контекстна підготовка, викладач вищої школи, ситуації
самоорганізації.
Постановка проблеми. В умовах динамічно змінюваного інформаційного середовища вищий
навчальний заклад та його фахівці в числі перших беруть участь у інноваційних перетвореннях, що
потребує не лише відмінного виконання освітніх функцій, а й розроблення та впровадження передових
технологій і теорій. Відтак ідеться формування висококваліфікованого, конкурентоспроможного фахівця,
здатного інноваційно мислити та професійно діяти в умовах освітніх змін, приймати обґрунтовані
рішення, застосовувати творчі та варіативні форми поведінки в нестандартних ситуаціях.
Для визначення переліку і змісту необхідних і достатніх знань задля успішного вирішення завдань
професійної педагогічної діяльності майбутніх фахівців, встановлення оптимального співвідношення
теоретичних і практичних складових підготовки, розроблення логічно-структурних схем підготовки
фахівців, моделей діяльності фахівця тощо застосовується метод моделювання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Технологія контекстного навчання у практиці професійної
підготовки майбутніх фахівців активно розробляється А. Вербицьким, Н. Дем’яненко, Т. Дубовицькою,
В. Желановою, В. Калашниковим, О. Шапран та ін. Дослідниками обґрунтовано методологію, специфіку,
зміст, форми, методи та засоби контекстного навчання, досліджуються основи його застосування у
педагогічній магістратурі, визначено умови створення контекстно-професійного середовища у вищому
навчальному закладі. Педагогічне моделювання як основу освітніх процесів розглядають у своїх
публікаціях С.Гончаренко, О. Дахін, О. Іваницький, І. Непрокіна, О. Новиков, Л. Фридман та ін. Наукові
основи розробки моделей та моделювання у професійній підготовці викладача вищої школи
розглядаються в дослідженнях Н. Волкової, К. Гнезділової, О. Пєхоти, В. Пікельної та ін.
Дослідники використовують метод моделювання з метою проектування освітніх процесів,
розроблення педагогічних проектів, формування практико орієнтованого контенту підготовки фахівців у
межах визначених їхнім науковим інтересом дослідницьких завдань. У проблемному полі досліджень
вищої педагогічної освіти в умовах інтенсивних динамічних процесів у суспільному житті істотне
значення має розробка теоретико-методичних основ контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої
школи до самоорганізації у професійній діяльності, яка покликана забезпечувати достатній і необхідний
рівень готовності фахівців для здійснення ефективної професійної діяльності.
Метою статті є з’ясування теоретичних аспектів застосування методу моделювання в процесі
проектування теоретичних і методичних основ контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої
школи до самоорганізації у професійній діяльності.
Виклад основного матеріалу. Модель є результатом абстрактного узагальнення практичного
досвіду, співвіднесення теоретичних уявлень про об’єкт і емпіричних знань про нього. Її можна
сприймати у широкому значенні – коли йдеться про певне спрощення дійсності, її ідеалізацію, та у
вузькому – коли досліджуване явище прагнуть відтворити за допомогою іншого, уже вивченого, більш
зрозумілого.
Моделювання, відповідно до положень, розроблених В. Пікельною, може визначатися як метод
наукового дослідження, основа розроблення нової теорії, механізм визначення перспективи розвитку [7,
с. 248]. Узагальнено моделювання визначається як метод опосередкованого пізнання, з допомогою якого
для отримання інформації про досліджуваний об'єкт, явище чи систему вивчається допоміжний
абстрактний об'єкт або структура, які мають певну відповідність із реальними явищами і замінюють
оригінали одержання узагальнених знань [5].
Моделювання також визначають як процес створення, дослідження та використання моделей.
Педагогічне моделювання, за висновками Ю. Делімової [3], виконує дескриптивну, прогностичну та
нормативну функції. Сутність дескриптивної функції визначається тим, що за рахунок абстрагування
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моделі дають змогу досить просто пояснити спостережувані явища і процеси; прогностична – відображає
можливість моделювання передбачати майбутні властивості й стани модельованих систем, тобто
дізнатися “що буде?”; нормативна функція – дає змогу відповісти на питання “як повинно бути?” і не
тільки описати існуючу систему, але і побудувати її нормативний образ – бажаний із точки зору суб'єкта,
інтереси і переваги якого відображені використовуваними критеріями.
Залежно від характеру завдань дослідження А. Дахін виділяє два типи педагогічного моделювання:
фрагментарно-предметне і знакове моделювання. Особливість педагогічних предметів моделювання
полягає в тому, що вони є реальними фрагментами педагогічної діяльності, які відтворюють певні
функції та властивості вихідного (модельованого) явища. Для конкретних експериментальних умов
фрагментарно-предметне педагогічне моделювання в якості об'єкта дослідження виділяє один базовий
або кілька аспектів-зрізів педагогічної реальності. Відмінність знакового моделювання від
фрагментарно-предметного полягає в тому, що воно пов'язане (відповідно до назви) зі знаками. До
останніх відносять схеми організації навчання або управління, формули розрахунку ефективності
конкретного методу навчання, шкали оцінювання освітньої компетенції та інше. Одним із варіантів
великомасштабних знакових моделей є педагогічні технології. Вони являють собою сукупність знаків:
тексти, структурні схеми, математичні й логічні символи, зіставні таблиці та ін. Як правило, такі знакові
моделі характеризує внутрішня ієрархія і логіко-змістовий взаємозв'язок понять, смислових модулів і
змістових блоків [2, с. 15].
Моделювання педагогічних явищ, як зазначає А. Дахін, пов'язане з коректною формалізацією
соціальних явищ. Однак виникає необхідність зіставлення результатів, отриманих у ході побудови та
дослідження моделі, з оригіналом. Таке зіставлення відбувається, як правило, кількома
взаємодоповнюючими та взаємоперевіряючими способами. За умови співпадання результатів перевірки
із наперед заданою точністю говорять про те, що модель є валідною.
Педагогічна валідність – операційно задана ступінь адекватності моделі, що описує педагогічне
явище.
О. Новіков та Д. Новіков [6, с. 3-4] визначають такі вимоги до побудови практикоорієнтованих
моделей для забезпечення їх функціонування: 1) інгерентність – достатній ступінь узгодженості моделі
із середовищем функціонування, щоб створювана модель входила в культурне середовище не як
чужорідний елемент, а її природня складова. Другим аспектом інгерентності моделі є пристосовуваність
середовища до моделі майбутньої системи, тобто наявність у культурному середовищі передумов для
функціонування створюваної системи; 2) простота моделі – зумовлюється тим, що, з однієї сторони, у
моделі неможливо зафіксувати багатогранність реальної ситуації й тому має бути передбачена
можливість імпровізації, маневрування суб’єкта її реалізації, а з іншої – варто враховувати необхідність
оперування нею як робочим інструментом, який повинен бути зрозумілим і доступним кожному, хто з
нею працюватиме; 3) адекватність моделі – можливість з її допомогою досягти поставленої мети
проекту відповідно до сформульованих критеріїв; відображає достатню наповненість моделі (щоб
досягти цілі), точність, істинність, варіативність (можливість деякої модифікації (підлаштування) з
метою підвищення її адекватності).
Відтак названі вимоги до моделей корелюють з трьома учасниками процесу моделювання:
середовищем (інгерентність), суб’єктом, який створює і/чи використовує модель (спрощеність) та з
модельованим об’єктом, тобто створюваною педагогічною системою (адекватність).
На основі аналізу підходів різних науковців О. Шапран узагальнює, що найбільш поширеною у
сучасній психолого-педагогічній літературі є така послідовність етапів педагогічного моделювання [8]:
1) входження в процес і вибір методологічних засад для моделювання, якісний опис предмета
дослідження; 2) обґрунтування завдань моделювання; 3) конструювання моделі з уточненням залежності
між основними елементами досліджуваного явища, визначення параметрів об’єкта і критеріїв оцінки
змін цих параметрів, вибір методик діагностики; 4) дослідження валідності моделі; 5) використання
моделі в педагогічному експерименті; 6) змістова інтерпретація результатів моделювання.
Моделі освіти можуть визначати концепцію розвитку системи освіти загалом або ж якість освіти в
конкретному вищому навчальному закладі після закінчення навчання. Відтак у моделях професійної
освіти враховують особливості спеціальності, навчального закладу, дидактичні умови навчання для
вироблення професійних компетенцій. При створенні таких моделей використовується принцип
системності, враховуються внутрішні та зовнішні чинники професійної освіти [9, с. 139].
В енциклопедії професійної освіти [4] зазначено, що модель підготовки спеціаліста – система, яка
відображає або відтворює існуючі чи проектовані структури, зміст навчання спеціаліста та організацію
навчального процесу, які забезпечують її реалізацію. Модель підготовки спеціаліста представлена
навчальним планом та комплексом навчальних програм із навчальних дисциплін і видів практик.
Розгортання моделі підготовки фахівця відбувається за рахунок розкриття змісту навчальної інформації
та визначення комплексу навчальних задач, завдань і вправ, які забезпечують формування системи знань
та умінь, які сприяють розвитку професійно значущих особистісних якостей.
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Метод моделювання використовуємо для проектування, розроблення та використання моделі
підготовки фахівців (науково-теоретичних основ, структурно-логічної схеми, змісту, методичної системи
підготовки), моделювання педагогічних ситуацій (у тому числі ситуацій самоорганізації у професійній
діяльності), моделювання освітньо-професійного середовища з урахуванням предметного,
психологічного, просторово-часового, соціального-комунікативного контекстів; моделювання діяльності
майбутнього фахівця, розробки моделі його готовності до самоорганізації у професійній діяльності.
Розробка моделі контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до професійної
діяльності здійснюється з урахуванням мети та прогнозованого результату підготовки – формування
кваліфікованого конкурентоздатного фахівця, який швидко адаптується до нових умов праці – й
передбачає комплексне включення в цілісний процес підготовки усіх необхідних і достатніх заходів для
досягнення поставленої мети.
Як зазначається у наукових джерелах, контекстна підготовка майбутніх фахівців передбачає
динамічне моделювання предметного та соціального змісту професійної діяльності, чим забезпечується
трансформація навчальної діяльності студентів у професійну. Професійний контекст моделюється в
змісті підготовки майбутніх фахівців через його наближення до проблем викладання у вищій школі,
через відтворення реальних професійних ситуацій, посилення взаємозв’язку між змістом дисциплін та
практичним досвідом студентів, моделювання професійної діяльності в освітньому середовищі
навчального закладу.
Узагальнення наукових праць А. Вербицького, Н. Дем’яненко, В. Желанової, О. Шапран дає підстави
визначити такі відмітні характеристики контекстної підготовки майбутніх викладачів вищої школи до
самоорганізації у професійній діяльності:
 діяльнісна позиція суб’єкта навчання, яка забезпечується статусом навчальних предметів не як
сукупності інформації, а як засобу діяльності;
 засвоєння знань у контексті аналізу й розв’язання змодельованих професійних ситуацій, що
стимулює розвиток пізнавальної та професійної мотивації, формування особистісного сенсу
навчання;
 проблемність змісту підготовки, що забезпечується організацією навчання на рівні пошуку
шляхів подолання суперечностей та розв’язання наближених до професійної реальності проблем,
які вимагають аналітичної, рефлексивної діяльності, прогнозування результатів та варіативності
дій;
 відображення у процесі навчання в образі моделей сутності процесів, які відбуваються у науці, на
виробництві та суспільстві, що слугує інтеграції навчальної, наукової й професійної діяльності
майбутніх викладачів вищої школи;
 накопичення майбутнім фахівцем досвіду використання навчальної інформації як засобу
регуляції своєї діяльності, що забезпечує її перетворення в особистісно значущу при
самоорганізації навчальної (навчально-професійної) та/чи професійної діяльності;
 поєднання індивідуальних і колективних форм роботи магістрантів, що сприяє взаємному обміну
їх особистісного та інтелектуального потенціалу;
 відображення в змісті підготовки студентів магістратури предметного, просторово-часового,
соціально-психологічного та діяльнісного плану їх самоорганізації у майбутній професійній
діяльності.
Контекстна підготовка майбутніх викладачів до самоорганізації у професійній діяльності дає змогу
імітувати динамічні обставини та ситуації реального соціуму, обіграти на конкретних прикладах дії
найбільш важливих факторів професійного середовища. Майбутній фахівець перебуває у центрі
проблемної ситуації, за обставин, коли потрібно швидко прийняти рішення та обрати дію залежно від
спрогнозованого результату. Професійно спрямована практична діяльність у вищому навчальному
закладі повинна здійснюватися з урахуванням таких вимог: мати контекстно орієнтований характер;
забезпечувати чітке усвідомлення значущості такої діяльності та її результату; потребувати
інтелектуального й емоційного напруження; бути самокерованою, з можливою варіативністю в способах
досягнення результатів.
Таким чином, контекстна підготовка майбутніх викладачів вищої школи до самоорганізації
відображає діяльнісну модель підготовки фахівця, в якій предметний зміст діяльності студента
проектується як система навчальних проблемних ситуацій, проблем і задач, наближених до професійної
діяльності, а соціальний – засвоюється через спільну діяльність (групову, колективну) з дотриманням
норм і правил міжособистісної взаємодії та професійної етики.
Працюючи в умовах освітнього середовища вищого навчального закладу не з професійними реаліями,
а з їх інформаційними знаковими моделями і формами навчальної діяльності, варто створити відповідні
психологічні, педагогічні та методичні умови переходу від навчальної діяльності через уявно
модельовану в аудиторних умовах до навчально-професійної, що потребує відповідної зміни предмета
діяльності, мотивів, цілей, дій, засобів і результатів діяльності студента магістратури.
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Моделювання ситуацій самоорганізації майбутньої професійно-педагогічної діяльності сприяє
набуттю учасниками моделювання практичного досвіду: досягнення, моменти успіху або ж негативні дії
чи неправильно прийняті рішення надають досвід відповідних переживань і розвивають навички виходу
з різних ситуацій, розвивають уміння мобілізувати свої зусилля на вирішення завдання, виявлення
гнучкості мислення та формують варіативність поведінки. Програвання можливих реальних ситуацій
спирається на важливі методичні правила, як-от: використання відповідного стилю взаємодії, урахування
просторово-часового обмеження дії та ін.
Відтак моделювання в процесі професійної підготовки студентів магістратури ситуацій
самоорганізації, які відтворюють контекст майбутньої професійної діяльності (їх аналіз, проектування
способів дій та пошук варіантів рішень, програвання ситуацій) створює можливість для перетворення та
синтезування теоретичних знань у практичний досвід та безпосередньо закладає основи розуміння
типових для професійної діяльності завдань.
Висновки та перспективи подальших пошуків. Отже, побудова моделі контекстної підготовки
майбутніх викладачів здійснюється з урахуванням мети, принципів, етапів моделювання, вимог до
побудови моделей, завдань та результату освітньої підготовки, контексту професійної діяльності, досвіду
учасників освітнього процесу та ін. Підґрунтям для формування змісту навчання у контекстній
підготовці фахівців є проблемні ситуації в їх предметній і соціальній неоднозначності та суперечливості,
основи моделювання і розв’язання яких буде схарактеризовано у наступних публікаціях.
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Мирончук Н. Н. Моделирование основ контекстной подготовки студентов магистратуры в
профессионально-педагогической деятельности
В статье выяснены характеристики метода моделирования, его функции, виды, этапы моделирования;
указаны требования к построению практикоориентированных моделей (ингерентность, упрощенность,
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адекватность). Определены прикладные аспекты использования метода моделирования в контекстной
подготовке студентов магистратуры (разработка модели подготовки специалистов; моделирование
педагогических ситуаций; моделирование образовательно-профессиональной среды с учетом
предметного, пространственно-временного, социально-коммуникативного контекстов; разработка
модели готовности будущего преподавателя к самоорганизации в профессиональной деятельности и
др.).
Ключевые слова: модель, моделирование, контекстная подготовка, преподаватель высшей школы,
ситуации самоорганизации.
Myronchuk N. M. Modeling The Foundations Of Context Of Training Graduate Students To Vocational And
Educational Activities
The article describes the modeling method, its functions, types, steps of modeling. The requirements for building
the practice focused models (inherently, simplicity, adequacy) are indicated. Defined applications’ aspects of the
modeling method in the contextual training of the future lecturers (development the model of training; modeling
the pedagogical situations; modeling the educational and professional environment, taking into account the
substantive, psychological, spatial and temporal, social and communicative contexts; development the model of
future lecturers’ readiness for self-organization in professional activities, etc.).
Keywords: model, modeling, contextual training, lecturer, situation of self-organization.
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ПИСАНКА – УНІКАЛЬНИЙ ВИТВІР УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА: ІСТОРІЯ,
ТРАДИЦІЇ, СУЧАСНІСТЬ
У статті розкрито сутність декоративно-прикладного мистецтва як багатогранного художнього
явища, що живе на основі спадковості традицій, розвивається в історичній послідовності. На підставі
аналізу науково-дослідних праць з’ясовано сутність ключових понять, окреслено теми досліджень.
Розглянуто історіографію писанки та зародження писанкарства, особливості орнаментів.
Простежено зародження та розвиток традиції писанкарства від часів трипільської культури до наших
днів. Проаналізовано археологічні, етнографічні, історико-мистецтвознавчі розвідки на предмет
символізму та регіональних особливостей писанкової орнаментики. Окреслено духовний зміст та
сакральне значення українського писанкарства. З’ясовано, що українська писанка – мініатюрний шедевр,
невід’ємний елемент української культури, писанкарство – найдавніша галузь українського народного
мистецтва.
Ключові слова: писанка, писанкарство, писанкарка, символи, орнамент, орнаментика, культурологічний
феномен, народне, декоративно-прикладне мистецтво.
Історія свідчить, що людство формує різноманітні культури залежно від природних умов існування
того чи іншого народу, релігійних, політичних та мистецьких традицій, які складалися століттями.
У сучасному світі дедалі міцніше утверджується ідея рівноправності культур. Кожна з них
сприймається як неповторний національний досвід окремого народу.
У всезагальній народній культурі важливу роль відіграє декоративно-прикладне мистецтво як
багатогранне художнє явище, яке живе на основі спадковості традицій, розвивається в історичній
послідовності.
Разом з рушниками, вишиваними сорочками писанкарство є одним з найунікальніших видів
українського народного мистецтва, а українські писанки  шедеври мініатюрного розпису, створеного
руками народу.
Писанкарство як вид народного мистецтва набуло особливого розвитку в Україні, де кожен регіон має
свої, властиві тільки йому зразки писанкового розпису.
Життєдайна сила писанки, її неповторна краса, багатство орнаментальних композицій, звичаї та
обряди, пов’язані з нею, захоплювали дослідників феномену писанки.
Мистецтво писанки здавна привертало увагу етнографів, фольклористів та мистецтвознавців і як
стародавній звичай, і як прояв таланту народних художників-мініатюристів.
Спеціальних монографічних досліджень майже не було, за винятком окремих праць. Головно це
невеликі статті у різних журналах, збірниках із декоративного мистецтва.
Історіографія писанкарства започаткована ще у ХVII столітті працями французьких авторів.
Упродовж ХVII–XIX століть поодинокі статті виходять у різних міжнародних виданнях. Та найбільш
цікавими є праці кінця ХІХ століття. Одним із перших, хто зацікавився писанкою, був український
антрополог Хведір Вовк, який у 1874 році на ІІІ Археологічному конгресі в Києві у своїй доповіді
звернув увагу на важливе значення писанкових взорів для вивчення українського орнаменту.
Письменниця Олена Пчілка у виданні «Український народний орнамент» (1876) помістила 23 кольорові
замальовки писанок із Новгород-Волинського повіту.
У 1878 році вийшла книга Пелагеї Литвинової «Южно-Русский орнамент», у якій на двох кольорових
таблицях є зображення 24 писанок із Глуховського повіту Чернігівської губернії.
Першим українським дослідником писанки був професор Харківського університету Микола Сумцов,
який у 1881 році видав розвідку «Писанки».
До когорти дослідників належать археологи, етнографи, вчені, які на підставі досліджень писали
статті, видавали розвідки, альбоми. Зокрема, Мирон Кордуба («Писанки на Галицькій Волині»,1899),
Володимир Шухевич («Гуцульщина», 1904), Костянтин Широцький («Риси античного і
давньохристиянського живопису на українських писанках», 1909), Олекса Назарієв («Писанки», 1913),
Іван Шуліков («Пасхальні яйця на Волині», 1915), Василь Кравченко («Короткий історичний огляд про
походження крашанки та писанки на пасху», 1924), Стефан Таранушенко («Українські писанки як
пам’ятки народного малярства», 1927), Ірина Ґурґула («Писанки Східної Галичини і Буковини у збірці
Національного музею у Львові», 1929), Дем'ян Горняткевич («Роль жінки в повставанні українського
народного мистецтва», 1930–1931), Михайло Скорик («Бойківські писанки», 1933), Любов Суха
(«Писанка», 1969), Павло Маркович («Українські писанки Східної Словаччини», 1972), Ганна
Шовкопляс («Давньо-руські писаки»,1980) та інші.
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Подією мистецького життя після півстолітньої перерви став альбом «Українські писанки» (1968).
Автор передмови на шести європейських мовах –дослідник українського народного мистецтва Ераст
Біняшевський.
Швейцарський видавець і цінитель писанкарського мистецтва Павло Гавпт видав у Берні монографію
німецькою мовою «Писанки. Творення і значення українських писанок» (1982).
Сьогодні заслуговують на увагу науково-популярні видання, зокрема, Віри Манько «Українська
народна писанка» (2005), «Світ української писанки» (упорядники Сергій Сітько, Таїсія Русанова, 2005 ),
Марії Іванишин «По білому яйці воскові взори» (2006), Тетяни Коновал «Писанкова абетка (2007),
«Писанка: традиції та модерний дискурс» (упорядник Роксоляна Загайська, 2009) та інші.
Метою статті є розглянути писанку як витвір народу у дослідженнях археологів, етнографів, ученихдослідників; простежити особливості орнаментики, традиції; з’ясувати культурну цінність писанкового
мистецтва.
Пташине яйце, розписане мініатюрним орнаментом, називають писанкою. Назва її походить від слова
«писати», тобто прикрашати орнаментом.
Писанкарство є одним з найунікальніших видів українського народного мистецтва, в якому чи не
найглибше і не найдовше зберігається таємничий код давніх віків. Символічні, стилізовані знаки на
писанці ми сьогодні сприймаємо як художній орнамент. Однак не можемо забувати і про їхню первісну
функцію та значення, що є важливою частиною нашої спадщини, яка формувала українську національну
культуру.
Науковець Василь Кобилюх зауважує, що ідея писанки є одним з найдавніших філософських витворів
праукраїнців 45–20 тисяч років тому, бо ж навіть у мізинській культурі є зразок розмальованої
геометричним візерунком кульки овальної форми.
З глибин художнього досвіду наших предків починаються витоки цієї мініатюри народного
мистецтва, унікального жанру творчості українського народу. Українська писанка пов’язана з
визначними явищами віддалених епох. Наявність зв’язків із давніми віруваннями, створення
декоративної системи, що містить низку орнаменталізованих язичницьких символів, дають підстави
стверджувати, що витоки мистецтва писанкарства лежать у художній творості первісного суспільства,
коли ця символіка сформувалась та закріпилась у свідомості.
Досліджуючи матеріали археологічних експедицій з вивчення трипільської культури (V– II тис. до н.
е.), вчені побачили на кераміці орнаментальні малюнки, які нагадують орнамент на сучасних українських
писанках.
Керамічні писанки Київської Русі як твір мистецтва, а для нас ще й джерело історичної інформації,
набули широкого вжитку у X–ХІІІ ст.
Безсумнівним є те, що своїми коріннями писанка сягає дохристиянських часів, коли на півдні Східної
Європи (нинішній Україні) мешкали поселення із землеробською основою культури. Про те, що писанка
належить саме до цієї культури, свідчить її знаковий код, тобто орнамент.
У Польщі свого часу знайшли писанку на натуральному яйці у ХІІ столітті. Під час розкопок
археологічних пам’яток Ополе, Вроцлава, Новгорода знайдено шкарлупу яєць, розписану рослинним
орнаментом та восковою технікою, яку й нині використовують для розпису писанок.
Першу давньоруську писанку знайдено під час розкопок решток Десятинної церкви, її введено в
науковий обіг у 1857 році. Шукач скарбів і меценат археології Олексій Уваров знайшов глиняні яйця під
час розкопок Кривушанської могили. У Броварках (на Полтавщині) писанку княжих часів у 1902 році
відкопав відомий український археолог Вікентій Хвойко. Кілька років тому глиняну писанку було
знайдено під час розкопок стародавнього Галича (с. Крилос) на Івано-Франківщині. Під час розкопок у
Львові в 2013 році археологи знайшли писанку на гусячому яйці. На ній зображено символ «вужик». Вік
знахідки – 500 років, писанку розписали в козацькі часи. Сьогодні це найдавніша писанка України.
Хоча до нашого часу не збереглися автентичні зразки писанок дохристиянського часу, однак певне
уявлення про них ми можемо мати, тому що мистецтво писання писанок завжди було і є досить
консервативним. Люди в давнину вважали, що символічні знаки, які наносили на писанку, мали для
людини магічну силу, і писанкарка не мала права вносити зміни у її малюнок. Століттями в певній
місцевості писали писанки з одним і тим самим орнаментом, хоча деякі майстрині й додавали до
традиційних узорів свої елементи, які не руйнували загального задуму, а також, оперуючи певним
набором символічних знаків, створювали нові композиції. У народній пам'яті залишалися найкращі
зразки, які відтворювали з року в рік. Так розвивалось писанкарство. Водночас писанковий орнамент –
витвір тисячолітньої традиції і столітніх змін.
Писанковим орнаментом цікавилися вітчизняні та зарубіжні дослідники.
У європейській науці прийнято загальну класифікацію орнаменту (зокрема й писанкового) на мотиви
міфологічні, символічні, якоюсь мірою спільні для всіх народів, та мотиви оригінальні.
Орнамент українських писанок, що створювався упродовж тривалого історичного періоду, вражає
розмаїтістю елементів і мотивів, віріантів композиційного та кольорового поєднань, чіткістю організацій
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й довершеністю ритму. У писанці найповніше серед усіх видів народного мистецтва відображені
домінантні мотиви українського орнаменту, тобто ті, що поширені в усіх видах декоративного мистецтва
на всій етнічній території України.
Розвідка Миколи Сумцова «Писанки» – це одна з найважливіших праць про писанковий орнамент.
Дослідник ділить його на геометричний, солярний, рослинний, тваринний, предметно-побутовий та
релігійний, зазначаючи, що солярна орнаментація майже збігається з геометричною.
Чеський етнограф Францішек Крчек розподіляє писанковий орнамент за його походженням: з
геометрії, предметного оточення, природи , з рослинного і тваринного світу, від небесних тіл та з
релігійних понять і мотивів.
Дмитро Глинський зробив спробу поділити писанковий орнамент на геометричний, симетричний,
правильний, рослинний і такий, що виник унаслідок наслідування узорів фабричних тканин.
Археолог Вадим Щербаківський у праці «Основні елементи орнаментації українських писанок та їхнє
походження» (Прага, 1925) виділяє три основні типи орнаменту: хрестик (в українській номенклатурі –
«ламаний хрест», «гачковий хрест», «млиночок»), трікветр («троячок», «триніг») і розету («рожа»,
«зірка»).
Сергій Колос у статті «Історичні та мистецько-конструктивні засади побудови писанкового
орнаменту» поділився спостереженнями щодо малодослідженого рослинного писанкового орнаменту.
У «Нарисах з історії українсько-декоративного мистецтва» вміщено оглядовий матеріал Любові Сухої
«Писанка», у якому висвітлюється орнаментика писанок, поширення, регіональні особливості. Авторка
пише, що писанка зберегла багато старовинних орнаментальних мотивів й сьогодні є невичерпним
джерелом орнаменту для художників-професіоналів 8, с. 99–101. Мирон Кордуба, розподіляючи
орнамент на геометричний, рослинний і тваринний, простежив загальну тенденцію його «побутової»
інтерпретації відповідно до назв та зміни вигляду. Він писав: «Характерно… що деякий орнамент своїм
виглядом зближається до предметів побутових, зараз же переймає їх назву…»  6 .
Ірина Ґурґула поділила орнамент за назвам. Вона приділяє увагу писанкам західних областей,
зазначаючи, що вони різні, але в них «відбито типові особливості народного мистецтва кожної околиці»
7, с.11. Пише, що «мотиви писанок особливо широко використовуються в художньому текстилі,
кераміці, порцеляні» 10, с.95. Народна художниця України Олена Кульчицька створила за зразками
народних писанок серію оригінальних килимів.
Карл Больсуновський пропонував взяти за основу класифікації писанок такі назви, які подають
писанкарки: «трав’янки, «голубці», «гребінчик», «хрестик», «безконечник».
Олексій Соломченко у статті «Орнамент писанок Прикарпаття» звертає увагу на те, що
найпоширенішим мотивом гуцульських писанок є традиційне зображення оленя. Автор зауважує, що
необхідно «не тільки збирати писанки і зосереджувати їх колекції в музеях, а й видавати спеціальні
альбоми зі зразками кращих писанкових орнаментів різних областей України» 7.
Михайло Скорик у праці «З джерел писанкового орнаменту» проводить аналогію назв писанок з
народними назвами лікарських рослин 10, с.95.
У писанкарстві, як і в українській вишивці, за колористикою чи характером орнаментальних мотивів
можна визначити регіон походження кожного зразка, однак простежується багато видимих і прихованих
елементів, спільних для всіх регіонів України. Кожен регіон України має своє характерне поєднання барв
і композицій, укладених віками у певну систему інформаційних кодів, які сьогодні читаємо як орнамент,
зачаровуючись його багатством та неповторністю, трактуючи писанку твором мистецтва.
У народі кажуть, що писанка – це енциклопедія українського народного орнаменту. «В усьому
народному мистецтві немає такого предмету, який би конденсував у собі стільки образно-символічного
змісту, як писанка. Її дарували на знак перемир'я, побажання здоров'я, краси, сили врожаю,
застосовували як запобігання від стихійного лиха» [5], – зазначає Тетяна Кара- Васильєва.
У системі світоглядних вірувань писанку пов'язували з уявленнями про яйце як джерело,
першопочаток Життя, Всесвіту. Різні народи світу шанували яйце і мали власну атрибутику його
возвеличення. З писанками пов’язано безліч легенд, повір’їв, звичаїв, традицій, обрядових ритуалів, які
виникли ще в язичницьку добу, видозмінювались у суспільних формаціях, а з прийняттям християнства
набули нової функції, пов’язаної з ритуалами освячення паски (під час християнського свята –
Великодня).
Є також численні варіанти легенд, які пояснюють побутування писанок під час Великодніх свят,
пов'язують виникнення традицій писанкарства з євангельськими подіями (страстями Христа) тощо.
Українське писанкарство наповнене глибоким духовним змісом сакрального значення. Ймовірним є
молитовний аспект писанки. Про це свідчать примовляння у процесі писання й особливий, подібний до
молитовного, настрій. Знаки-символи омовлялися відповідно до змісту, який у них вкладався,
наповнювалися внутрішньою енергією, що надавала їм сили того чи іншого побажання. Писанкарка мала
словом і думкою «замолити», закріпити магічну силу взорів. Давні взори – це графічний запис молитвипрохання: про дощ, врожай, жіночу плідність тощо.
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Писанка в минулому, згідно з повір’ями, лікувала людей, охороняла житло від блискавки й пожежі,
сприяла родючості фруктових дерев, мала різноманітне культове призначення. Такою писанка увійшла і
в усну народну творчість; стала традиційним елементом дівочих та юнацьких ігор і цілої низки звичаїв,
пов'язаних із весняними святами.
Дбайливе збереження традицій у писанкарстві не припинило розвитку орнаментальних мотивів, змін
поліхронічного характеру, ритмічності форм, а досягло художнього рівня, перетворилось у народне
мистецтво декоративного розпису.
У середині 40-х років ХХ ст. побачила світ праця Михайла Бабенчикова «Народне декоративне
мистецтво України», у ній писанкарство розглянуто як «своєрідну галузь суто українського
декоративного мистецтва» 10.
Тема писанкарства була введена у «Програму з історії українського мистецтва» (1956) за редакцією
Володимира Заболотного.
В «Українському радянському енциклопедичному словнику» (1967) наведено, що «писанки –
пофарбовані або орнаментовані яйця. Виготовлення писанок пов’язане з дохристиянським звичаєм
зустрічі весни, пізніше – з Великоднем, тепер писанки –мистецький витвір. Цей вид народного мистецтва
поширений у багатьох слов’янських народів, зокрема, українського» 4, с.2. А «УРЕС» 1987 року уже
так пояснює: «Писанка – одна з форм українського українського народного розпису, орнаментовані
пташині яйця. Існують декілька стилів розпису писанки – геометричний, рослинний, анімалістичний.
Сюжети мають реальну основу («сонечко», «рожі», «сороки» тощо), поширені майже на всій території
України. Сучасні писанки – своєрідні мініатюри…» 4, с.2. Усього 20 років розділяє ці два видання.
Завдяки ентузіастам писанкарство активно пропагувалося.
У час, коли традиція писання писанок в Україні була майже знищена, про неї не забули в Канаді та
США. Архітектор Володимир Січинський під час війни видав у Ляйпцигу альбом «Українське ужиткове
мистецтво» з 88 зразками писанок.
У 1958 році вийшли у світ поштові марки зі зразками традиційних писанок, які поширювалися через
«Пласт». Знято фільм про писанку.
Один із найкращих альбомів («Двадцять кіп писанок»,1994) видав у США Зенон Елиїв, до якого
ввійшло 1200 зразків, з них 80 відсотків автентичних писанок.
У 1994 році видано книжку «Україно, нене моя! Сповідь: поезії, писанки». Автор ілюстрацій та
післямови – Ураст Біняшевський. Він пише: «Дивні, чудові, прекрасні, чарівні, надзвичайні…, саме так
висловлюються люди, коли бачать наші весняно-великодні писанки. Тому не дивно, що вони
сприймаються символом України, символом вишуканості наших душ» 1.
Роль писанки у традиціях святкування Великодня в Україні описали і видали у середині ХХ ст. за
кордоном етнографи Степан Калимник і Олекса Воропай.
Далеко за межами України відомі школи писанкарства. Талановиті майстри, які досліджують
писанкарство, популяризують вивчення традицій цього прадавнього мистецтва: Павло Марковеч із
Словаччини; Оксана Лопушанська, Іванка Чумак з Франції; Валентина Тершикум з Німечини; Фелолина
Процик з Бразилії; Раймунд Кайндль з Австрії. Одарка Онищук з Канади стала першою писанкаркою у
світі та отримала за це найвищу нагороду – почесне звання «Заслужений майстер народної творчості
України».
В Україні з метою поширення писанкового мистецтва проводяться з’їзди писанкарів, фестивалі,
виставки, семінари, конференції, майтер-класи.
У вересні 1992 року в Києві відбувся перший в історії української культури Міжнародний з’їзд
писанкарів. У рамках з’їзду відбулася науково-практична конференція «Писанка – культурний символ
України».
У 2002 році у м. Коломиї (на Івано-Франківщині) відбувся Міжнародний фольклорно-етнографічний
фестиваль «Коломийка – 2002», під час якого було проведено ІІ Міжнародний з’їзд писанкарів.
У м. Вегревiлі (провінція Альберта) зведений єдиний у світі десятиметровий пам’ятник Писанці. Як
зазначила у своїй доповіді на ІІІ Міжнародному з’їзді писанкарів Марія Лесів (тоді докторантка
університету Альберти), ця писанка поєднала елементи українського культурного спадку з найновішими
досягненнями науки й цивілізації.
Перший і найбільший музей у світі, де експонується понад 8 тисяч українських писанок із різних
регіонів, є у Венніпезі.
Музей писанок у вигляді великоднього яйця розташований в м. Коломия Івано-Франківської області.
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Отже, можемо зазначити, що писанка – це щось більше, ніж просто розфарбоване яйце різними
кольорами та візерунками. Це невід’ємний елемент української культури, свідомості та ментальності.
Оригінальний орнамент писанок не лише чарує своєю вишуканістю, мініатюрністю, гармонією
колориту, він містить глибоку символіку, що дійшла до нашого часу та єднає із традицією минулого.
Із мистецького погляду писанка вражає витонченістю розпису на маленькій площині, довершеністю і
багатством композиційних варіантів, орнаментальних елементів та мотивів. «Писанковою мовою
незчисленні творці донесли до наших днів генетичну пам’ять українського народу, зримо увічнили його
уявлення про світ, його .думку, предківську віру» 5, – зазначає етнолог-дослідник Олесь Фісун.
«Писанка – це світло сонця і світло душі, подих неба і дух землі, це геній нашого народу. З неї, як із
невибутнього яйця-райця, безкінечно струмує творча сила митців з народу» 5, – зауважує етнограф
Вадим Мицик.
В Україні писанка стала мірилом краси: «Гарна, мов писанка». Тарас Шевченко на весь світ
проголосив: «Село на нашій Україні, неначе писанка село…». «Якби наш народ не створив нічого
іншого, окрім писанки, то і цього було б досить, аби зайняти почесне місце в пантеоні цивілізованих
націй» 5, – писав народознавець Василь Скуратівський.
Українські писанки – унікальний шедевр планетарного значення, у світі –символ нашого народу.
Наприкінці ХІХ–у першій третині ХХ ст. виготовлення писанок в Україні досягло високого рівня
розвитку й виокремилося як окремий вид народної творчості. З кінця 1990-х років це мистецтво стає
дедалі популярнішим. Традиції писанкарства сьогодні продовжують досвідчені майстрині, а також
молоді майстри – учні та студенти, які вивчають історію писанки, техніку її виготовлення.
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Михайлишин Р. Р. Писанка – уникальное произведение украинского народного искусства: история,
традиции, современность
В статье раскрыта сущность декоративно-прикладного искусства как многогранного
художественного явления, живущего на основе наследственности традиций, развивается в
исторической последовательности. На основании анализа научно-исследовательских работ выяснено
сущность ключевых понятий, обозначены темы исследований. Рассмотрены историографию писанки и
зарождения писанок, особенности орнаментов. Прослежено зарождение и развитие традиции росписи
писанок со времен трипольской культуры до наших дней. Проанализированы археологические,
этнографические, историко-искусствоведческие разведки на предмет символизма и региональных
особенностей писанковой орнаментики. Определены духовное содержание и сакральное значение
украинского писанок. Выяснено, что украинская писанка - миниатюрный шедевр, неотъемлемый
элемент украинской культуры, писанки - древнейшая отрасль украинского народного искусства.
Ключевые слова: писанка, писанкарство, писанкарка, символы, орнамент, орнаментика,
культурологический феномен, народное, декоративно- прикладное искусство.
Myhailyshyn R.R. Pysanka As An Unique Work Of The Ukrainian Folk Art: History, Traditions, Modernity
The article reveals the essence of arts and crafts as multifaceted artistic phenomenon that lives based on
heredity traditions developed in historical sequence. Based on the analysis of research papers essence key
concepts, there have been outlined research topics. It is considered historiography and origin of pysanka,
ornaments features. The article deals with the origin and development of the Easter eggs tradition since the time
of Trypillia culture to nowadays. The analysis by archaeological, ethnographic, historical exploration of art in
terms of symbolism and regional characteristics of pysanka’s ornaments is done. There have been outlined
spiritual meaning and sacred value of Ukrainian Easter eggs (pysanka). It is found that Ukrainian Easter egg - a
miniature masterpiece, an integral part of Ukrainian culture, egg painting – is the oldest branch of Ukrainian
folk art.
Key words: Pysanka (Easter Egg), Pysanka painting, symbols, décor, ornaments, cultural phenomenon, folk art,
arts and crafts.
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викладач, аспірант кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання
(Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми)
Чжан Сянюн,
аспірант кафедри російської мови, зарубіжної літератури та методики їх викладання
(Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, м. Суми)
ЭКСКУРСИЯ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
ИНОСТРАННОГО СТУДЕНТА МУЗЫКАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Статья посвящена обоснованию эффективности такого метода формирования вторичной языковой
личности иностранных студентов музыкальной специальности как экскурсия. Отмечается, что
основой формирования профессиональной компетентности иностранных специалистов является
формирование билингвальной языковой личности. Обоснованно первостепенное значение мотивации
учения в формировании языковой компетенции и расширение тезауруса личности. В тексте статьи
предложена методика подготовки и проведения экскурсии. Проанализированы сущность понятия
«экскурсия» в научно-педагогической литературе. Осуществлено описание процесса овладения
грамотностью и социокультурной информации будущими специалистами в условиях максимально
приближенных к естественным.
Ключевые слова: языковая личность, вторичная языковая личность, экскурсия, языковая
компетентность, профессиональная компетентность.
Постановка проблемы и анализ последних исследований и публикаций. Подготовка иностранных
специалистов в украинских вузах начинается с обучения языку (в нашем случае – русскому). Успешное
формирование билингвальной языковой личности – твердая основа формирования профессиональной
компетентности. Уточним, что употребляя термины «билингвальная языковая личность», «языковая
личность», мы имеем в виду сущность, неоднократно описанную в работах Ю.Н. Караулова, В.А.
Масловой, Б.А. Серебренникова, Л.И. Мацько и др. На наш взгляд, Л.И. Мацько дала наиболее
приемлемое для нашей работы определение этих понятий, и мы вкладываем в них такое значение: это
«обобщенный образ носителя языкового сознания, национальной языковой картины мира, языковых
знаний, умений и навыков, речевых умений и способностей, речевой культуры и вкуса, языковых
традиций и языковой моды [4, с. 43].
Именно эти признаки языковой личности отмечаются и в основных лингвометодических словарях,
например, в словаре Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина: языковая личность – «любой носитель того или иного
языка, охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов с точки зрения использования
средств данного языка для отражения окружающей действительности (картины мира)…» [1, с. 362]. Мы
также принимаем как определяющую образовательную стратегию утверждение упомянутых авторов о
том, что обучение родному языку должна быть направлена на формирование языковой личности, а
неродному (иностранному) языку – вторичной языковой личности [1, с. 362].
Целью нашей статьи и является описание одного из методов формирования вторичной языковой
личности студента музыкальной специальности, а именно, экскурсии в места пребывания выдающегося
композитора П.И. Чайковского.
Изложение основного материала исследования. Для эффективного формирования языковой
компетенции, для расширения тезауруса личности, которые составят базовые структуры билингвальной
языковой личности, первостепенное значение имеет мотивация обучения. Мотивирование позволяет
выявить внутренние резервы личности для ее развития, обучения и воспитания; через мотивацию можно
влиять как на производительность, так и на развитие самой личности. В науке это утверждение стало
аксиомой, поскольку неоднократно проверен и доказан в исследованиях целый ряд положений,
влияющих на формирование мотивационной сферы обучающихся. Так, например, ученые установили,
что проблема формирования оптимальной мотивации зависит от академической успеваемости
(Н. А. Емельянова, Н. Милитанская, З. Романова); интереса к иностранному языку (П. Козик, Р.
Сырнева); удовлетворения коммуникативной потребности (П. Козик, В. Сатинова, Е. Рощина, В.
Андриевская, М. Муканов, Л. Паневина, Т. Левина); способностей к иностранному языку (Л. Юрцева, А.
Кричев); содержания сообщаемой информации на иностранном языке (П. Козик, Б. Ноткин);
взаимоотношений учителя и учащихся (С. Григорян, Ш. Чхартишвили, В. Грабал, Т. Кольцова,
Г. Иванова); личностных особенностей обучаемых (Н. Симонова, А. Маркина, И. Іменитова); личности
преподавателя (Н. Симонова, П. Козик); взаимоотношений в учебной группе (С. Григорян, Е. Рощина,
В. Шадриков, Н. Симонова); профессиональной направленности учебной деятельности (Б. Ноткин, А.
Гебос, Э. Башкирцева, Л. Образцова, Л. Панова) [2, с. 109]. З.И. Гирич называет оптимальным общением
такое, доминирующими мотивами которого являются профессиональный интерес будущих специалистов
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и максимальное приближение к условиям естественного общения [2, с. 109]. Поэтому для эффективного
усвоения информации на занятиях по изучению иностранного языка и успешного формирования
языковой личности нужно создавать такие ситуации, которые сочетают в себе оба доминантные мотивы.
Одним из таких способов организации занятий является экскурсия.
Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин рассматривают экскурсию как форму организации учебновоспитательного процесса, позволяющую знакомить учащихся со страной изучаемого языка и условиями
функционирования языка в конкретной речевой среде. Авторы словаря различают экскурсии учебные,
производственные, краеведческие. Краеведческие экскурсии являются одним из способов знакомства
учащихся с природой, историей, экономикой и культурой региона, в котором они проходят обучение [1,
с. 351]. Вот почему для проведения экскурсии с иностранными студентами необходимо провести
следующую работу: освоить лексику, используемую во время экскурсии, синтаксические конструкции;
поставить перед студентами определенные учебные задачи, которые нужно разрешить в процессе
экскурсии; провести итоговое занятие с целью закрепления полученных знаний.
Иностранный студент – это особая языковая личность (как минимум двуязычная), но которая только
начинает формироваться. Формирование такой личности начинается с формирования фонетической и
лексической составляющих языковой компетентности. Эмоционально и образно выразила эту мысль
Е.П. Голобородько, заявляя, что слово «ген культуры, живая память о том, что было и что происходит
сейчас. Оно имеет возможность легко и быстро распространяться по планете, свободно экспортироваться
и импортироваться. Это лингвосфера Земли. Худое или приветливое, недоброе или ласковое, острое или
льстивое, черное или красное, честное или неискреннее, слово – кодекс поведения, визитная карточка
эпохи, профессии, состояния человека» [3, с. 3]. На всех этапах обучения, а особенно на начальном,
нужно рассматривать «слово» еще и как «визитку профессии». Экскурсия по местам пребывания
композитора для студентов музыкальных специальностей – это и способ мотивации учебной
деятельности, и способ эффективного введения новых тематических групп лексики, и способ
расширения тезауруса языковой личности, и способ активизации коммуникативной деятельности.
Однако перед экскурсией нужна особо интенсивная работа по ее подготовке. Как справедливо отмечают
Н. Г Мойсеенко и Л. В. Сизова, «личность должна накопить социально-культурные знания в такой
степени, чтобы быть способной чувствовать себя свободно при контакте с другой социально-культурной
общиной» [5, с. 63].
Представим систему работы при подготовке к экскурсии, проведении ее и на итоговом занятии (после
экскурсии).
Тема. Предложный падеж.
Лексическая тема «П.И. Чайковский в Сумах»
І. Подготовка к экскурсии. Овладение актуальными тематическими группами лексики.
Лексика темы. Имена существительные: тематическая группа «музыка» – композитор 作曲家,
вальс 华尔, консерватория 音乐学院, увертюра序曲，前奏曲, драма 戏剧, оркестр 乐团, арфа 竖琴, труба
小号, барабан 鼓, скрипка 小提琴, рожок 号角, партитура 总谱（乐）, ария 咏叹调, романс浪漫;
тематическая группа «постройки» – имение 庄园, госпиталь 医院, порог 门槛, флигель 附属建筑,
(主建筑外的其他建筑), сооружение 建筑物, фонтан 喷泉, плотина 水坝, особнячок 大厦; тематическая
группа «селения» – слобода 镇, полк (область) 州, провинция 省, деревня 村庄; разная лексика –
воспоминание 回忆, офицер 军官, безделушка 饰物, ландыш 铃兰, обитатель 居民, счастье 幸福,
традиция 传统，习俗, пространство 空间，面积, простор 宽阔, раздолье辽阔, долина谷地，盆地, опека
监护，监护人, господа 主人，老爷（旧）, гений天才, наброски 轮廓，初稿.
Имена прилагательные: разная лексика – живописный 优美的，景色如画的, старый 旧的,
гостеприимный 好客的, сумрачный 闷闷不乐的, мнительный 多疑的, тёплый (хороший) 温暖的 (性格),
радостный 快乐的, мелкий小巧的, беспристрастный 公正的.
Глаголы: тематическая группа «речевая деятельность» – говорить 说, рассказывать告诉，讲,
сообщать 传达, спрашивать 问问; тематическая группа «мыслительная деятельность» – вспоминать
回忆，想起, думать 想, забывать 忘记, мечтать梦想; тематическая группа «местонахождение» –
обосноваться 定居, гостить 做客, находиться位于, поселиться 安家落户，定居, жить 生活; разная
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лексика – практиковать 实践，实习, петь 唱, писать 写, читать 阅读, инструментировать器乐,
вдохновлять 激励，鼓舞, утешать 安慰, мирить和解
Задание 1. Слушайте, читайте и повторяйте. Переведите слова на родной язык.
Задание 2. Как Вы понимаете выражения: ни свет ни заря; райский уголок; чудак-простачок; люди
знатного происхождения; простой деревенский люд? Есть ли в Вашем родном языке аналоги этим
выражениям? Как они переводятся на русский язык?
Задание 3. Подберите к существительным имение, воспоминание, слобода, полк (область), госпиталь,
композитор, офицер, порог, вальс, безделушка, ландыш, флигель, сооружение, фонтан, платина,
обитатель, счастье, консерватория, увертюра, драма, традиция, оркестр, арфа, труба, барабан,
скрипка, рожок, партитура, ария, романс, особнячок, пространство, деревня, простор, раздолье,
долина, опека, гимназия, господа, гений, наброски подходящие по смыслу прилагательные.
Задание 4. Подберите к прилагательным живописный, старый, гостеприимный, сумрачный, тёплый
(хороший), радостный, мелкий, беспристрастный подходящие по смыслу существительные и поставьте
полученное словосочетание в предложный падеж. Например: Живописный – живописный берег – на
живописном берегу.
Задание 5. Вставьте пропущенные буквы.
Можно много рассказывать о велик.. композитор.. . Оба друга учились в Петербургск.. училищ... Они
снова встретились в Московск.. консерватир.. . Чайковский приезжал, и в уютн.. кондратьевск..
особнячк.. поселялось нечто тёплое и радостное. Все очень часто вспоминали об известн.. человек.. .
Задание 6. Составьте с глаголами вспоминать, говорить, думать, забывать, мечтать, петь, писать,
рассказывать, сообщать, спрашивать, читать предложения по модели Кто? – Что делает? – О ком
(о чём)?
Задание 7. Составьте с глаголами практиковать, обосноваться, гостить, находиться, поселяться,
жить предложения по типу Кто (что)? – Что делает? – Где? и Кто (что)? – Что делает? – Где? –
Когда? (в каком месяце, году?).
Задание 8. 1. Послушайте текст. Предположите, о чем может говориться в тексте «Чайковский в
Низах»?
Чайковский в Низах
Среди зарослей старого кондратьевского имения в Низах на живописном берегу Псла уже более двух
столетий стоит дом, давно ставший музеем. В наше время в этом доме остались только воспоминания о
том, что когда-то здесь бурлила жизнь, звенели смех и музыка.
Ведь именно сюда, к гостеприимным Кондратьевым приезжал на лето великий русский композитор
Петр Ильич Чайковский. Хотя только ли русский? Исследователи выяснили, что корнями Чайковские
прочно связаны с украинской землей. В 60-х годах XVIII столетия в слободе Николаевка Миргородского
полка (ныне с. Фрунзовка Полтавской области) жила некая Анна Чайчиха, вдова Федора Чайки, у
которой было пять сыновей. Один из них, Петр, оказался в латинской школе в Киеве. Здесь и
переименовали его на русский манер Чайковским.
Получив медицинское образование, Петр Федорович отправился в Санкт-Петербург, где в одном из
госпиталей начал практиковать сперва как помощник доктора, затем как доктор. Записался на военную
службу и в звании полкового врача прошел всю русско-турецкую войну 1768-1774 гг. Женился на дочери
офицера Анастасии Степановне Протасовой и обосновался на Урале. У Петра Федоровича и Анастасии
Степановны было пять сыновей и четыре дочери. Младший из сыновей, Илья, и стал отцом будущего
композитора.
Но вернемся в Низы. 1 июля 1871 года Петр Ильич Чайковский впервые переступил порог
кондратьевского дома. Навстречу ему вышел почтенный предводитель дворянства Сумского уезда
Николай Дмитриевич Кондратьев, а за ним выбежала, радостно смеясь, дочь Дина, которой великий
композитор впоследствии посвятит «Вальс-безделушку».
С тех пор пять последующих лет Петра Ильича в Низах встречали с большим нетерпением. Даже
Дина в день приезда просыпалась ни свет ни заря – в шесть утра и летела в сад за цветами. Ведь ее
любимый дядя Петя очень любил цветы, особенно ландыши!
Этот знаменитый флигель, к сожалению, не сохранился до наших дней. Еще в начале прошлого
столетия рабочие прилегающего к имению сахарного завода поставили на его месте свои сооружения. Не
сохранились также возвышавшаяся когда-то посреди парка деревянная церковь, громадный фонтан,
плотина, остров на Псле, где обитатели имения проводили незабываемые минутки отдыха... В те
времена, между прочим, по Пслу из Сум в Низы можно было добраться на небольшом пароходике,
который отчаливал из городского парка.
Все эти прелести поистине райского уголка не могли не очаровать душу композитора. Но Петра
Ильича тянуло прежде всего не в имение, а людям.
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Как же познакомились Чайковский с Кондратьевым? В свое время оба они учились в Петербургском
училище правоведения, которое Николай Дмитриевич окончил несколькими годами раньше. И только
шесть лет спустя, зимой 1870 года, они снова встретились, на этот раз в Москве. Кондратьев пригласил
Петра Чайковского, ставшего к тому времени уже молодым профессором Московской консерватории, в
свое Низовское имение.
Возможность творить среди чарующих уголков украинской природы наполняла Чайковского
настоящим счастьем. Здесь можно было даже решиться на что-то необычное, не вписывающееся в
правила создания классической музыки для студентов консерватории. Именно таким было родившееся в
Тростянце первое большое симфоническое произведение композитора – увертюра «Гроза» по мотивам
драмы А.Н. Островского. Вопреки всем традициям он инструментировал ее при помощи большого
оркестра, ввел арфу, трубу, барабан, скрипку, английский рожок, тарелки.
Но давайте снова вернемся в Низы. С каждым приездом сюда Чайковского в уютном кондратьевском
особнячке поселялось нечто теплое и радостное. Смех, веселье, песни, шутки наполняли не только
пространство имения, но и все село. Ее население тоже, как ни странно, жило приездами этого милого
человека, который «вдохновлял, утешал, мирил ссорящихся, давал мудрые советы, оказывал всякую
помощь всем, денежную и нравственную, был добрым гением окружающих». Ведь сами господа, как
тогда водилось, почти не выходили за пределы своего имения – людям знатного происхождения просто
нечего было делать среди простого деревенского люда...
Чайковский был другим. Он любил простор, раздолье, мог часами бродить среди заросших густыми
травами и кустарником низовских долин. С таких прогулок композитор возвращался с набросками нот,
музыкальных фраз, отрывков арий. А потом, садясь за рояль, рвал все исписанные листы в мелкие
клочья, чтобы на следующий день сделать новые наброски.
Часто вместе с Петром Ильичом в Низы приезжали его друзья: поэт Алексей Апухтин,
необыкновенно мнительный чудак-толстячок с тоненьким голоском; Сергей Донауров, писатель
Болеслав Маркевич. Бывали здесь и младшие братья Чайковского.
Ах, какие литературно-музыкальные вечера устраивала в доме Кондратьевых эта веселая компания
талантливых людей! Именно здесь на суд беспристрастных слушателей впервые выносились чьи-то
новые романсы и поэтические строки... А вот летом 1877 года Чайковский уже не смог приехать в Низы.
В жизни композитора начался очень трудный, переломный период. Но это уже совсем другая история.
(По К. Максимовой)
2. Оправдались ли ваши предположения?
Задание 9. Прочитайте текст по частям. Ответьте на вопросы.
Где находится музей П.И. Чайковского?
К кому приезжал великий композитор?
П.И. Чайковский – русский или украинский композитор? (Найдите в тексте ответ на этот вопрос).
Когда П.И. Чайковский впервые приехал в Низы?
Кому посвящен «Вальс-безделушка»?
Какие цветы любил П.И. Чайковский? Кто их для него собирал?
Сохранился ли флигель, где жил композитор, до наших дней?
Как познакомились Чайковский с Кондратьевым?
Как называлось первое большое симфоническое произведение композитора?
Какая увертюра была написана в Низах?
Любили ли жители Низов великого композитора? (Найдите в тексте ответ на этот вопрос).
Задание 10. Найдите в тексте и выпишите предложения, соответствующие моделям: Кто? – Что
делает? – О ком (о чём)?; Кто (что)? – Что делает? – Где? ; Кто (что)? – Что делает? – Когда? (в
каком месяце, году?).
Задание 11. Составьте вопросы к каждому предложению из последних трёх абзацев текста.
Задание 12. Подготовьтесь провести один из фрагментов экскурсии для туристов: а) опишите портрет
П.И. Чайковского; б) составьте и озвучьте комментарий музыканта к прослушанному «Вальсубезделушке» (или другому произведению П.И. Чайковского; 3) Расскажите, как развивалась дружба
между семейством Кондратьевых и П.И. Чайковским.
ІІ. Задание на время экскурсии.
Задание 1. Внимательно слушайте экскурсовода, незнакомые слова записывайте в тетрадь.
Задание 2. Будьте готовы провести подготовленный вами фрагмент экскурсии.
ІІІ. Итоговое занятие.
Задание 1. Подготовьте рассказ по плану. В тексте должны быть предложения типа Кто? – Что
делает? – О ком (о чём)?; Кто (что)? – Что делает? – Где? ; Кто (что)? – Что делает? – Когда? (в
каком месяце, году?).
План
Расположение музея.
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Здание музея снаружи.
Здание музея внутри:
количество комнат;
картины;
мебель.
Наиболее запоминающийся момент во время экскурсии.
На наш взгляд, такая работа на занятиях по русскому языку будет способствовать формированию
языковой личности иностранного студента.
Выводы. Процесс формирования билингвальной языковой личности студентов-иностранцев является
наиболее эффективным, если обучение происходит преимущественно на страноведческом материале
регионального характера, причем содержание такого материала должно соответствовать
профессиональным интересам будущих специалистов; активная коммуникация, приближенная к
естественным условиям, мотивирует учебную деятельность студентов; один из способов активизации
коммуникативной деятельности студентов – правильно организованная экскурсия (в том числе
путешествие по улицам города, посещение театра, кинотеатра) – все это способствует интенсивному
обогащению словарного запаса и ознакомлению с нормами речевого поведения в различных речевых
ситуациях.
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Мовчан Т. В. , Сянюн Чжан. Екскурсія як спосіб формування вторинної мовної особистості
іноземного студента музичної спеціальності.
Стаття присвячена обґрунтуванню ефективності такого методу формування вторинної мовної
особистості іноземних студентів музичної спеціальності як екскурсія. Зазначається, що основою
формування професійної компетентності іноземних фахівців є формування білінгвальної мовної
особистості. Обґрунтовано першорядне значення мотивації навчання у формуванні мовної компетенції
та розширення тезаурусу особистості. У тексті статті запропоновано методику підготовки і
проведення екскурсії. Проаналізовано сутність поняття «екскурсія» у науково-педагогічній літературі.
Здійснено опис процесу оволодіння грамотністю і соціокультурною інформацією майбутніми фахівцями
в умовах максимально наближених до природних.
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Ключові слова: мовна особистість, вторинна мовна особистість, екскурсія, мовна компетентність,
професійна компетентність.
Movchan T.V. , Sanun Chgan. Excursion As A Way Of Forming The Secondary Linguistic Personality Of A
Foreign Student Musical Specialty
The article is devoted to substantiation of efficiency of this method of developing of secondary linguistic identity
of foreign students of musical specialty as an excursion. It is noted that the basis of formation of professional
competence of foreign professionals is the formation of a bilingual linguistic identity. It is justified the
paramount importance of learning motivation in the formation of language competence and expansion of the
thesaurus of the individual. In the article the technique of preparation and carrying out of excursions are
proposed. It is analyzed the essence of the concept "excursion" in scientific and pedagogical literature. It is
carried out the description of the process of mastering literacy and socio-cultural information by future
specialists in the conditions close to natural.
Key words: linguistic personality, secondary linguistic personality, tour, language competence, professional
competence.
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ХУДОЖНЬО-ТВОРЧА ОБДАРОВАНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВА ЯК ПЕРЕДУМОВА ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНОГО САМОРОЗВИТКУ
У статті окреслено головні завдання вищої педагогічної мистецької освіти. Визначено вимоги до
сучасного учителя образотворчого мистецтва. Здійснено теоретичний аналіз важливої проблеми
мистецько-педагогічної освіти: професійно-особистісного саморозвитку майбутнього вчителя
образотворчого мистецтва. Розглянуто проблему саморозвитку та становлення особистості в
філософському, психолого-педагогічному та мистецькому контексті. Автором статті визначено
саморозвиток як спосіб особистісної самореалізації, генетично закладений у людині. Обґрунтовано
значення художньо-творчої обдарованості особистості як необхідної передумови досягнення високого
рівня саморозвитку. Окреслюються основні психолого-педагогічні умови, які сприятимуть ефективному
вирішенню зазначеної проблеми у процесі фахової підготовки майбутніх педагогів-художників.
Ключові слова: художньо-творча обдарованість, професійно-особистісний саморозвиток, психологопедагогічні умови, самореалізація, майбутні вчителі образотворчого мистецтва.
Смисл і ціль освіти – людина у постійному розвитку,
її духовне становлення, гармонія її відносин з собою
й іншими людьми, зі світом.
І.Зязюн
Постановка проблеми. В сучасних умовах глибоких і динамічних перетворень у всіх сферах
суспільства – духовного, морального потрясіння, прогресу інформаційно-комунікативних технологій,
масової деформації ціннісних орієнтирів, зниження рівня національних авторитетів, система вищої
педагогічної освіти загалом і мистецької зокрема, потребує особливої уваги. Адже головним її завданням
є підготовка вчителя, який володіє широким спектром знань і вмінь з дисциплін художньо-естетичного
циклу та сучасними методиками викладання, спрямованими на розвиток активності, ініціативності,
самостійності, критичності учнів, який здатний нейтралізувати зовнішні антихудожні впливи середовища
та забезпечити умови для їхньої самореалізації, безперервного самовиховання і самовдосконалення.
Відтак, сучасний учитель образотворчого мистецтва має бути висококваліфікованим професіоналом і
обдарованою особистістю, спрямованим на постійний саморозвиток, творчий пошук і самоосвіту. Він
має відповідати вимогам стрімкого темпу розвитку новітніх освітніх тенденцій, «повинен добре
орієнтуватися в різноманітності педагогічних технологій, мати свою думку і вміти захищати її,
правильно оцінювати свої можливості, бути готовим до прийняття відповідальних рішень» [5, с. 357].
Окрім того, вчитель образотворчого мистецтва має володіти спеціальними образотворчими
здібностями, щоб реалізувати свій потенціал у різних видах художньо-творчої діяльності. Адже, на
думку вчених (Л. Виготський та ін.), художньо-творча діяльність – одна із найважливіших форм
естетичного освоєння навколишнього світу, яка має найбільш придатні умови для творчої природи
особистості й розвитку її творчих здібностей Безумовно, захопленість педагога такою діяльністю
сприятиме його гармонійному професійно-особистісному саморозвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема саморозвитку особистості завжди була
предметом досліджень багатьох науковців. На теоретико-методологічному рівні вона розглядалася в
працях вітчизняних (Г. Костюк, І. Бех, О. Газман, В. Зінченко, О. Киричук, Л. Кулікова, С. Максименко
та ін.) і зарубіжних (А. Адлер, Р. Ассаджіолі, Р. Бернс, А. Маслоу, А. Менегетті, Г. Олпорт, К. Роджерс,
Л. Сміт, Д. Сьюпер, В. Франкл, Е. Фромм та ін.) учених.
Різні аспекти професійного саморозвитку та самовдосконалення майбутніх учителів вивчали
А. Бистрюкова, Л. Бондаренко, Л. Зязюн, Н. Кічук, М. Костенко, М. Кряхтунов, О. Пєхота, Т. Стрітьєвич,
Т. Тихонова, Б. Фішман, П. Харченко, Т. Шестакова та ін. Особливості професійної підготовки
майбутніх педагогів вивчали О. Абдуліна, Ю. Бабанський, Н. Гузій, В. Кан-Калик, Н. Кузьміна,
Н. Ничкало, О. Савченко, В. Сластьонін та ін. Процес формування їхньої особистості висвітлювали
В. Орлов, Л. Рувинський, В. Семиченко, В. Якунін та ін.
Особливості професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва розглядали
О. Кайдановська, О. Каленюк, О. Колоянова, С. Коновець, Ю. Мохірєва, М. Пічкур, Л. Покровщук,
О. Смірнова, Г. Сотська, М. Стась, О. Ткачук, В. Щербина та ін.
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У контексті професійної мистецької освіти вагому нішу займає проблема вивчення обдарованості
особистості, зокрема, художньо-творчої. Обдарованість ученими розглядається як складне інтегральне
явище, яке охоплює множинність типів: інтелектуальну, технічну, соціальну, особистісну, творчу та ін.
(Г. Айзенк, Д. Богоявленська, Г. Балл, О. Бодальов, І. Бех, О. Комаровська, В. Моляко, Е. Помиткін,
О. Матюшкін, В. Рагозіна, В. Рибалка, М. Ярошевський та ін.). Варто підкреслити, що художньо-творча
обдарованість майбутнього вчителя образотворчого мистецтва є необхідною передумовою його
професійно-особистісного становлення і саморозвитку.
Мета статті – здійснити теоретичний аналіз важливої проблеми мистецько-педагогічної освіти:
професійно-особистісного саморозвитку майбутнього вчителя образотворчого мистецтва; обґрунтувати
значення художньо-творчої обдарованості особистості як необхідної передумови досягнення високого
рівня саморозвитку.
Виклад основного матеріалу дослідження. Проблема саморозвитку, становлення особистості,
сутності загальнолюдських і національних цінностей, духовної культури, її зв’язків з різними видами
людської діяльності, досліджувалась такими видатними філософами, як В. Андрущенко, М. Бахтін,
М. Бердяєв, Г. Горак, В. Соловйов, Г. Сковорода, О. Киричук, О. Лосєв, X. Ортега-і-Гассет, В. Розанов та
ін.
У психології та педагогіці ця проблема розглядається в рамках Я-концепції (Р. Бернс, Е. Еріксон),
проблеми людського «Я» і самосвідомості особистості (І. Дубровіна, І. Кон, К. Роджерс та ін.),
самовиховання особистості (О. Кочетов, Л. Рувинський та ін.), саморегуляції діяльності
(М. Боришевський, О. Конопкін, Ю. Миславський), самовизначення особистості (Є. Климов, І. Чечель та
ін.).
Саморозвиток науковцями визначається як «процес збагачення діяльнісних здібностей та інших
особистісних якостей людини в ході різних видів її цілеспрямованої діяльності, основою якого є
присвоєння соціального досвіду і досягнень культури, втілених у реаліях, які залучаються в процес тої чи
іншої діяльності. Хід саморозвитку індивіда і його результати визначаються двома чинниками: а)
здатністю індивіда навчатися і приймати участь у діяльності «зі знанням справи», тобто якістю і рівнем
його освіти; б) характером і мірою втілення соціально-культурного досвіду в реаліях, з якими має справу
суб’єкт діяльності» [10, с. 513].
Аналіз наукових досліджень цього феномену свідчить, що саморозвиток − генетично закладений у
людині спосіб особистісної самореалізації. Важливим чинником саморозвитку особистості у
філософських та психолого-педагогічних працях визнається творчість, як органічна людська потреба, у
процесі якої людина створює сама себе (Г. Сковорода, П. Юркевич, М. Бердяєв та ін.).
Ученими саморозвиток визначається як обов язково внутрішній, мотиваційний процес, спрямований
на досягнення конкретної мети; як свідоме самовдосконалення (Г. Костюк, М. Боришевський,
М. Костогризов та ін.). Внутрішньо організовані процеси відбуваються за умови, що сама особистість
спрямована на саморозвиток. Процес саморозвитку безперервний, відбувається протягом усього життя.
К. Абульханова-Славська пропонує розглядати саморозвиток як життєву стратегію, «в якій людиною
здійснюється пошук більш адекватних своїм можливостям шляхів їх (можливостей) реалізації, втілення в
життя» [1, с. 262]. Вона наголошує на важливій здатності особистості організовувати своє існування за
власним задумом, відповідно до своїх нахилів і устремлінь.
Фундаментальною здатністю людини ставати і бути справжнім суб’єктом свого життя, здійснювати
особистісний вибір на основі пізнання себе вважає саморозвиток В. Маралов, а вищою формою цього
феномену є самоактуалізація [8]. Отже, важливою передумовою саморозвитку особистості є внутрішня
потреба у самопізнанні себе, як одного із найбільш складних і суб’єктивно найважливіших завдань.
Для нашого дослідження значимими є погляди Г. Селевко, який переконаний, що процес
самовдосконалення особистості включає в себе установки, спрямовані на самоосвіту, на самовиховання, на
самоствердження, самовизначення, саморегуляцію і самоактуалізацію [11].
Вартують уваги наукові доробки низки сучасних авторів, які присвячені вивченню феномену
саморозвитку особистості у різних сферах мистецької освіти. Так, Л. Бондаренко, вивчаючи особливості
професійного саморозвитку вчителя музики, поняття «саморозвитку» визначає як «процес самотворення
особистості внаслідок взаємодії й обміну інформацією та енергією із зовнішнім середовищем, в основі
якого розкриття та реалізація його внутрішніх потенцій, набуття нових особистісних якостей».
Дослідниця обґрунтовує взаємозв’язок процесу «професійного саморозвитку майбутнього вчителя
музики» з «музично-освітнім і соціальним середовищами», а його основою вважає «розкриття та
реалізацію внутрішніх потенцій, набуття нових професійних якостей у інструментально-виконавській
діяльності» [3, с. 9].
Саморозвиток особистості як «процес і результат поступового, вільного сходження людини до ідеалу
на основі інтегрованої взаємодії соціальних і особистісних, зовнішніх і внутрішніх чинників», визначає у
своєму дослідженні Н. Чорна, а професійний саморозвиток майбутніх учителів мистецьких
спеціальностей – як «безперервний, свідомий, цілеспрямований процес особистісного та професійного
204

Педагогічні науки. Випуск 2 (88).

зростання, спрямований на підвищення рівня професіоналізму, заснований на інтеграції мистецьких
знань, умінь і навичок та самостійній, систематичній, високоорганізованій творчій діяльності» [13].
На думку Т. Стрітьєвич, яка « професійний саморозвиток» розглядає як «свідомий процес
особистісного становлення, що забезпечує самореалізацію на основі значущих прагнень та зовнішніх
впливів», стосовно майбутнього вчителя образотворчого мистецтва цей феномен відображається в
готовності до успішного виконання певного виду продуктивної діяльності, як педагогічної, так і
образотворчої [10].
Відтак, на основі аналізу наукових досліджень із порушеної проблеми можна зробити висновок, що
цілісний гармонійний процес саморозвитку особистості майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
пов язаний із його самореалізацією у педагогічній і художній діяльності, яка є синонімом творчості.
Здатність до творчості справедливо вважають невід’ємною рисою обдарованої особистості, а
психологічна структура обдарованості співпадає з основними структурними елементами, що
характеризують творчість і творчий розвиток людини [9].
Обдарованість визначається як «…високий рівень розвитку загальних здібностей, який визначає
порівняно широкий діапазон діяльностей, в яких людина може досягнути великих успіхів. Обдарованість
є основою розвитку спеціальних здібностей, але сама являє собою незалежний від них фактор» [10, с.
396].
На сьогодні психологи і педагоги визнають, що рівень, якісна своєрідність і характер розвитку
обдарованості – це завжди результат складної взаємодії спадковості (природних задатків) і соціального
середовища, опосередкованого діяльністю людини (ігрової, навчальної, трудової), які відбуваються при
участі саморозвитку особистості.
У дослідженнях О. Матюшкіна, який одним із перших запропонував цілісну концепцію
обдарованості, вона розглядається як загальна передумова розвитку та становлення творчої особистості;
запропонована диференціація структури обдарованості (інтелектуальні, творчі, мотиваційні чинники),
яка містить такі компоненти: домінуюча роль пізнавальної мотивації; творча, дослідницька активність;
можливість прогнозування та передчуття (інтуїція); можливість продукування оригінальних рішень;
здібність до створення ідеальних еталонів, які забезпечують високі естетичні, моральні, інтелектуальні
оцінки [9 ].
Діяльність і сфери психіки, які її забезпечують, дослідники (О. Грабовський, Н. Лейтес, О. Матюшкін
та ін.) визначають одним із основних критеріїв класифікації видів обдарованості. У якості основних
видів діяльності виокремлюють: практичну діяльність; теоретичну (пізнавальну); художньо-естетичну;
комунікативну; духовно-ціннісну. Сфери психіки представлені емоційною, інтелектуальною і
мотиваційно-вольовою [4, с. 15].
Наявність постійної внутрішньої пізнавальної мотивації, яка не стимулюється ззовні і сприяє
включенню у діяльність, захопленості діяльністю, розглядає як провідну рису обдарованої особистості
Д. Богоявленська. Творчі здібності у системі обдарованості вона визначає як «здатність до здійснення
ситуативно нестимульованої діяльності, тобто до пізнавальної самодіяльності» [2, с. 67]. Це підкреслює
значення самомотивації у процесі саморозвитку особистості.
Вагомий внесок у вивчення проблеми художньої обдарованості та її різновидів (музичної, акторської,
хореографічної) здійснила у своїй ґрунтовній науковій праці О. Комаровська. Художню обдарованість
вона визначає як «систему властивостей особистості, що виявляє себе у художній творчості та охоплює
внутрішню мотивацію і спрямованість цієї особистості на художній пошук і реалізацію в мистецтві» [6,
с. 46.].
Стрижневим критерієм художньої обдарованості дослідниця вважає здатність митця творити
художній образ, а структура «ядра» художньої обдарованості, на її думку, полягає у єдності: емоційнодуховної сфери; психомоторних рис особистості; внутрішньої мотивації до художнього пізнання [6, с.
340-341], з чим важко не погодитися.
Для нашого дослідження також важливими є особливості особистості й якості творчої людини, визначені
А. Маслоу: спрямованість на самореалізацію, де проявляються духовно-естетичні якості особистості; бажання
досягнути мети, коли творчість є сенсом життя; самостійність і незалежність думок і суджень; відкритість і
щирість особистості, її аутентичність; оригінальність рішення проблеми при створенні художнього образу,
ініціативність і гнучкість особистості; віра у власні сили і їх адекватна оцінка; високий рівень рефлексії,
самокритичність і критичність у судженнях; відкритість досвіду, сприйняття незвичайного, нового,
оригінального у навколишньому світі й передача власного ставлення до світу через твори мистецтва [7, с. 77–
78].
Слід зазначити, що для процесу художньої творчості важливими також уважають вияв таких
здібностей: швидкості мислення, аналогії й протиставлень, експресивності, уміння переключатися з
одного класу об’єктів на інший, оригінальності, уміння надавати художній формі необхідні риси, образне
бачення, розвинуте творче мислення уяви і фантазії.
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На наше переконання, активізація процесу професійно-особистісного саморозвитку особистості
майбутнього вчителя образотворчого мистецтва може відбуватися за умови активного включення у
навчально-творчу діяльність, захоплення цією діяльністю, постійного самовдосконалення себе як педагога і як
митця. Невід’ємними компонентами процесу самотворчості, саморозкриття, пошуку свого «Я», своєї
життєвої позиції, є правильний позитивний настрій, упевненість у своїх можливостях, віра в себе, свою
індивідуальність.
Слід окреслити основні психолого-педагогічні умови, впровадження яких у навчально-творчий процес
фахової підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва сприятиме процесу професійноособистісного саморозвитку:
 формування у студентів потреби й мотивації до усвідомлення ними необхідності безперервного
професійного саморозвитку;
 залучення студентів до створення креативного художньо-освітнього середовища у вищому
навчальному закладі;
 визнання активної художньо-творчої діяльності ефективним засобом професійного саморозвитку
майбутніх учителів образотворчого мистецтва;
 проектування індивідуальних траєкторій професійного саморозвитку майбутніх учителів
образотворчого мистецтва на основі авторської технології.
 створення умов для художньо-педагогічної рефлексії.
Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Таким чином, аналіз
наукових джерел з проблеми дослідження дає підстави зробити висновок, що художньо-творча
обдарованість, здатність до творчості, є необхідною і важливою передумовою професійно-особистісного
саморозвитку майбутніх учителів образотворчого мистецтва. При чому, рівень художньої обдарованості
якісно впливає на процес самореалізації і гармонійного саморозвитку особистості студента.
Відтак, система фахової мистецької освіти у вищих навчальних закладах має бути спрямована на
підготовку креативної, відповідальної, здатної до самоосвіти й саморозвитку особистості, яка здатна
реалізувати себе у різних життєвих сферах, у професійній і творчій діяльності.
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Музыка О. Я. , Король А. Н. Художественно-творческая одаренность будущих учителей
изобразительного искусства как необходимое условие профессионально-личностного саморазвития.
В статье обозначены основные задачи высшего педагогического художественного образования.
Определены требования к современному учителя изобразительного искусства. Осуществлен
теоретический анализ важной проблемы художественно-педагогического образования:
профессионально-личностного саморазвития будущего учителя изобразительного искусства.
Рассмотрена проблема саморазвития и становления личности в философском, психологопедагогическом и художественном контексте. Автором статьи определено саморазвитие как способ
личностной самореализации, генетически заложенный в человеке. Обосновано значение художественнотворческой одаренности личности как необходимой предпосылки достижения высокого уровня
саморазвития. Определяются основные психолого-педагогические условия, способствующие
эффективному решению указанной проблемы в процессе профессиональной подготовки будущих
педагогов-художников.
Ключевые слова: художественно-творческая одаренность, профессионально-личностное
саморазвитие, психолого-педагогические условия, самореализация, будущие учителя изобразительного
искусства.
Muzyka Olga, Korol Anatoliy. Аrtistic Creative Talents Of Future Teachers Fine Arts As Precondition Of
Professional And Personal Self-Development
The article outlines the main tasks of higher pedagogical artistic education. The requirements to modern
teachers of Art are defined. A theoretical analysis of the important problem of artistic and pedagogical
education - professional and personal self-development of future teachers of fine arts - is carried out. The
problem of self-development and formation of personality in philosophical, psychological-pedagogical and
artistic context is considered. The authors define self-development as a way of personal self-realization,
genetically inherent in person. They prove the value of artistic and creative talent of an individual as a
necessary prerequisite of achieving a high level of self-development. The main psychological and pedagogical
conditions conducive to the effective solution of this problem in the process of professional training of future
teachers-artists are described.
Keywords: artistic and creative talent, professional and personal self-development, psychological and
pedagogical conditions, self-realization, future teachers of fine arts.
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ВІКІДИДАКТИКА: ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Вікіпедія — глобальна, вільна та багатомовна інтернет-енциклопедія. Бурхливий процес її розвитку
триває в усьому світі, що призводить до появи нових понять, термінів. Ціль Вікіпедії — доступ до
знань. Це розуміють й вікіпедагоги, адже розвиток української Вікіпедії сприяє популяризації наукових
знань в українському суспільстві та розвиткові української мови й культури. Освітня програма Вікіпедії
— міжнародна програма з поширення практики написання статей у Вікіпедії як форми самостійної
роботи студентів або учнів у навчальних закладах. Можливості використання матеріалів Вікіпедії
безмежні, тож можемо прогнозувати успіх вікідидактики - нового педагогічного відгалуження.
Ключові слова: Вікіпедія, медіапедагогіка, медіаосвіта, медіадидактика, вікідидактика.
Постановка проблеми. Вікіпедія (англ. Wikipedia) – відкрита багатомовна енциклопедія. Назва
утворена від слів «вікі» (технологія для створення сайтів) та «енциклопедія». Це – найбільша та
найповніша в історії людства енциклопедія створена більше ніж 290 мовами та найбільшою кількістю
редакторів. Усі вони є окремими сайтами, з назвами на зразок uk.wikipedia.org, де перші дві чи три літери
— код мови. (зазначимо, що слід розрізняти код української мови — uk й України як країни — ua). Є
група мовних розділів, які ще не створені окремо, а перебувають в так званому Інкубаторі, поки мовний
комітет спільноти не вирішить, що такий сайт має своїх дописувачів і буде розвиватися. Статті, котрі
носять рекомендаційно-пізнавальний характер для дописувачів, часто містяться на сторінці «Вікімедіа
Україна» [3].
Водночас Вікіпедія - один із найбільших у світі волонтерських рухів, адже існує завдяки
добровольцям, які наповнюють її у свій вільний час знаннями, котрі є надбанням людства. Вікіпедію
може редагувати кожен, незалежно від професії, приналежності до соціальних груп, місця проживання та
національності. Єдина вимога для того, щоб приєднатись до когорти редакторів-волонтерів, – мати
доступ до Інтернету та джерел інформації, на основі яких може бути створена або доповнена стаття.
Вікіпедія, на відміну від паперових енциклопедій, не має обмежень в обсязі та кількості статей, які
існують при укладанні паперових енциклопедій. Відкритість проекту для всіх, хто має доступ до
Інтернету, та простота редагування дозволяють залучати до навчального процесу студентів і школярів.
Такий досвід в Україні є, що і дає нам підстави стверджувати про розвиток у системі професійної освіти
вікідидактики – нового педагогічного відгалуження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У Вікіпедії висвітлюється значно ширше коло тем, аніж це
можливо у паперових енциклопедіях, у т. ч. вузькоспеціалізованих. До того ж існує можливість
постійного доповнення статей та оновлення в них даних у режимі реального часу, що неможливо у
паперових енциклопедіях.
Технічну підтримку та розвиток низки вікі-проектів, найвідомішим з яких є Вікіпедія, здійснює Фонд
Вікімедіа - Wikimedia Foundation – американська недержавна некомерційна організація, основною метою
якої є поширення у світі вільних знань. Регіональні відділення Фонду Вікімедіа існують у майже 40
країнах світу. В Україні це - громадська організація «Вікімедіа Україна», створена 31 травня 2009 року.
Основна її мета - сприяння розвитку Вікіпедії та інших дружніх проектів українською мовою. Станом на
2 березня 2017 року український розділ Вікіпедії мав 683637 статей різної тематики, 348816 користувачів
й посідав 16 позицію серед усіх мовних розділів, третю - серед розділів слов’янськими мовами. Її
сторінки переглядають близько 50 млн користувачів щомісяця.
«Вікімедіа Україна» у своїх публікаціях в інтернет-просторі пропагує створення і поширення вільних
знань, передусім у проектах Вікімедіа. Для цього проводяться віківишколи, де пояснюється всім
бажаючим, як редагувати Вікіпедію й брати участь в інших проектах; організовуються конкурси з
написання статей, фотоконкурси; пропагується написання студентами статей у вікіпроекти, а також
залучаються до роботи у вікіпроектах бібліотекарі, інші зацікавлені особи. Нещодавно український уряд
запропонував внести зміни до навчальних програм з інформатики, географії, історії та літератури для
старшої школи із залученням до процесу навчання україномовного розділу «Вікіпедії».
«Вікімедіа Україна» проводить вікітренінги з основ редагування Вікіпедії, які проходять у різних
регіонах України, займається організацію щорічних конференцій вікіпедистів задля широкого
обговорення тем, що стосуються подальшого розвитку Вікіпедії. Спільно з іншими громадськими та
благодійними організаціями проводить конкурси, вікіекспедиції з метою збору матеріалів для
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поліпшення текстів та ілюстрування статей. Ці процеси відстежуються на сторінках вікіспільнот у
мережі Фейсбук «ВІКІДИДАКТИКА» [https://www.facebook.com/groups/1796426670616724/], «Вікіпедія
в школах України», «ВікіСтудія». Вони об"єднують авторів Вікіпедії і тих, хто навчає писання й
редагування статей в українській енциклопедії, сприяє обміну досвідом в організації навчальної роботи
засобами Вікіпедії.
Одним із напрямків роботи «Вікімедіа Україна» є залучення до Вікіпедії студентів та створення ними
статей до універсальної енциклопедії. На це, зокрема, орієнтує міжнародна освітня програма Вікіпедії –
поширення практики написання статей як альтеративної форми самостійної роботи студентів або учнів у
навчальних закладах. Вікіпедія дає можливість урізноманітнити навчальний процес і надати роботі
студента суспільної значущості. В Україні «Освітня програма Вікіпедії» реалізується з 2012 року. На цей
час підписано меморандуми з кількома вишами щодо впровадження «Освітньої програми Вікіпедії».
Осторонь не залишилась й середня школа. З метою активізувати цю роботу, ГО «Вікімедіа Україна» у
квітні 2016 року було організовано перший вікітренінг для педагогів України, на який запросили творчих
учителів та викладачів. Тож мета статті – привернути увагу освітянської спільноти до можливостей
актуалізації пофесійно-орієнтованих і культурологічних знань у навчальному процесі через написання
статей до Вікіпедії, сприяти у такий спосіб розвиткові вікідидактики – нового педагогічного
відгалуження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Перший розділ (англомовний) відкритої багатомовної
мережевої енциклопедії «Вікіпедія» з’явився 15 січня 2001 року. З цієї нагоди цьогоріч Прем’єр-міністр
України Володимир Гройсман підтримав пропозиції громадськості, спрямовані на розвиток
україномовного розділу «Вікіпедії», та доручив органам виконавчої влади вжити у 2017 році заходів для
їх реалізації. Серед запропонованих громадськістю заходів: внесення змін до навчальних програм для
учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо використання україномовного розділу
«Вікіпедії»; можливість підготовки студентами матеріалів для «Вікіпедії»; сприяння проведенню
української частини міжнародного конкурсу «Вікі любить пам’ятки»; сприяння проведенню конкурсу з
розміщення наукових робіт в українському розділі «Вікіпедії». На цей час «Вікіпедія» мала 292 мовні
розділи та містила близько 41 млн. статей.
«Вікімедіа Україна» співпрацює з українськими громадськими організаціями, науковими установами,
творчими спілками та закладами культури. Проте існують й інші україномовні вікіпроекти, куди можна
себе «задіяти», якщо формат енциклопедії здається невідповідним: Вікісловник – вільний
багатофункціональний словник та тезаурус, в якому містяться граматичний опис, пояснення та переклад
слів, а також відображається інформація про їхню етимологію та фонетику [http://uk.wiktionary.org].
Вікіцитати – вільне інтернет-зібрання висловів відомих людей [http://uk.wikiquote.org]. Вікіджерела (або
вікітека) – розділ мережевої вікі-бібліотеки «першоджерел»: тексти художньої літератури та історичні
документи, які знаходяться у суспільному надбанні або публікуються під вільною ліцензією
[http://uk.wikisource.org]. Вікіпідручник – вікі-середовище для колективного написання навчальної
літератури, де кожен може читати та редагувати текст [http://uk.wikibooks.org]. Вікіновини – відкрите
новинне інтернет-видання, яке діє на тих же принципах написання статей, що і всі проекти «Фонду
Вікімедіа» [http://uk.wikinews.org]. Віківиди – довідник із таксономії біологічних видів, який працює на
технології вікі. Статті в ньому містять перелік вищих таксонів видів і підвидів, їх класифікації,
найменування, в т. ч. й народні [http://species.wikimedia.org/wiki/]. Віківерситет – проект Фонду Вікімедіа,
який позиціонує себе як нова форма інтерактивної освіти і ведення відкритих наукових проектів,
основний його принцип – сприяння відкриттю та поширенню знань найприроднішим шляхом, допомага
людям навчатися і ділитися освітніми матеріалами [http://beta.wikiversity.org].
Вікіпедія – глобальна, вільна та багатомовна інтернет-енциклопедія, найстаріший і найбільший
проект Фонду Вікімедіа - найпопулярніший довідник в Інтернеті. Бурхливий процес її розвитку триває в
усьому світі, що призводить до появи нових понять, термінів. Сьогодні ми можемо говорити про нові
спеціальності: вікімедійник – створювач програмного забезпеченя, вікіпедист – автор статей, вікіпедагог
– учитель, котрий використовує Вікпедію у навчально-виховній роботі, вікідидакт – той, хто навчає
писати й редагувати статті у Вікіпедії, а також створює навчально-методичні посібники і т.ін. Відтак –
з’явилися нові підрозділи ще у зовсім нових педагогічних відгалуженнях, якими є медіапедагогіка й
медіадидактика. Зокрема, вікідидактика розглядається нами як частина педагогіки, що займається
питаннями застосовування вікі у навчальному процесі, розроблянням й апробацією нових дидактичних
матеріалів з опертям на вікіджерела.
Дещо про фотоконкурси, до яких також можна залучати учнівську та студентську молодь. Зазначимо,
що Wiki Loves Earth («Вікі любить Землю») – фотоконкурс, уперше проведений 2013 року в Україні. У
2014 році став міжнародним, у ньому взяло участь 15 країн, у 2015 році – 26 країн. З 2014 року – конкурс
міжнародний. «Вікі любить Землю» – фотоконкурс, учасники якого фотографують пам'ятки природи і
об'єкти природно-заповідного фонду і завантажують їх на Вікісховище. Метою заходу є зібрання
фотографій пам'яток природи і об'єктів природно-заповідного фонду та розміщення їх у Вікісховищі для
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ілюстрування статей Вікіпедії, щодня переглядають мільйони користувачів, а також охорона
навколишнього природного середовища. Сайт конкурсу в Україні – http://wle.org.ua. Інший фотоконкурс
- Wiki Loves Monuments («Вікі любить пам’ятки») – фотоконкурс пам’яток культурної спадщини, що
проводиться в близько 40 країнах світу регіональними відділеннями Фонду Вікімедіа. в тому числі в
Україні. Мета конкурсу – зібрати фотографії всіх пам’яток культурної спадщини світу і розмістити їх на
Вікісховищі, що дасть змогу ілюструвати статті Вікіпедії. Ініціатива проведення конкурсу Wiki Loves
monuments належить нідерландським вікіпедистам, які 2010 року запропонували сфотографувати 50
тисяч пам’яток Нідерландів. Наступного року ініціативу Нідерландців підхопили 18 країн. 2012 року
його географія охопила 35 країн світу з 4 континентів. Серед них була й Україна, яка зібрала 33 тисячі
фотографій.
Автори Вікіпедії знають, що робота над статтями - процес дуже копіткий. При створенні статті
вікіпедіст перегортає безліч матеріалу, пропускає його крізь себе - це сприяє кращому запам’ятовуванню,
поповненню власних знань, які можна передати учням та розширити свій світогляд. Отже, це сприяє
особистісному розвиткові. На власному прикладі, зазначає Валентина Кодола, «ми переконалися у
доречності залучення Вікіпедії до навчального процесу середньої школи, орієнтації учнів на створення і
редагування текстів», адже не завжди в класі є обдаровані учні, які можуть брати участь у предметних
олімпіадах та написанні робіт у МАН, а от статті за запропонованим шаблоном писати можуть учні
навіть просто з достатнім рівнем знань. Тим більше, що робота над статтею носить водночас науковий та
пошуковий характер, спонукає до опрацювання великої кількості авторитетних джерел, а вже потім
відтворити їх - із дотриманням енциклопедичного стилю - у Вікіпедії. Така робота розвиває
самостійність, уміння працювати з джерелами, аналізувати їх, виділяти головне [2].
Відомий вікіпедист і вікідидакт Валентина Кодола зазначає, що освітяни, які приєднуються до
«Освітньої програми», можуть створювати власні освітні курси на спеціальних сторінках Вікіпедії. До
цих курсів записуються студенти/учні, котрі пишуть статті («вікіпедисти»), і викладач курсів, педагог,
котрий контролює їх створення («вікідидакт»). Подібні освітні курси можуть бути тематичними, за
інтересами. Статті для них можна також створювати в рамках флешмобів, приурочених до певної події у
Вікіпедії. Такі курси можуть розпочатись у рамках певного заходу або акції й тривати певний час.
Шендерівський НВК Корсунь-Шевченківського району Черкаської області став першим освітнім
середнім закладом, який приєднався до «Освітньої програми». Учні 10 - 11 класів під керівництвом
В.І.Кодоли створювали статті в рамках флешмобу до 12-річчя існування української Вікіпедії та в рамках
всесвітнього флешмобу «Фемінізм і мистецтво», із задоволенням – попри вік - відчули себе
«вікіпедистами». Навчальна робота у старшій школі з поповнення статтями української Вікіпедії, їхнє
написання й редагування засвідчила, що освітній потенціал Вікіпедії, насправді, безмежний.
Вчителька-ентузіаст з Черкащини Валентина Кодола створила кілька відео з рекомендаціями, як
самостійно підключитися до процесу творення статей для Вікіпедії. У неї – кількарічний досвід такої
роботи на уроках з учнями. Під її керівництвом діти шукають матеріали, дотичні до теми навчальної
дисципліни, пишуть статті, обговорюють їх, завантажують в мережу.
Вікіуроки – уроки з опертям на матеріали Вікіпедії - набувають поширення й розмаїття. Так, цікаву
роботу з опертям на матеріали вікіпедії підготувала учениця під керівництвом Світдани Дячок. Вікіуроки можуть бути предметними – з урахуванням, матеріали якої навчальної дисципліни
опрацьовуються, й «вікіпедичними» - з підготовкою статті до Вільної енциклопедії. Подібну роботу
проводять
учителі
в
багатьох
регіонах
України
[https://www.facebook.com/groups/495748843947287/?fref=ts], котрі наразі працюють над створенням
навчального посібника «Вікіпедія в школі»..
Не залишилися осторонь освітньої програми й виші. Так, 2013 року Харківський політехнічний
інститут оглосив, що студенти можуть писати статті до українського розділу онлайн-енциклопеідії
замість рефератів. Досвід Чернігівського педагогічного університету свідчить про цікаву форму
гурткової наукової роботи. Тут в навчально-науковому інституті історії, етнології та правознавства імені
О. М. Лазаревського створено ВікіСтудію [https://www.facebook.com/groups/ 1565189783740050/?fref=ts] з
історичних дисциплін. Дослідження студійців одразу стають світовим надбанням через статті у Вікіпедії.
Подібна діяльність через вікі розвиває медіакомпетентність, дає педагогам розуміння того, як
медіатексти - частина щоденного життя - допомагають пізнати довкілля й інформаційно насичене
навколишнє середовище, вплинути на рівень медіакультури учня. Педагог, занурений у вікісередовище,
котре підвищує рівень його медіакомпетентності, оволодіває навиками вивчення, аналізу, інтерпретації
текстів, умінням створювати самостійний вікіпродукт. Тільки таким чином, долучившись через вікі до
світу медіа, учитель може сприяти формуванню медіакультури своїх учнів водночас сприяти розвиткові
критичного мислення (бачення, оцінювання). При створенні статей до Вікіпедії саме критичне мислення
як психологічний механізм медіаграмотності розвиває здатність до сприймання повідомлень такими,
якими вони є, з подальшим оцінюванням, глибоким розумінням історичного, економічного та
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художнього контекстів систем, представлених у повідомленні, здатність зробити висновки про сильні та
слабкі сторони повідомлення.
Ціль Вікіпедії – доступ до знань. Це усвідомлюють і вікіпедагоги, адже розвиток української Вікіпедії
сприяє популяризації наукових знань в українському суспільстві та розвиткові української мови й
культури. У січні 2017 року в Україні три дні тривав Вікімарафон: до 13-річчя української Вікіпедії, 9річчя кримськотатарської та 16-річчя Вікіпедії англійською. Форми його проведення були
найрізноманітніші – від бесід, занять гуртків, тренінгів до обговорення зробленого. За три дні створено
2031 статтю.
Ось, наприклад, на що зауважує Віра Моторко: «Кожна стаття пишеться окремо і, в принципі, не
залежить від версій про цей же предмет іншими мовами (крім випадків, коли статтю повністю
перекладають з однієї мови іншою, але й тоді, після завершення перекладу стаття починає жити власним
життям і подальші редагування не обов’язково стаються внаслідок змін в інших мовних розділах). Статті
пишуться на основі різних джерел, і найвірогідніше — джерел тією мовою, що є рідною для дописувача.
Певний мовний розділ Вікіпедії дуже залежить від кількості та якості джерел, на які посилається, бо
дописувачів, які можуть перекладати з інших мов, зазвичай менше. Тому статті про якогось політичного
діяча можуть кардинально різнитися, скажімо, англійською, українською і китайською» [3].
Статті пов’язані між собою міжмовними посиланнями. У Вікіпедії є службова сторінка «Сторінки з
найбільшою кількістю інтервікі-посилань», де можна побачити список статей, створених різними
мовами. Немає жодної статті, що мала б 295 мовних версій. Найближче наблизилась стаття про
Фінляндію — 283. Перший десяток виглядає так: Фінляндія (283 міжмовні посилання), Росія (282). Чилі
(281). Туреччина (275), Сполучені Штати Америки (275), Німеччина (272), Італія (271), Вікіпедія (269),
Польща (268), Європа (267). Найбільше серед них статей про країни, далі статті можна згрупувати в такі
типи: час (місяці, дні тижня, роки, дати), населені пункти, географічні та астрономічні об’єкти, поняття
та інше, особи, мови, науки, жива природа, організації [3]. Стаття «Україна» на 23-24 місці разом зі
статтею «Канада» — 253 версії.
Серед наук лідирує географія: Географія (222 міжмовні посилання), Математика (209), Астрономія
(208), Фізика (205), Історія (202), Біологія (200), Хімія (196), Філософія (195). Про собаку (Пес свійський)
писали частіше, ніж про кота (Кіт свійський): 220 проти 211. Як бачимо, навіть ці «сухі» факти, наведені
Вірою Моторко у статті «Які статті найпоширеніші у Вікіпедіях різними мовами» дають багато
інформації для використання як на вікіуроці, так і при вивченні певної дисиіпліни.
[https://wikimediaukraine.wordpress.com/2017/02/17/yaki-statti-naiposhyrenishi-u-wikipediakh-riznymymovamy/].
У 2016 році побачили світ українською рекомендації, перекладені з англійської, де звертається увага
на принципові положення при створенні статей: нейтральна точка зору; жодних оригінальних
досліджень; авторські права і плагіат; авторитетні джерела. Важливо, щоб будь-який текст був
написаний власними словами. Найбільш авторитетними для Вікіпедії є джерела третіх сторін, які
перевіряють факти, такі як книги академічних видавництв, рецензовані наукові журнали та міжнародні
газети. Вікіпедіст має користуватися джерелами, що відображають вагомі точки зору, а не разовим
дослідженням чи нетрадиційною роботою. (Переклад) Досі в Україні послуговувалися кількома
англомовними посібниками з редагування статей і завантаження у вікісховища ілюстрацій. Першим
україномовним посібником стало видання «Як редагувати Вікіпедію» Сергія Петрова і Юрія Букета.
Наразі завершується підготовка навчального посібника «Вікіпедія в школі», зініційованого В.І.Кодолою.
До його створення залучаються медіапедагоги з усієї країни.
Ми вже згадували, що на відзначення Дня народження Вікіпедії громадська організація «Вікімедіа
Україна» ініціювала триденний марафон із написання статей у Вікіпедію 28–30 січня 2017 року, а також
закликала спільноту редакторів провести зустрічі у своїх громадах з метою навчання редагування
проекту всіх охочих. Ідею проводити таку акцію підтримував Ігор Костенко, вікіпедист із Небесної сотні.
А запропонував подібне дійство дописувач із ніком ХЕндрюХ, який вважає: «Замість того, щоб нарікати
на якість україномовного розділу Вікіпедії, кожен може зробити щось корисне і не важливо, мале це чи
велике, адже кожне мале згодом може перетворитися на щось велике. Кожне редагування – це маленька
цеглинка у фундамент Української Вікіпедії і тільки разом ми зможемо зробити його міцним. Комусь
здається, що це складно, але насправді головне – не боятися зробити перший крок. Тож хочу подякувати
всім і кожному, хто долучився до цієї події». Протягом трьох днів було створено 2031 статтю, із них 428
– створено автоматизованими програмами (ботами). Хоча б одну статтю створили 558 користувачів, 165
із них зареєструвалися у Вікіпедії вперше саме під час Вікімарафону. Нові користувачі створили 232
статті. Як зазначає дописувач H_Anna, частина цих статей була написана на вікізустрічах, що
анонсувалися на ці три дні у 33 населених пунктах України, серед яких були не лише столиця та обласні
центри, але й невеликі міста та села. У бібліотеках, освітніх закладах, вільних просторах досвідчені
вікіпедисти навчали правил Вікіпедії, допомагали авторам із оформленням статей.
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Висновки. Розвиток української Вікіпедії сприяє популяризації наукових знань в українському
суспільстві та розвиткові української мови й культури. Можливості використання матеріалів Вікіпедії
безмежні, тож можемо прогнозувати розвиток вікідидактики - нового педагогічного відгалуження, котре
переймається розроблянням теорії і практики залучення і використання матеріалів Вікіпедії у
навчальному процесі й культурно-освітньому просторі.
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Онкович А. В. , Онкович А. Д. Викидидактика: формирование и развитие в системе
профессионального образования
Википедия — глобальная, свободная и многоязычная интернет-энциклопедия. Бурный процесс ее
розвития проходит во всем мире, что приводит к появлению нових терминов и понятий. Цель Википедии
— доступ к знаниям. Это понимают и вики педагоги, ведт развитие украинской Википедии содействует
популяризации научных знаний в украинском обществе и развитию украинского языка и культуры.
Образовательная программа Википедии — межнародная программа по распространению практики
написания статей в Википедии как формы самостоятельной роботы студентов или учащихся в
учебных заведениях. Возможности использования материалов Википедии безграничны, потому можем
прогнозировать успех викидидактики - нового педагогического ответвления.
Ключевые слова: Википедия, медиапедагогика, медиаобразование, медиадидактика, вики дидактика.
Onkovych G. , Onkovych A. Vykydydaktyka: Formation And Development In Education Professional
Wikipedia is a global, free and multilingual Internet encyclopedia. The rapid process of its development
continues around the world, leading to the emergence of new concepts, terms. The goal of Wikipedia is the
access to knowledge. The development of the Ukrainian Wikipedia contributes to the promotion of scientific
knowledge in the Ukrainian society and development of the Ukrainian language and culture. Wikipedia
education program is an international program for the dissemination of the practice of writing articles in
Wikipedia as a form of independent work of students or pupils at schools. The possibility of using Wikipedia is
infinite, so we can predict the success of wikididactics as a new pedagogical branch.
Keywords: Wikipedia, medipedagogics, media education, mediadidactics, Wikididactics.
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАВДАНЬ ВІДКРИТОГО ТИПУ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУ ЯК ЗАСІБ
РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
У статті обґрунтовано необхідність подолання репродуктивного стилю навчання та переходу до такої
освітньої системи, яка б повною мірою могла забезпечити пізнавальну активність і самостійність
мислення учнів. Висвітлено основні психологічні умови, що сприяють розвитку креативності. Визначено
завдання відкритого типу одним із засобів розвитку креативності сучасного учня. Здійснено аналіз
поняття «відкриті завдання». Запропоновано характеристики основних параметрів та вимоги до
відкритих завдань, серед яких автор виділяє: наявність смислового контексту, проблемність,
невизначеність, доступність, зв’язок із конкретним навчальним предметом, інтеграція. Проаналізовано
особистісні якості, властиві креативним людям: незалежність, висока толерантність до невизнаного,
розвинені естетичні почуття та ін. Зазначено, що розвиток креативності залежить від віку та рівня
розумового розвитку учнів і самих учителів.
Ключові слова:креативна грамотність; креативна уява; креативне мислення; креативний потенціал
учнів; креативність; розвиток креативності.
Одним із важливих напрямків модернізації освіти є подолання репродуктивного стилю навчання і
перехід до такої освітньої системи, яка б повною мірою могла забезпечити пізнавальну активність і
самостійність мислення учнів. У школі учні повинні набути не лише предметних, а й особистісних
результатів, у тому числі школа повинна забезпечити зростання креативного потенціалу учнів, їх
готовності до застосування універсальних навчальних дій у життєвих ситуаціях.
Сьогодні недостатньо бути розвиненим лише інтелектуально. Людина повинна вміти діяти в
нестандартній ситуації, швидко і продуктивно включатися в незнайомі види діяльності, прогнозувати
результат, вести конструктивний діалог. Тільки в цьому випадку їй забезпечено успіх.
У даний час можна виділити такі протиріччя, які існують у педагогічній теорії й практиці:
- між рівнем наукових розробок в області креативності та нерозробленістю цього питання в контексті
практичного навчання в основній школі;
- між існуючою традиційною структурою побудови і ведення уроку, що обмежує можливості
використання на практиці власного креативного потенціалу, і необхідністю креативного розвитку
особистості в цілому;
- між потенційною здатністю кожної дитини до креативності та недостатньо розвиненим умінням її
здійснення.
Мета статті – визначити ефективні шляхи використання завдань відкритого типу як засобу розвитку
креативності учнів основної школи.
Більшість форм і методів навчання орієнтовані на накопичення учнем обсягу знань, а не на розвиток
креативності. Сьогодні виникає гостра необхідність формування у школяра такої діяльності, яка
дозволяла б йому повноцінно співіснувати з навколишнім середовищем, а також креативно
реалізовуватися в ньому на основі внутрішнього потенціалу. При цьому якщо інтелектуальний потенціал
виступає як можливість людини вести адекватну життєдіяльність у конкретному соціальному оточенні,
то креативний потенціал постає передумовою для саморозвитку людини.
Навчальний процес, у якому використовуються креативні завдання, змінює репродуктивну схему
(головну для традиційної школи): готові знання – засвоєння знань – контроль міцності засвоєння знань –
на схему пошукової пізнавальної діяльності: проблема – багатоваріантний пошук рішення – вибір
оптимального рішення. Перехід на нову схему складний, для цього необхідно в зміст навчання ввести
загальнорозвиваючий курс про методи і прийоми розв'язання креативних завдань [7, с. 103–109.].
У масовій шкільній практиці розв'язання завдань найчастіше розглядається лише як засіб закріплення
школярами програмового матеріалу, а розвиток креативності учнів здійснюється штучними прийомами.
Разом із тим відомо, що найбільш повному стимулюванню і забезпеченню формування пізнавальної
самодіяльності, самоцінності пізнання сприяє така система навчання, яка звернена не стільки до знань
учнів (знання виступають базою), скільки до їх аналітичних здібностей, уміння виділяти головне і на
його основі будувати розв'язання конкретного завдання. У зв'язку з цим одним із засобів розвитку
креативності учня можуть стати завдання відкритого типу [9].
На етапі засвоєння навчального матеріалу частіше використовуються закриті завдання. Завдання
такого типу передбачають чітке й однозначне трактування умови. У результаті задача має, як правило,
одне правильне рішення.
© Павленко В. В., 2017
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На творчому рівні використовуються відкриті завдання. Сам термін «відкрита задача» сьогодні має
кілька тлумачень. З одного боку, відкриті завдання (завдання без варіантів відповідей) є однією з форм
тестових завдань. Інший термін «відкрита задача» пов'язаний не з контролем, а безпосередньо з
процесом навчання, як зазначає А.В. Хуторський. Під відкритими завданнями розуміють завдання, у
яких немає і не може бути заздалегідь відомих рішень або відповідей [10, с.106].
Відсутність заздалегідь певного рішення, готової відповіді стимулює школярів до самопізнання,
реалізації свого креативного потенціалу. Відкриті завдання припускають лише можливі напрями.
Одержаний учнем результат унікальний і відображає ступінь його креативного самовираження. Однак,
на наш погляд, у визначенні А.В. Хуторського виражений найвищий ступінь відкритості завдання.
Багато завдань, наприклад у математиці, для вчителя мають певні рішення і відповіді (може бути
декілька), але, тим не менше, для учнів вони можуть бути названі відкритими. Інша справа, чи готовий
до вирішення такого завдання учень, чи доступні вони його можливостям, чи проявляє він до них
інтерес. Тут важливий суб'єктивний фактор. Тому під відкритими завданнями ми розуміємо такі
завдання, які мають кілька варіантів рішення, припускають можливість унікальних відповідей або
дозволяють учням самостійно відкривати невідомі їм факти, а також ураховують їх індивідуальні
можливості. Мета таких завдань – максимально залучити учнів до творчої пізнавальної діяльності.
Виділимо характеристики основних параметрів відкритих завдань:
-умова розмита, є ступінь невизначеності;
- методи розв’язання, застосовані до задачі, можуть бути різноманітними. Відкриті завдання мають
розмиту умову (із зайвими даними або з недоліком даних), з якої недостатньо зрозуміло, як діяти, що
використовувати при вирішенні, але є зрозумілим необхідний результат. Вони мають безліч шляхів
розв’язання, які не є прямолінійними. Варіантів розв’язання багато, однак немає правильного
розв’язання: розв’язок або може бути застосовано до досягнення необхідної умови, або ні. Умову
відкритого завдання для навчальної мети необхідно побудувати так, щоб задача була цікава, зрозуміла і
максимально залучала учнів до творчої пізнавальної діяльності. Для досягнення цього необхідно, щоб
відкриті завдання задовольняли певні вимоги [1; 6].
1. Наявність смислового контексту. Така вимога пов'язана з тим, як сприймає це завдання учень: як
значуще, що має для нього цінність, або як незначне, нецінне. Наявність смислового контексту пов'язана
з такими особистісними проявами учня, як надання сенсу вирішення завдання, оцінка процесу і
результату розв’язання, взяття на себе відповідальності за отриманий результат та ін.
2. Проблемність. Протиріччя між змістом завдання і наявним в учня досвідом.
3. Невизначеність. Невизначеність завдання може виражатися в таких характеристиках, як
відкритість умови і багатоваріантність розв’язання. Відкритість умови означає відсутність критеріїв
правильності дій учня або можливість учня самостійно відкрити будь-який факт, правило та ін.
Багатоваріантність рішення представляється особливо значущою, так як завдання, що мають кілька
варіантів розв’язання, відрізняються більшою відкритістю, ніж завдання з єдиним рішенням.
Найбільшою мірою відвертості мають такі завдання, відповіді на які можуть бути унікальними у кожного
учня.
4. Доступність. Для вчителя можливість розв’язання завдання має принципове значення. Якщо учень
не зможе розв’язати запропоновані завдання, то про підтримку становлення творчої діяльності не може
бути й мови. До того ж невдачі у розв’язанні завдань негативно впливають на внутрішню мотивацію
діяльності.
5. Зв'язок із курсом математики (іншими предметами). Завдання повинно сприяти розширенню
математичних знань, одержуваних у рамках шкільної програми.
6. Інтеграція.Інтеграція завдання визначає зв'язок змісту з різними галузями науки, виробництва та
мистецтва. Ми вважаємо, що дані вимоги є достатніми для побудови системи відкритих завдань.
Відкриті завдання дозволяють учням конструювати власні знання про реальні об'єкти пізнання. Ступінь
визначеності завдання є ключовими у становленні творчої діяльності. З огляду на рівень розвитку
творчої діяльності конкретного учня вчитель може змінювати креативний потенціал завдання, додаючи
або видаляючи інформацію, змінюючи спосіб її пред'явлення. Змінюючи ступінь визначеності змісту
завдання, педагог стимулює становлення творчої діяльності учня. При цьому інтелектуальний потенціал
завдання дозволяє учневі максимально проявити свої розумові здібності, щоб домогтися отримання
нового результату, а креативний потенціал завдання дає можливість проявити свої здібності до
творчості.
Для найбільш ефективного оцінювання та мотивації учнів важливі критерії оцінки відкритих завдань.
У роботах Дж. Гілфорда виділені показники креативного мислення: швидкість, гнучкість,
оригінальність, розробленість. Темп пошуку відповіді характеризується побіжністю творчого процесу і
загальним числом відповідей із урахуванням безлічі методів розв'язання відкритих завдань, серед яких
вирішальний пропонує оптимальне. Показник гнучкості характеризує здатність до швидкого
переключення і визначається кількістю класів (груп) даних відповідей, серед яких учень пропонує
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найбільш ефективний. Серед усього розмаїття відкритих завдань окремо виділимо завдання з
математичним змістом і математичні відкриті завдання. Завдання з математичним змістом припускають
використання математичних термінів в умові завдання. Розв’язання таких задач можливе і без
математичного апарату.
Завдання. Відомо, що трикутники АВС і АDC прямокутні й рівнобедрені. Чи випливає з цього, що АС
= АD? У цьому випадку відповідь може бути і позитивною, і негативною, залежно від розташування
трикутників відносно один одного. Завдання такого роду можуть бути ефективно використані на різних
етапах уроку математики, в тому числі в побудові окремого уроку одного завдання [3].
1. Етап підготовки учнів до засвоєння нового матеріалу. На даному етапі використання відкритих
завдань дозволяє повторити теоретичний матеріал. Це досягається варіюванням умови завдання і
складанням додаткових запитань (часткове використання методу контрольних запитань). Для даного
етапу найбільш ефективними є ті відкриті завдання, в яких є можливість змінити або доповнити умову.
Тому на етапі актуалізації знань можуть бути використані завдання відкритого типу, не надто складні
для сприйняття. За формою проведення пріоритетною є фронтальна робота з класом.
2. Етап засвоєння нових знань. Відмінністю завдань даного етапу є їх більш високий ступінь
складності порівняно з попереднім етапом. Завдання цього етапу слід вибирати, виходячи безпосередньо
з мети етапу уроку. Корисно використовувати на цьому етапі завдання, які дозволяють визначити
поняття, а також завдання на доказ і дослідження різних варіантів, тобто завдання, з умові яких можна
отримати досить багато фактів і їх довести. За формою проведення можна використовувати фронтальну
роботу, роботу в групах, індивідуальну роботу з подальшим обговоренням.
3. Етап закріплення нового матеріалу. На відміну від попереднього, завдання цього етапу повинні
бути спрямовані на вироблення практичних умінь застосування нового матеріалу. Тому корисним на
даному етапі буде використання відкритих завдань різного рівня складності: від завдань за готовими
кресленнями до завдань на доказ і обґрунтування. Завдання повинні бути розраховані як на сильних, так і
на слабких учнів. За формою проведення можливі як індивідуальна робота, особливо зі слабкими
учнями, так і проведення змагань з розв’язання завдань.
4. Етап узагальнення та контролю. На цьому етапі необхідно підібрати такі відкриті завдання, які
охоплюють раніше пройдений матеріал. Форми застосування відкритих завдань можуть бути
різноманітними: від індивідуального виконання або заліку до різних нестандартних форм. Наприклад, це
може бути робота в командах. Кожен учасник команди придумує іншій команді завдання відповідно до
поданого ланцюжка. Чим складніше завдання, тим краще. Команда-суперник має розв'язати цю
проблему. Підказка: чим більше ланок ланцюжка буде застосовано в завданні, тим складніше буде
завдання, тобто в умові повинно бути вміщено мінімум інформації, а при її вирішенні – найбільша
кількість ланок ланцюжка.
5. Етап рефлексії. На даному етапі корисно вирішувати ті відкриті завдання, в яких хоча б одне з
рішень може бути використано при розгляді інших тем. Також можна розглядати завдання, ідеї
вирішення яких зустрінуться в надалі.
Важливими завданнями є:
а) модернізація змісту навчальних програм на всіх рівнях;
б) підвищення якості роботи вчителів, створення і реалізація ними власних підходів і авторських
програм;
в) забезпечення високої мотивації та створення умов для розвитку креативності.
До сучасного уроку висуваються певні вимоги, тому нова структура уроку повинна відповідати їм:
 урок повинен бути розвивальним;
 наявність мотивації щодо початку роботи та закінчення уроку;
 тема, мета, завдання уроку не лише формулюються, але й усвідомлюються учнями;
 учитель повинен активізувати діяльність учнів, організовувати проблемні й пошукові ситуації;
 на уроці – мінімум репродуктивної діяльності й максимум креативності;
 урок повинен готувати дитину до різних життєвих ситуацій.
Навчальний процес повинен ґрунтуватися на діяльнісному підході, мета якого – це розвиток
особистості учня за активного сприйняття навчального матеріалу. Головне завдання вчителя полягає у
створенні умов, які сприяють розвитку креативності. При побудові моделі креативного уроку ми
використовуємо таку структуру: мотиваційна частина, змістова частина, головоломка (інтелектуальна
розминка), підсумки.
Мотивація має вміщувати спеціально відібрані цікаві факти, які здатні викликати здивування учня.
Цей блок забезпечує мотивацію учня до занять і розвиває його допитливість. Для компенсації
інформаційних перевантажень і з метою стимулювання пошукової активності найкращим способом
включення учнів в інтелектуальну роботу є акт подиву, або, як його називають, «ефект дива».
Змістовий блок з'єднує програмний матеріал навчального предмета з системою завдань, спрямованих
на розвиток мислення, до гострого, живого сприйняття, до мовної, математичної та технічної
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грамотності. Тому обов'язковим блоком на уроці є психологічне розвантаження, яке реалізується через
вправи з гармонізації розвитку півкуль головного мозку, через систему рухливо емоційних ігор,
театралізацію та ін. За рахунок позитивних емоцій, здійснюється релаксація дитини.
Наступний блок являє собою систему головоломок, втілених у реальні об'єкти, в яких реалізована
оригінальна ідея. Це своєрідний тренінг для учня з подолання інерції мислення, розвитку кмітливості та
створення позитивних емоцій. Розв’язання головоломки вимагає від учня нетрадиційного підходу.
Відбувається розвиток креативного мислення, подолання стереотипів мислення, розвиток креативної
уяви. Система головоломок пробуджує спостережливість і допитливість, інтерес дитини до
дослідницької діяльності й інтелектуальну активність.
Підведення підсумків забезпечує зворотний зв'язок з учнями на уроці й передбачає якісну та
емоційну оцінку учнями самого уроку. Саме така структура уроку дозволяє на кожному його етапі
формувати не лише предметні знання і вміння, а й у спільній творчій діяльності забезпечувати
досягнення учнями особистісних і предметних результатів.
Найважливішим елементом структури навчальної діяльності є навчальна задача [3], розв'язуючи яку
учень виконує певні дії. У контексті обраної моделі уроку для формування універсальних навчальних дій
загалом і предметних упершу чергу та з метою розвитку креативності учня пропонуємо використовувати
завдання відкритого типу [8].
Якщо обрана технологія є фундаментом сценарію уроку, то наповнення його змісту відкритими
завданнями – це аранжування, яке допомагає учневі зрозуміти суть досліджуваного, що надає красу
уроку, активізує розумові процеси. На відміну від закритих завдань, типових для шкільного підручника,
відкриті завдання припускають «розмиту» умову, що має ступінь невизначеності, різноманітні (часто
неалгоритмічні) методи вирішення, набір різноманітних варіантів відповіді [4]. Відкриті завдання
передбачають можливість застосування стандартних знань у нестандартних ситуаціях. При виконанні
таких завдань учень може проявити здатність до креативного мислення, тобто вміння класифікувати,
узагальнювати і проводити аналогії, прогнозувати результат, генерувати ідеї. Відкриті завдання можуть
використовуватися на будь-якому з етапів уроку [2], забезпечувати побудову уроків цілої теми,
знаходити відображення в системі додаткової освіти [4].
Незважаючи на всю складність оцінювання завдань відкритого типу, надаємо можливість їх
критеріально оцінити за чотирьома пунктами двобальної шкали (табл. 1) [5].
Таблиця 1
Критерії оцінювання завдань відкритого типу
Ефективність
(чи Оптимальність
(чи Оригінальність
Розробленість (чи
Бали
досягнуто необхідне?) виправдане
таке (рішення
нове
чи детальний
хід
рішення?)
відоме?)
рішення?)
2
Запропоноване
У
рішенні Рішення оригінальне, Чітко і грамотно
рішення
дозволить використаний той чи зустрічається
менш обґрунтовано
чітко зрозуміти, як інший метод, завдяки ніж у 5% респондентів рішення
й
досягти результату
якому отримано точне і
обґрунтовані всі
оптимальне рішення
дії
1
У цілому хід рішення Рішення
оптимальне, Рішення зустрічається Рішення перебуває
зрозумілий,
і але
деякі
моменти у відповідях рідко: від на рівні ідей, які
результату
таким процесу рішення можна 5 до 10% респондентів можливо розумно
способом
можна значно спростити
обґрунтувати
і
досягти, але деякі
завершити
моменти рішення не
продумані або нечітко
пояснені
0
За
рішенням
не Рішення
занадто Рішення стандартне, Не представлений
зрозуміло, як можна громіздке;
зустрічається
більш або незрозумілий
досягти
бажаного використання багатьох ніж
у
10% хід рішення задачі
результату
прийомів
є респондентів
невиправдане
Використання цих критеріїв при оцінюванні систем завдань відкритого типу дозволяє досить
ефективно кількісно оцінювати рівень досягнення учнями предметних результатів [2]. Однак ми не
можемоувесь процес навчання побудувати лише на завданнях відкритого типу. Дитина в навчанні
повинна вирішувати обидва типи завдань: і відкриті, й закриті. Важливим є те, що ці два типи завдань
необхідно поєднувати в найбільш ефективній послідовності.
Тому можна розглядати різні стратегії у використанні відкритих і закритих завдань на уроках:
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відпрацьовувати окремі навички за допомогою закритих завдань і вчитися використовувати ці
навички в житті за допомогою відкритих;
 вводити матеріал за допомогою відкритих завдань і відпрацьовувати окремі навички за
допомогою закритих;
 застосовувати змішану стратегію– використовувати відкриті завдання як на початку, так і в кінці
навчання.
Представлена система роботи дозволяє поліпшити результати освоєння школярами програмового
матеріалу, при цьому формується креативне мислення.
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Павленко В. В. Использование задач открытого типа на разных этапах урока как средство
развитию креативности учащихся основной школы
В статье обоснована необходимость преодоления репродуктивного стиля обучения и перехода к такой
образовательной системы, которая бы в полной мере могла обеспечить познавательную активность и
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самостоятельность мышления учащихся. Освещены основные психологические условия,
способствующие развитию креативности. Определены задачи открытого типа одним из средств
развития креативности современного ученика. Осуществлен анализ понятия «открытые задания».
Предложено характеристики основных параметров и требования к открытым задач, среди которых
автор выделяет: наличие смыслового контекста, проблемность, неопределенность, доступность, связь
с конкретным учебным предметом, интеграция. Проанализированы личностные качества, присущие
креативным людям: независимость, высокая толерантность к непризнанного, развитые эстетические
чувства и др. Отмечено, что развитие креативности зависит от возраста и уровня умственного
развития учащихся и самих учителей.
Ключевые слова: креативная грамотность; креативная воображение; креативное мышление;
креативный потенциал учащихся; креативность развитие креативности.
Pavlenko V. V. Use Of Open Tasks At Different Stages Of The Lessons As A Means Of Developing Secondary
School Students’ Creativity
The article deals with the need to overcome reproductive learning style and the transition to the educational
system that could provide full cognitive activity and independent thinking of students. It is explained the basic
psychological conditions that promote creativity. It is defined the open type tasks as one of the means of the
modern student creativity. The analysis of the concept "open tasks" is done. There are suggested major
characteristic parameters and requirements for open tasks, mainly: the presence of the semantic context,
problematic, uncertainty, availability, connection with specific subjects, integration. The personal qualities of
creative people are analyzed: independence, high tolerance to unrecognized, developed aesthetic sense and
others. It is noted that the development of creativity depends on the age and mental development of the students
and teachers themselves.
Keywords: kreatyvnaya literacy; kreatyvnaya imagination; kreatyvnoe thinking; creative building uchaschyhsya;
development of creativity creativity.
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І
ЛІТЕРАТУРИ ДО ТВОРЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті обґрунтовано необхідність підготовки фахівця нового типу, творчого педагога, готового до
креативно-інноваційного виконання своєї професійної діяльності в сучасних умовах реформування освіти
в Україні. Доведено важливість створення у ВНЗ відповідного творчого середовища й певних
педагогічних умов, які стимулюватимуть до творчої діяльності, що пов’язано з потребою суспільства в
неординарних креативних особистостях. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми
формування готовності вчителя до фахової діяльності. Досліджено особливості формування
готовності майбутніх учителів української мови і літератури до професійної креативності. Описано
методику застосування інноваційних освітніх технологій під час вивчення навчальних дисциплін
«Методика навчання української мови» та «Методика навчання української літератури».
Ключові слова: педагогічна креативність, інноваційні освітні технології, творча особистість учителя, QRквест, імітаційна гра, мультимедійна презентація.
У сучасних умовах освіти в Україні виникає потреба в підготовці фахівця нового типу, а саме
творчого педагога, готового до креативно-інноваційного виконання своєї професійної діяльності. Це
зумовлює перетворення вчителя з керівника, організатора й транслятора знань у фасилітатора,
порадника, який сприяє особистісному становленню учня, розвитку його здібностей та обдарувань.
Сьогодні не викликає сумніву, що недостатня увага цій проблемі призводить до падіння якості
педагогічної діяльності, зниження її ефективності.
Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми готовності вчителя до фахової діяльності
дозволив визначити основні напрямки дослідження: сутність формування готовності, виділення
основних компонентів у її структурі та сутнісних показників сформованості (А. Алексюк, М. Дьяченко,
Л. Кандибович, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, А. Ліненко, В. Сластьонін та ін.); готовність до
інноваційної педагогічної діяльності (І. Богданова, І. Гавриш, Р. Гуревич, І. Дичківська, О. Коберник,
А. Коломієць, Л. Подимова, О. Шапран та ін.); психологічні та педагогічні умови формування творчої
особистості вчителя (О. Акімова, В. Загвязинський, І. Зязюн, В. Кан-Калик, Н. Кічук, О. Кривильова,
О. Куцевол, З. Левчук, Л. Мільто, В. Моляко, О. Музика, М. Поташник, В. Рибалка, В. Роменець,
С. Сисоєва, Д. Чернілевський, І. Шоробура та ін.).
Аналіз джерельної бази та стану фахової підготовки майбутніх учителів-словесників засвідчує
існування низки суперечностей між:
 традиційним характером системи професійної підготовки майбутнього вчителя, що спрямована на
передачу знань учасникам освітнього процесу, та необхідністю розвитку творчого потенціалу
особистості студента;
 потребою загальноосвітньої школи у творчих учителях української мови і літератури й недостатньою
розробленістю навчально-методичного комплексу їхньої фахової підготовки;
Відтак, проблема формування готовності майбутніх учителів-словесників до творчої професійної
діяльності засобами інноваційних технологій залишається й досі актуальною та потребує подальших
досліджень.
Мета статті полягає у висвітленні ефективних інноваційних технологій у формуванні готовності
майбутніх учителів української мови і літератури до творчої професійної діяльності.
Процес професійної підготовки майбутніх учителів-словесників потребує створення у ВНЗ
відповідного творчого середовища й певних педагогічних умов, які стимулюють до творчої діяльності,
що пов’язано з потребою суспільства в неординарних креативних особистостях.
В. Сластьонін зауважує, що здатність учителя урізноманітнювати, оригінально й по-новому
комбінувати, «аранжувати» власну педагогічну діяльність є безсумнівним показником творчого підходу
[5, с. 28].
Ґрунтовно досліджено питання педагогічної творчості С. Сисоєвою, яка увиразнила філософські та
теоретико-методологічні засади цього феномену. Науковець переконливо доводить, що підготовка
© Петрович О. Б., Лебедь Ю.Б., 2017
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вчителя до педагогічної творчості сприяє формуванню його здатності до розвитку творчої особистості
учня, а також професійній та особистісній самореалізації в процесі фахової діяльності [4, с. 13].
Найбільш сутнісною для нашого дослідження є думка С. Сисоєвої, що «носієм педагогічної творчості є
вчитель, який стоїть біля витоків розвитку особистості кожної людини» [4, с. 11]. Суголосні міркування
знаходимо в працях Н. Кічук, О. Куцевол, В. Сухомлинського, які наголошують, що тільки творчий
учитель може розвинути в школярів творчі здібності.
У дослідженні О. Акімової розроблено й обґрунтовано педагогічну систему дієвого формування
творчого мислення майбутнього вчителя, що складається з теоретичної, діагностичної, дидактичної,
методичної та технологічної моделей [1, с. 5]. Цілком поділяємо думку О. Акімової про важливість
взаємодії майбутніх фахівців як суб’єктів співтворчості, каталізатора розвитку кожного з них, а також
про роль рефлексії в усвідомленні студентами себе суб’єктами власної пізнавально-творчої діяльності,
саморозвитку [1, с. 27]. Проте частково не погоджуємося з твердженням, що «за допомогою традиційних
форм і методів навчання студентів з педагогічних дисциплін неможливо ефективно формувати творче
педагогічне мислення студентів», оскільки вважаємо за доцільне застосування та раціональне поєднання
як традиційних, так й інноваційних форм та методів організації процесу підготовки майбутніх фахівців
до педагогічної творчості [1, с. 33].
Сутнісними для нашого дослідження є напрацювання О. Куцевол, у яких обґрунтовано креативноінноваційну стратегію професійно-методичної підготовки майбутніх учителів-словесників з метою
формування в них готовності до творчого виконання педагогічної діяльності. Науковець трактує
креативність учителя української мови й літератури як «здатність пластично й адекватно змінювати
досвід методичної діяльності, що перестав бути продуктивним за певних умов, а також створювати
оригінальні засоби й способи навчальної взаємодії з учнями з метою їхнього творчого розвитку за
допомогою мистецтва слова» [2, с. 128]. О. Куцевол чітко виділяє форми реалізації педагогічної
креативності в методичній роботі вчителя-словесника, а саме: «усвідомлення й подолання бар’єрів,
стереотипів, змістових і поведінкових шаблонів; пластична модифікація досвіду за допомогою
перекомбінації вже відомих елементів, прийомів, методів навчальної діяльності й визначення нової мети
й засобів її втілення; педагогічна імпровізація під час утілення педагогічного задуму; прагнення до
особистісного самовираження у творчій діяльності, вироблення індивідуально-творчого стилю роботи;
бажання забезпечити сприятливі умови для творчого розвитку учнів; здатність швидко й ефективно
адаптуватись у динамічних обставинах освітнього процесу» [2, с. 128].
На думку дослідниці, мотиваційна спрямованість майбутніх учителів української мови й літератури
на посилення власного творчого потенціалу та забезпечення одночасного цілісного впливу на
інтелектуальну, мотиваційну, емоційно-вольову, характерологічну та інші сфери особистості
сприятимуть досягненню успішних результатів у розвитку їхньої педагогічної творчості. Ефективним
засобом у цьому розвитку науковець вважає поєднання інтенсивних форм і методів навчання та
створення сприятливих психолого-педагогічних умов зовнішнього середовища [2, с. 156].
Вважаємо, що успішній підготовці майбутніх учителів української літератури до креативної
професійної діяльності сприяє застосування сучасних освітніх технологій, що уможливлює
впровадження творчого, особистісно зорієнтованого, діяльнісного, аксіологічного, культурологічного
підходів, перетворює навчально-виховну діяльність на дослідницько-пошукову, конструкторську,
творчу, стимулює їх до саморозвитку та самоосвіти, професійної самореалізації тощо.
При відборі організаційних методів, прийомів і форм навчання ми опираємось на пріоритетність
творчих елементів над репродуктивними в освітній діяльності майбутніх учителів-словесників, які
стимулюватимуть подальший розвиток професійно-творчих якостей суб’єктів навчально-виховного
процесу та формування в них досвіду педагогічної творчості. Адже, як стверджує О. Куцевол, специфіка
цієї діяльності полягає в тому, що її досвід «не може бути переданий шляхом інформування чи
ілюстрування, а лише набутий у ході особистого включення студентів у творчу працю» [3, с. 187].
Спробуємо презентувати особливості впровадження інноваційних технології проведення занять з
«Методики навчання української мови» та «Методики навчання української літератури» з метою
формування готовності майбутніх учителів-словесників до творчої професійної діяльності. Пропонуємо
Вашій увазі фрагмент практичного заняття «Система діяльності вчителя-словесника», яке було
спрямоване на формування в студентів вміння вирізняти основні напрями діяльності учителя української
мови й літератури, аналіз шляхів розвитку креативної особистості учителя-словесника. Підготовка до
заняття передбачає опрацювання таких теоретичних питань: 1. Основні компоненти професійної
діяльності вчителя української мови і літератури, їх критерії; 2. Креативність учителя-словесника –
запорука високого рівня професійної майстерності; 3. Шляхи удосконалення кваліфікації учителя
української мови і літератури; 4. Види навчальної документації вчителя-словесника; 5. Специфіка
педагогічної майстерності вчителя-словесника.
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Також студентам-філологам було запропоновано долучитись до практично зорієнтованого проекту,
а саме: підготувати творчу роботу у формі мультимедійної презентації на тему: «Сходинки становлення
майстерності вчителя-словесника».
Важливим компонентом заняття має стати його епіграф: «Учитель готується до гарного уроку все
життя… Така духовна і філософська основа нашого фаху і технологія нашої праці»
(В. Сухомлинський).
На етапі мотивації навчальної діяльності використовуємо прийом «Продовжте речення» й
пропонуємо такі варіанти речень: «Для мене як майбутнього вчителя-словесника тема практичного
заняття є важливою й актуальною, тому що …» або «Під час підготовки до заняття у мене виникали такі
запитання …». Якраз на цьому етапі доречним є обговорення епіграфа – «крилатої» фрази
неперевершеного майстра слова, видатного українського педагога, письменника, публіциста, поета –
Василя Олександровича Сухомлинського, що якнайкраще відтворює настрій та мету практичного.
Під час актуалізації опорних знань пропонуємо студентам скористатись прийомом «Кошик ідей», щоб
вони виголосили власні думки з приводу того, якою вони бачать систему професійної діяльності вчителясловесника.
Наступний етап – проведення QR-квесту. Для цього група розподіляється на 3 підгрупи.
Передбачається виконання 3 завдань, зміст яких зашифрований у вигляді QR-кодів. Студенти за
допомогою спеціальних програм-дешифраторів, встановлених на їхніх телефонах чи планшетах,
зчитують і виконують кожне із завдань. Наведемо приклади таких завдань:

1) Порівняйте професіограму вчителя-словесника, розроблену В. Острогорським, з переліком вимог
до особистості та професійної підготовки вчителя, вміщеним у підручниках з методики Є. Пасічника,
Г. Токмань та О. Куцевол. Що нового з’явилось у вимогах до вчителя? Чим зумовлені ці вимоги? Як у
них відобразились завдання вивчення української мови й літератури в сучасній школі?
2) За допомогою методу «ПРЕС» аргументуйте, чим зумовлений творчий характер професійної праці
вчителя української мови й літератури. Під час відповіді орієнтуйтесь на таку схему:
Позиція. Я вважаю, що творчий характер професійної діяльності вчителя-словесника
детерміновано такими чинниками, як … (назвати ці чинники).
Аргумент. Тому що … (продемонструвати знання теоретичного матеріалу, щоб лаконічно
схарактеризувати вищеназване).
Приклад. Наприклад, … (навести приклад з практичної діяльності, можливо, власне спостереження за
діяльністю педагога-предметника).
Висновок. Тому я вважаю, що … (висловити думку щодо важливості того, щоб учителю української
мови й літератури була притаманна креативність; запропонувати можливі шляхи реалізації творчих
можливостей фахівця у професійній діяльності).
3) Імітаційна гра «кубування»
План обговорення:
1. Опишіть види навчальної документації вчителя-словесника.
2. Порівняйте календарно-тематичне й поурочне планування.
3. Презентуйте приклад тематичного планування вивчення життєтворчості письменника (на вибір)
для середньої ланки ЗОШ.
4. Проаналізуйте епіграф уроку. Яке значення мають у процесі підготовки до уроку різні види
планування?
5. Визначте своє ставлення стосовно кореляції плану-конспекту уроку та імпровізації під час
реалізації.
6. Озвучте рекомендації вчителям української мови й літератури щодо роботи з різними видами
навчальної документації.
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Наступним видом роботи на занятті є перегляд та обговорення випереджувальних завдань студентів –
творчих робіт у формі мультимедійних презентацій.
На підсумковому етапі проводимо тестування за допомогою карток Plickers, яке дозволяє відразу
дізнатися його результати на онлайн ресурсі цієї програми (див. рис. 1).

Рис. 1. Результати проведеного тестування за допомогою карток Plickers
Наприкінці заняття на рефлексивно-оцінювальному етапі студенти долучились до імітаційної гри «6
капелюхів» (за О. Куцевол). Учасникам гри пропонувалось поглянути на розглянуті впродовж заняття
проблеми з протилежних позицій, що уособлюються в капелюхах різного кольору, а саме:
 білий – констатація інформації без будь-якої її оцінки, у тому числі й емоційної;
 червоний – емоційне мислення без пояснень, передбачає висловлення особистісного ставлення й
почуттів, викликаних обговоренням проблемних питань;
 чорний – критичне мислення, спрямоване на пошук недоліків, проблем і труднощів;
 жовтий – оптимістичне мислення, знаходження позитивів;
 зелений – творче мислення, має на меті розробку пропозицій щодо вдосконалення,
урізноманітнення позакласної роботи з обдарованою молоддю;
 синій – продуктивне мислення допомагає узагальнити розглянуті питання на занятті, зробити
конкретні висновки.
Таким чином, викладач і студент є рівноправними учасниками освітнього процесу, що будується на
основі їхнього навчального діалогу. Водночас методична основа використання інноваційних технологій
полягає в індивідуалізації та диференціації навчально-виховної діяльності, максимальному наближенні
освітнього матеріалу до реалій життя. Відтак, майбутнім фахівцям можливості сучасних технологій
допомагають у вирішенні пізнавальних пошукових завдань, сприяють розкриттю й реалізації творчого
потенціалу, привчають до самостійності в подоланні труднощів.
Отже, інноваційні технології є продуктивними й повинні широко застосовуватися для модернізації
освіти. Вони активізують у студентів спонукальні мотиви до творчого самовираження, уможливлюють
реалізацію креативних задумів майбутнього вчителя-словесника, допомагають в організації та
проведенні ефективної освітньої діяльності та формуванні всебічно розвинених творчих особистостей,
здатних до літературної творчості, самоосвіти та самовдосконалення. Досягнення такого результату
можливе завдяки педагогічно доцільному поєднанню традиційних та інноваційних освітніх технологій і їх
тісному взаємозв’язку та інтеграції (інформаційно-комунікаційних, ігрових, особистісно зорієнтованого,
інтерактивного, проблемного навчання, розвитку критичного мислення, проектної діяльності, діалогічної
взаємодії).
ЛІТЕРАТУРА
1. Акімова О. В. Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах
університетської освіти : автореф. дис... д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» /
Акімова Ольга Вікторівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 43 с.
2. Куцевол О. М. Методика викладання української літератури (креативно-інноваційна стратегія) /
О. М. Куцевол. – Київ : Освіта України, 2009. – 464 с.

222

Педагогічні науки. Випуск 2 (88).
3. Куцевол О. М. Теоретико-методичні основи розвитку креативності майбутніх учителів літератури :
монографія / О. М. Куцевол. – Вінниця : Глобус-прес, 2006. – 348 с.
4. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підручник / С. О. Сисоєва. – Київ : Міленіум, 2006. – 344 с.
5. Сластенин В. А. Педагогическая деятельность как творческий процесс / В. А. Сластенин, С. Г. Перевалов //
Педагогическое образование и наука. – 2005. – № 1. – С. 25-34.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Akimova O. V. Teoretyko-metodychni zasady formuvannia tvorchoho myslennia maibutnoho vchytelia v umovakh
universytetskoi osvity : avtoref. dys... d-ra ped. nauk : 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity» / Akimova
Olha Viktorivna ; Ternop. nats. ped. un-t im. V. Hnatiuka. – Ternopil, 2010. – 43 s.
2. Kutsevol O. M. Metodyka vykladannia ukrainskoi literatury (kreatyvno-innovatsiina stratehiia) / O. M. Kutsevol. –
Kyiv : Osvita Ukrainy, 2009. – 464 s.
3. Kutsevol O. M. Teoretyko-metodychni osnovy rozvytku kreatyvnosti maibutnikh uchyteliv literatury : monohrafiia /
O. M. Kutsevol. – Vinnytsia : Hlobus-pres, 2006. – 348 s.
4. Sysoieva S. O. Osnovy pedahohichnoi tvorchosti : pidruchnyk / S. O. Sysoieva. – Kyiv : Milenium, 2006. – 344 s.
5. Slastenyn V. A. Pedahohycheskaia deiatelnost kak tvorcheskyi protsess / V. A. Slastenyn, S. H. Perevalov //
Pedahohycheskoe obrazovanye y nauka. – 2005. – # 1. – S. 25-34.

Петрович О. Б., Лебедь Ю. Б. Формирование готовности будущих учителей украинского языка и
литературы в творческой профессиональной деятельности
В статье обоснована необходимость подготовки специалиста нового типа, творческого педагога,
готового к креативно-инновационного выполнения своей профессиональной деятельности в
современных условиях реформирования образования в Украине. Доказана важность создания в вузах
соответствующего творческой среды и определенных педагогических условий, которые будут
стимулировать к творческой деятельности, что связано с потребностью общества в неординарных
креативных личностях. Проанализированы психолого-педагогическую литературу по проблеме
формирования готовности учителя к профессиональной деятельности. Исследованы особенности
формирования готовности будущих учителей украинского языка и литературы в профессиональной
креативности. Описана методика применения инновационных образовательных технологий при
изучении учебных дисциплин «Методика обучения украинскому языку» и «Методика обучения
украинской литературы».
Ключевые слова: педагогическая креативность, инновационные образовательные технологии,
творческая личность учителя, QR-квест, имитационная игра, мультимедийная презентация.
Petrovych O. B. , Lebed Y. B. Formation Of Future Ukrainian Language And Literature Teachers’ Readiness
To Creative Professional Activities
The article deals with the need for a new type of specialist training, of creative teachers, ready for creative and
innovative execution of their professional activities in modern conditions of educational reforming in Ukraine. It
is proved the importance of building in the universities creative environment and certain pedagogical conditions
that encourage creative activity, due to the needs of society in extraordinary creative personalities. The
psychological and pedagogical literature on the issue of formation the teachers’ readiness to professional
activities is analyzed. The features of formation the future Ukrainian language and literature teachers for
professional creativity are analyzed. The methods of innovative educational technologies implementation during
the study of subjects “Methodology of Teaching Ukrainian Language” and “Methodology of teaching Ukrainian
literature” are described.
Keywords: pedagogical creativity, innovative educational technologies, teacher’s creative personality, QRquest, simulation game, multimedia presentation.
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ОБҐРУНТУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ В АСПЕКТІ МИСТЕЦЬКОЇ РЕФЛЕКСІЇ
У статті охарактеризовано мету, підходи, принципи, блоки, а також представлено практичну
реалізацію моделі методичної підготовки майбутнього вчителя музики в аспекті мистецької рефлексії.
Запропонована модель охоплює нормативно-цільовий, теоретико-методологічний, процесуальнозмістовий, аналітико-результативний блоки, тісно взаємопов'язані цілями і завданнями щодо
методичної підготовленості майбутнього вчителя музики. Окреслено наукові підходи,
загальнодидактичні та специфічні принципи, функції, педагогічні умови, етапи реалізації моделі
методичної підготовки майбутнього вчителя музики.
Перевірку моделі методичної підготовки у межах статті представлено на прикладі реалізації
методики формування мистецької рефлексії у майбутніх учителів музики.
Ключові слова: модель, методична підготовка, майбутній учитель музики, загально дидактичні
принципи, специфічні принципи, функції, педагогічні умови, мистецька рефлексія.
Учитель музики у школі ХХІ століття – це людина культури, психологічний педагог, організатор
музичної діяльності школярів, у процесі якої учень «відчуває себе цілком вільним і спроможним легко і
радісно виконувати творчі завдання» [10, с.45]. Значним потенціалом у підвищенні ефективності
педагогічної діяльності вчителя музики володіє праксеологія, основними рисами якої є раціональність,
доцільність, оптимальність, творчість, ініціативність, вправність. Актуальність праксеологічного аспекту
музичного навчання і виховання школярів увиразнює необхідність удосконалювати методичну
підготовку майбутніх учителів музики до співацької діяльності як високодуховних, моральних і фахово
компетентних особистостей, котрі покликані формувати ціннісні потреби, естетичні інтереси, ідеали і
смаки учнів на кращих зразках українського і світового вокального мистецтва, вміють реалізувати
навчальну, виховну та розвивальну функції, цілі, задачі, зміст, методи, засоби музичної освіти, що
втілюється в наочних зразках творчого процесу взаємодії учнів з музичним мистецтвом та музичною
культурою, здатні до неперервного професійного розвитку, саморозвитку.
Припускаємо, що процес формування методичної підготовленості майбутнього вчителя музики до
співацької діяльності відбуватиметься більш ефективно, якщо розробити і поетапно реалізувати в умовах
музично-педагогічних факультетів модель методичної підготовки майбутнього вчителя музики на
засадах праксеологічного підходу.
Аналіз останніх досліджень. Поняття «модель» (лат. modus – міра, зразок), як показує аналіз
довідникових і наукових праць, визначають як схему, специфічно створений, матеріальний або
мисленнєвий об'єкт, своєрідний інструмент пізнання, цілісну структуру, що відтворює суттєві
властивості, наочно-образні характеристики та зв’язки елементів і функцій об'єкта-оригінала і
спрямована на досягнення нового результату, перспективної мети [5; 7]. Моделювання розглядають як
науковий метод непрямого дослідження об’єктів пізнання, безпосереднє вивчення яких з певних причин
неможливе, ускладнене, неефективне чи недоцільне, через дослідження їхніх моделей – предметних,
знакових чи мисленнєвих систем, що відповідно відтворюють, імітують чи відображають певні
характеристики (властивості, ознаки, принципи внутрішньої організації або функціонування) оригіналів
[14, с. 392]. У дослідженні розглядаємо модель як засіб теоретичного обґрунтування та
експериментального дослідження, зокрема в аспекті мистецької рефлексії вчителя музики.
Проектуючи модель методичної підготовки майбутніх учителів музики, враховуємо ідеї дослідників,
в яких обґрунтовано специфіку моделі професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва
до вокально-педагогічної діяльності (Н.Овчаренко [9]), до інноваційної діяльності (К.Завалко [4]),
вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на гедоністичних засадах (Л.Василенко
[3]), професійної майстерності учителів музики (А.Козир [6]) , професійного розвитку викладача
музичного мистецтва (Н.Сегеда [12]).
Мета статті. У межах статті охарактеризуємо мету, підходи, принципи, блоки, етапи практичної
реалізації моделі методичної підготовки майбутнього вчителя музики в аспекті мистецької рефлексії.
Виклад основного тексту. Проведений аналіз наукових джерел, дозволив представити модель
методичної підготовки майбутнього вчителя музики до співацької діяльності як схематичне
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відображення розгорнутого в часі педагогічного процесу, що охоплює нормативно-цільовий, теоретикометодологічний, процесуально-змістовий, аналітико-результативний блоки, тісно взаємопов'язані цілями
і завданнями щодо методичної підготовленості майбутнього вчителя музики. Конкретизуємо блоки
моделі.
У нормативно-цільовому блоці моделі відображено мету, завдання, освітні стандарти і соціальне
замовлення. Мету викладання музично-методичних, вокальних дисциплін поряд з опануванням
ґрунтовними фаховими знаннями і вміннями передбачаємо у формуванні методичної підготовленості
майбутнього вчителя музики до співацької діяльності відповідно до соціального замовлення, освітньокваліфікаційних вимог напряму підготовки бакалаврів «Музичне мистецтво». Завдання педагогічного
процесу – мотивувати емоційно-ціннісне ставлення майбутніх учителів до здійснення співацької
діяльності на засадах праксеологічного підходу; формувати систему інтегрованих знань, умінь,
здатностей на основі міжпредметної інтеграції навчальних дисциплін.
З-поміж освітньо-кваліфікаційних вимог до майбутнього вчителя музики до співацької діяльності,
зокрема з навчальної дисципліни «Постановка голосу» («Вокальний клас»), яка є однією з профільних
дисциплін і вивчається впродовж п'яти років у вищому педагогічному начальному закладі, відзначимо,
що студент повинен знати: основи вокальної педагогіки, вокально-педагогічний репертуар, кращі зразки
вітчизняних і зарубіжних вокальних творів, методику викладання вокалу; вміти володіти навичками
співацького дихання, правильної атаки звуку, відчувати співацьку опору, фіксувати дихальну установку
та на цій основі формувати співацьке звукоутворення, звуковедення, правильно артикулювати голосні та
приголосні під час співу на всій ділянці співацького діапазону, контролювати точність інтонування,
володіти навичками передачі художньо-образного змісту вокального твору, виконувати вокальні твори із
супроводом і без супроводу тощо.
Конкретизуємо теоретико-методологічний блок моделі. Методичну підготовку майбутнього вчителя
музики до співацької діяльності важливо здійснювати з урахуванням положень наукових підходів
системного,
особистісно-орієнтованого,
гносеологічного,
діяльнісного,
компетентнісного,
аксіологічного, праксеологічного. Урахування положень системного підходу дозволяє вибудовувати
змістове наповнення музичних, вокально-методичних, педагогічної практики на засадах міжпредметної
інтеграції. Використання положень компетентнісного підходу дає можливість посилити практичну
спрямованість навчання, комплексне застосування праксеологічно цінних знань, формування у студентів
механізмів самонавчання і самовиховання через організацію самостійної роботи, факультатив, гурток,
майстерню досвідченого співака. Особистісний підхід передбачає створення умов для самореалізації і
саморозвитку особистості. Застосування у музично-методичній підготовці положень гносеологічного
підходу дає змогу поєднати міждисциплінарне знання, історичний досвід методичної, співацької
діяльності та інноваційні підходи. Урахування ідей діяльнісного підходу дозволяє формувати у
майбутніх учителів музики необхідні уміння і навички щодо виконання методичних дій, вияву
активності та апробації раціональних моделей методичної та співацької діяльності.
Лекції, практичні заняття, самостійну, індивідуальну роботу, практику організовуємо з урахуванням
основних положень аксіологічного підходу: цінності гуманності, духовності, творча свобода і гідність
особистості. Залучення ідей праксеологічного підходу дозволяє розглядати навчання, виховання,
практику в єдності: розвиваємо уміння студентів доцільно обирати ефективні форми, методи і прийоми
організації навчання відповідно до теми, мети, складності і значущості навчального матеріалу.
Відбір змісту мотиваційно-ціннісного, когнітивно-рефлексивного, особистісно-комунікативного,
емоційно-вольового, креативно-проективного, конативно-виконавського компонентів методичної
підготовленості та формування на цій підставі у студентів відповідних знань у галузі музичного
мистецтва та методики, ціннісних орієнтацій, здатності до трансляції або створення інновацій, до
імпровізації, прогнозування результатів своєї діяльності; практичних умінь володіти голосом, мімікою,
жестами, прийомами і методами генерування та аналізу ідей успішно застосовувати праксеологічні
педагогічні технології, що забезпечують успішність музично-педагогічної (співацької) діяльності
здійснюємо з урахуванням загально-дидактичних принципів гуманізації, професійної спрямованості,
системності, цілісності, випереджувального навчання, міжпредметної інтеграції, диференціації та
індивідуалізації, спільної діяльності викладача і студента. Ураховуємо і специфічні принципи,
обґрунтовані А. Хуторським (продуктивності навчання; принцип ситуативності навчання; принцип
освітньої рефлексії) [15, с. 77-81], І. Бехом (принципи нового педагогічного мислення: проблематизації;
особистісно-зорієнтованого підходу до особистості кожного студента; діалогізації, який полягає у
творчій взаємодії педагога зі студентами та в міжособистісному спілкуванні студентів між собою на
основі довіри; принцип персоналізації, який дозволяє активно включати у навчальний процес
особистісний досвід майбутніх учителів [2, с. 11]; Е. Абдуліним (філософсько-естетична спрямованість у
викладанні музики; музикознавча спрямованість, тобто опора на єдність народної, авторської, класичної
й сучасної музики; опора на інтонаційний, жанрово-стильовий підхід у вивченні музики в її зв'язках з
життям; художньо-психологічна спрямованість з опорою на єдність розвитку інтуїтивного та
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усвідомленого початку в музичній освіті; художньо-дидактична спрямованість (послідовність,
систематичність, науковість, єдність музичного навчання та виховання, міцність й дієвість результатів
музичної освіти); музично-педагогічна спрямованість (образність і цілісність, діалектика музичнопедагогічної мети і засобів, єдність художнього і технологічного тощо) [1, с. 121]; Г. Падалки
(культуропровідності; естетичної спрямованості, що свідчить про спонукання у процесі мистецького
навчання до осягнення естетичної цінності художніх творів, до сприймання мистецтва як явища, що
містить величезний потенціал втілення прекрасного в життя людини); рефлексивності, що спрямований
на зіставлення цінностей внутрішнього життя учня із морально-світоглядними позиціями, відтвореними
в мистецтві, співвіднесення найглибших переживань особистісного "Я" із художніми оцінками автора
твору, порівняння власних художніх умінь із мистецькими досягненнями інших [10, с. 148-149],
Л. Тоцькою [13] (принцип зацікавленості тобто ступінь активної дії у музично-творчому процесі;
свідомості включає в себе активізацію процесів осмислення на особистісному та діяльнісному рівнях;
перспективності: завдання педагога – перебувати у постійному творчому пошуку, відкривати все нові і
нові перспективи, як у процесі навчання, так і в процесі виховання студентів; єдності художнього і
технічного розвитку співацького голосу; внутрішньої побудови образу.
Ураховуємо такі функції, як системна, що дозволяє уявити об’єкт вивчення як систему з усіма її
зв’язками; діяльнісна – дозволяє проникнути в сутність методичної підготовки з психологічної і
педагогічної точки зору, виявити її закономірності, умови успішного формування методичної
підготовленості, вимагає максимальної активності студентів у процесі опанування методичними
знаннями та навичками; особистісно-розвивальна – дозволяє зробити опис умов для повноцінної
реалізації особистості у період навчання у ВНЗ, а також у майбутній педагогічній діяльності,
визначається розвитком неповторно суб’єктивного, емоційно-особистісного ставлення до світу, самого
себе і своєї діяльності (О.Рудницька); компетентнісна – охоплює широку ерудицію в галузі художньої
культури, педагогіки, психології, мистецтвознавства, естетики; володіння практичними вміннями й
навичками, сформованість особистісних якостей та здібностей, необхідних для успішного здійснення
функцій учителя: педагогічних (толерантність, комунікативність, організаторсько-конструктивні
здібності, зосередженість, тактовність, витримка, здатність до емпатії, ідентифікації); музично-фахових
(музичні якості та здібності, тощо); технологічна – дозволяє визначати необхідні педагогічні технології,
спрямовані на розвиток методичної підготовленості; проектувальна – забезпечує орієнтування студентів
на перспективу їх розвитку в мистецько-естетичному й методико-педагогічному аспектах.
Специфікою процесуально-змістового блоку моделі є етапи методичної підготовки (актуалізаційноцільовий,
концептуально-пізнавальний,
організаційно-моделюючий,
практично-діяльнісний,
коригувально-результативний), педагогічні умови (спонукання студентів до креативного самовираження
у співацькій та музично-педагогічній діяльності; вивчення навчальних дисциплін на засадах
міжпредметної інтеграції; використання в педагогічній практиці форм, методів і засобів мистецьких
інновацій, новаторства та самоосвіти, створення нових оригінальних методів навчання музики); змістове
наповнення навчальних дисциплін, позаурочної роботи, педагогічної практики; форми занять (лекції,
практичні заняття, індивідуальні, групові форми роботи, фестиваль методичних ідей; семінар-практикум
«Мої перші кроки»); методи і засоби (евристичний, дослідницький метод, ділова, рольова гра,
моделювання, цільове мікронавчання, робота в парах, один-вдвох-всі разом, мозковий штурм).
В аналітико-діагностичному блоці представлено критерії, показники; діагностичний супровід
формування методичної підготовленості. Результатом реалізації моделі має стати підвищення рівнів
сформованості мотиваційно-ціннісного, когнітивно-рефлексивного, особистісно-комунікативного,
емоційно-вольового, креативно-проективного, конативно-виконавського компонентів методичної
підготовленості майбутнього вчителя музики.
Експериментальну перевірку моделі методичної підготовки майбутнього вчителя музики у межах
статті представляємо частково на прикладі, зокрема, реалізації когнітивно-рефлексивного компоненту
методичної підготовленості майбутнього вчителя музики до співацької діяльності.
У межах нашого дослідження паралельно виконувалися експериментальні роботи аспірантів.
Зокрема, Чжан Цзінцзін у межах дисертації здійснювала формування мистецької рефлексії у майбутніх
учителів музики [16]. Авторка доводить, що мистецька рефлексія майбутнього вчителя музики – це
усвідомлення власних психічних станів і процесів у широкому системному контексті, що включає оцінку
музично-виконавських та музично-педагогічних ситуацій і дій, знаходження прийомів і операцій
рішення задач; реалізується у різних видах діяльності та може формуватися і розвиватись під впливом
певних соціальних і культурних обставин, потреб й інтересів самої особистості. Основою формування
мистецької рефлексії майбутнього вчителя музики є вокальне навчання, оскільки допомагає осягнути
такі аспекти мистецької рефлексії як інтонація, інтерпретація, вокально-виконавська майстерність.
На основі адаптованого опитувальника «Особистість, що самоактуалізується» А. Шострома,
адаптованої методики «Спрямованість на отримання знань або відмітку» (Є. Ільїн, Н. Курдюкова),
методики «Характеристика пізнавальної позиції», дослідження самооцінки особистості В. Семиченко,
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«Комплексної оцінка інтелігентності особистості» та «Оцінка духовно-морального розвитку
особистості» виявлено, що 39 (67,24%) студентів загалом не можуть дати адекватну оцінку власним діям,
характеризуються слабким емоційним включенням до мистецької рефлексії, у практичній діяльності
допускають неточність у виконанні ряду дій і операцій.
Методичне забезпечення реалізації концептуальної моделі процесу формування мистецької рефлексії
вчителя музики, що відображає Я-концепцію вчителя музики та відбувається під час музичного
сприймання, музичного виконання та музичної творчості. Серед методів, які пропонувалися для
формування мистецької рефлексії, означимо особистісні: самоспостереження, самозвітування,
емпатичного слухання, акцентування цінностей, емоційно-ціннісних контрастів, саморегуляції тощо, що
спрямовані на формування таких функцій мистецької рефлексії, як пізнання, розуміння, організація знань
щодо власної особистості, ідентифікація образу «Я-професіонал»; інструментальні: метод «мозкового
штурму», евристичної бесіди, групової дискусії, порівняльного аналізу різних позицій, подолання
інерційного ефекту мислення, вирішення музично-педагогічних задач, аналізу конкретних педагогічних
ситуацій, імітаційного моделювання ситуацій, проектів тощо.
Упродовж поетапної реалізації моделі формування мистецької рефлексії акцентували увагу на
музичному сприйнятті (перший етап), музичному вокальному виконавстві (другий етап), музичній
творчості (третій етап).
Основною формою навчання на етапі ознайомлення майбутніх учителів музики з проблематикою
мистецької рефлексії та формування базових знань та умінь щодо рефлексивних процесів у музичному
сприйнятті був факультатив з основ мистецької рефлексії як єднальна ланка між навчальними
предметами та позаурочними заняттями. Мета занять – зміцнити «відкритість до впливу» – через
зміцнення співпраці з викладачами та іншими студентами на основі навчальних завдань, через пошук
власних шляхів вирішення завдань; використання ситуації вибору – через надання можливості приймати
рішення щодо виконання конкретного завдання; розвиток цілепокладання у навчанні – через укріплення
адекватного рівня домагань та самооцінки, вирішення навчальних завдань на рівні максимальної
складності, розрізнення власних можливостей та зусиль, що необхідні для виконання завдання;
формування стійкості цілей – через вирішення надскладних завдань, поновлення відстрочених завдань,
подолання перешкод.
Пропонували також для студентів емоційний тренінг – через виконання вправ зі зняття тривожності,
формування уміння передбачувати складності, укріплення позитивних емоцій в процесі навчання. Як
показує аналіз експериментальної роботи, тренінг дозволив навчити студентів виявляти «емоції
вираження», які полягають у безоціночному недиференційованому ставленні до музичного мистецтва та
ґрунтуються на інтуїтивних відчуттях», що відповідають перцептивному сприйманню музичних звучань,
їх слуховому розрізненню; «емоції переживання», що передбачають усвідомлення особистісного смислу
музичного твору, на основі яких здійснюється розуміння виразно-змістовного значення музики; «емоції
співпереживання», які характеризуються злиттям суб'єктивного переживання із позицією автора й
виконавця, внаслідок чого здійснюється естетична оцінка й інтерпретація емоційно-образного змісту
музики.
Так, для оволодіння студентами поняттями «синестезія» та «ідентифікація» застосовували метод
синектики. За адаптованою методикою О. Олексюк студентам пропонували виконати творче завдання –
віднайти її аналогії у поетичних образах. Варіанти: "Тече вода з-під явора" (Т.Шевченко); Сім струн: Do
(Гімн); Re (Пісня); Mi (Колискова); Fa (Сонет); Sol (Rondeau); La (Nocturne); Si (Settina) (Л. Українка). На
етапі синектики студенти мали виконати такі завдання: дати свою аналогію синестезії у мистецтві;
ототожнити себе із символом та описати вибраний символ.
Зокрема, розглядаючи синестезію в мистецтві, студентка А. звернулася до творчості Ф. Шопена,
студентка І. - до творчості К. Дебюссі, студент Н. - до творчості А. Вівальді. Після виконання творчих
завдань методом синектики студенти розуміли, що "синестезія" сприяє максимально повному
вираженню особистісного світовідношення, стимулює осягання багатоплановості художнього смислу,
відкриває шлях до синкретичної повноти відчуттів у єдності свідомого і позасвідомого.
На занятті, присвяченому аналізу принципів становлення художнього світовідношення у вокальновиконавській діяльності вчителя музики, використовували метод ідентифікації з вокалістом-виконавцем
і відтворення виконавського світовідношення. Головна мета застосування методу – сформувати у
студентів нормативно-регулятивну основу художнього світовідношення, зокрема, світоглядну установку
та ідеал. Його сутність визначається спрямованістю на становлення постійно діючого концептуального
поля суб'єктно-об'єктних відношень. Продукуючим початком реалізації цього методу є залучення до
музичної діяльності музично-слухового досвіду студентів, усіх сфер їхнього музичного сприйняття.
Основним механізмом ідентифікації з вокалістом-виконавцем є ототожнення і співпереживання, під час
якого знакове й аналітичне зникають, поступаючись образно-символічному. Співпереживання як
продукт відтворення символічної реальності (А. Надирова) виводить музиканта і слухача на новий
якісний рівень – транцендентальний діалог композитора з колективним досвідом культури. У
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композиторській, виконавській, слухацькій музичній діяльності діє механізм емоційного резонансу
(Л. Бочкарьов), завдяки чому і створюються "канали" возз'єднання з універсумом культури.
На другому етапі реалізації моделі процес вокального навчання спрямовували на збагачення та
розширення знань студентів щодо мистецької рефлексії; формування стійких мотивів формування
мистецької рефлексії; удосконалення вокально-виконавських навичок; оволодіння навичками мистецької
рефлексії у процесі музичного виконання вокального твору. Приходимо до висновку: мистецька
рефлексія виникає в тих ситуаціях, коли засоби і способи вокальної діяльності, якими володіє студент,
виявляються недостатніми для досягнення вокально-виконавських цілей. Така ситуація є проблемною, її
вирішення дозволяє осягнути більш якісного виконання твору; цілеутворення як процес породження
нових цілей у вокальній діяльності.
Застосовували метод емоціогенних морально-естетичних ситуацій, характерною особливістю яких є
вплив на емоції та почуття студентів, їхня здатність до сприйняття, співпереживання. Емоціогенні
морально-естетичні ситуації є сукупністю умов та обставин, за яких у результаті емоційно забарвленої
музично-пізнавальної діяльності студентів, емоційного спілкування з педагогом та емоційного
відношення до власної діяльності виникають об’єктивні та суб’єктивні протиріччя. У наслідок вирішення
подібних ситуацій та емоційних станів, що виникли на їх основі, студент набуває нових почуттів,
настроїв, емоційно забарвлених знань, що духовно збагачують особистість.
Застосування методу усвідомлення особистісного смислу (за А. Пілічаускас [11, с.14]) дозволило
створити умови для самовиховання творчої індивідуальності студента; надати кожному студенту
можливість самостійно проявити особистісний творчий потенціал; визначити теоретичну основу (для
викладача) в контексті життєвої актуальності, розкрити творчу індивідуальність майбутнього вчителя
музики.
Метод професійно-проблемного рефлексування був основою "рефлексивних уроків", що стимулюють
професійне мислення та дії учасників у психологічно реальній атмосфері навчання, викликаючи особисті
переживання.
Робота з музичним текстом із застосуванням інтерпретаторської техніки (адаптована методика
В. Кулікової [8]) передбачала підготовчу роботу, деталізацію процесу засвоєння тексту; усвідомлення та
опанування дрібних деталей виконання у цілісному сприйнятті музичного тексту; підготовка до
публічного виступу; публічний виступ. Передбачали виховання вміння застосовувати засоби вокальновиконавської виразності (артикуляцію, динаміку, агогіку тощо), які б розкривали "виконавську версію"
музичного твору. Обов’язковим є усвідомлення стильових, жанрових закономірностей твору,
особливостей "почерку" композитора. Паралельно з цією роботою, використовуючи інтерпретаторську
техніку, пропонували сконцентрувати увагу на змінах одного емоційного стану іншим, саме в мить цієї
зміни.
За цією методикою студенти працювали над такими музичними творами: В. Моцарт арія Керубіно з
опери "Весілля Фігаро", Арія Баст’єни, Баст’єна з опери "Баст’єн і Баст’єна", О. Скарлатті "Стріли
амура", П. Чайковський "Мой садик", "Колискова в бурю", Ф. Шуберт "Форель", Р. Шуман "Лотос",
Л. Дичко "Пастелі", М. Жербін "Осінні квіти", А. Кос-Анатольський "Чотири воли пасу я", Г. Майборода
"Тополина баркарола", М. Римський-Корсаков арія та аріозо Снігуроньки, третя пісня Лєля з опери
"Снігуронька" тощо.
Метод вокально-творчої імпровізації передбачав створення і залучення студентів до вирішення
непередбачуваних ситуацій в умовах прилюдного співу, виконання спеціально розроблених завдань на
імпровізацію, які слід виконувати на склади “па-да-ба-да”, “ту-ду-ду-да”, “на-на-на-на”, “ла-ла-ла-ла”
тощо. Студенти мали створити мелодійну лінію на основі почутих акордів; за допомогою використання
допоміжних звуків у вигляді співацьких прикрас (оспівування, трелі, форшлаги, морденти тощо); за
допомогою використанням різних засобів і прийомів звукоутворення; на основі використання
різноманітних ритмічних малюнків. Також студентам необхідно було створити власну імпровізацію на
тему народної пісні у різних стилях: „Чом ти не прийшов”, „Ти до мене не прийшов”, „Ой у вишневому
саду”, „Чорний ворон”.
Аналіз даних контрольного зрізу дозволив зробити висновок, що запропонована методика
формування мистецької рефлексії в процесі вокальної підготовки сприяє позитивному ставленню
майбутнього вчителя музики до мистецької рефлексії, прагненню до самореалізації у музичновиконавській діяльності; обізнаності майбутнього вчителя музики щодо сутності, особливостей
мистецької рефлексії, а також особливостей протікання власних розумових процесів; володінню
відповідними рефлексивними вміннями; наявності професіоналізму у музично-виконавській діяльності.
Висновки. Отже, модель методичної підготовки майбутніх учителів музики до співацької діяльності
розглядаємо як процес музично-методичного навчання, спрямований на формування методичної
підготовленості майбутніх вчителів музики до співацької діяльності. Формування методичної
підготовленості майбутніх вчителів музики є складною, відкритою, динамічною системою, що містить
взаємопов'язані блоки і впроваджується поетапно.
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Перевірку моделі методичної підготовки представлено на прикладі реалізації методики формування
мистецької рефлексії у майбутніх учителів музики, що відбувається під час музичного сприймання,
музичного виконання та музичної творчості. Формувальну перевірку рівнів сформованості мотиваційноціннісного, когнітивно-рефлексивного, особистісно-комунікативного, емоційно-вольового, креативнопроективного, конативно-виконавського компонентів методичної підготовленості майбутнього вчителя
музики представимо в наступних публікаціях.
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Проворовая Е. М. , Цзинцзин Чжан. Обоснование и реализация модели методической подготовки
будущего учителя музыки в аспекте художественной рефлексии
В статье охарактеризованы цель, подходы, принципы, блоки, а также представлена практическая
реализация модели методической подготовки будущего учителя музыки в аспекте художественной
рефлексии. Предложенная модель охватывает нормативно-целевой, теоретико-методологический,
процессуально-содержательный, аналитико-результативный блоки, тесно взаимосвязаные целями и
задачами методической подготовленности будущего учителя музыки. Определены научные подходы,
загальнодидактические и специфические принципы, функции, педагогические условия, этапы реализации
модели методической подготовки будущего учителя музыки. Проверку модели методической
подготовки представлено на примере реализации методики формирования художественной рефлексии у
будущих учителей музыки.
Ключевые слова: модель, методическая подготовка, будущий учитель музыки, обще дидактические
принципы, специфические принципы, функции, педагогические условия, художественная рефлексия.
Provorova E. M., Tszyntszyn Zhang. Background And Implementation Model Methodical Preparation Of
Future Music Teachers In The Aspect Of Artistic Reflections
There are described and presented the purpose, approaches, principles, blocks of practical implementation of
methodical preparation model of future music teacher in terms of artistic reflection. The proposed model
includes regulatory, theoretical and methodological, procedural contents, analytical and effective blocks that
are closely interrelated with goals and objectives according to the methodological training of future teachers of
music. There are outlined scientific approaches, general didactic and specific principles, functions, pedagogical
conditions, stages of methodical preparation model of future teachers of music.
The test of methodological training model within the article is presented on the example of implementation of
artistic reflection formation of future music teachers methodic.
Key words: model, methodical preparation, future music teacher, general didactic principles, specific principles,
functions, pedagogical conditions, artistic reflection.
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ПЕДАГОГІЧНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВВНЗ У
СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Стаття присвячена обґрунтуванню педагогічної моделі розвитку фахової компетентності викладачів
ВВНЗ у системі післядипломної освіти. У статті проведено аналіз наукових поглядів на проблему вибору
оптимальних форм організації навчального процесу; фахового розвитку у системі неперервної освіти;
компетентнісного підходу у системі військової освіти. Досліджено підходи до визначення термінів
“модель” і “моделювання”, запропоновано авторське визначення педагогічної моделі розвитку фахової
компетентності.
Запропоновано структурно-функціональну модель розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у
системі післядипломної освіти, до структури якої включено такі блоки: цілепокладання, організаційнопедагогічних умов, теоретико-методологічний, змістовний, організаційно-процесуальний і
діагностично-результативний. Розкрито зміст основних структурних елементів моделі.
Ключові слова: модель, педагогічне моделювання, розвиток, фахова компетентність, викладач,
післядипломна освіта.
Постановка проблеми. Боєздатність Збройних сил (ЗС) України має забезпечуватися високим рівнем
військово-професійної підготовленості офіцерського складу, динамічністю освітнього процесу у ВВНЗ,
суб’єктністю слухачів (курсантів) під час навчання. Успішне вирішення зазначених завдань значною
мірою залежить від потенціалу викладачів ВВНЗ. Становлення майбутніх офіцерів значною мірою
залежить від компетентності викладачів, оскільки більшість з них – це військовослужбовці, які мають
значний військово-професійний досвід, але не мають, як правило, педагогічної освіти, розвиток (а інколи
і формування) їх фахової, тобто педагогічної компетентності необхідно забезпечувати у процесі
підвищення кваліфікації.
Дійсний стан справ у системі військової освіти свідчить про наявність суперечностей між потребою у
підготовці висококваліфікованих офіцерів для ЗС України та відсутністю достатньої кількості
підготовлених військово-педагогічних кадрів; потребою забезпечення неперервного розвитку фахової
компетентності військових педагогів і відсутністю системного підходу до її розвитку. Розв’язання цих
суперечностей значною мірою залежить від науково-обґрунтованої педагогічної моделі розвитку фахової
компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти, яка ґрунтується на врахуванні
сучасних вітчизняних і світових тенденцій розвитку педагогічної освіти, цілепокладанні у розвитку їх
фахової компетентності з урахуванням сучасних методологічних підходів.
Аналіз досліджень і публікацій. Різні аспекти пошуку оптимальних методів навчальної діяльності
відображені у працях зарубіжних і вітчизняних педагогів (Ш. О. Амонашвілі, Ю. К. Бабанський,
О. В. Барабанщиков,
В. П. Беспалько,
І. Д. Бех,
С. У. Гончаренко,
А. С. Макаренко,
В. О. Сухомлинський, К. Д. Ушинський та ін.). Важливими для нас є дослідження про шляхи розвитку
фахової компетентності у системі неперервної освіти (С. У. Гончаренко, Т. М. Десятов, І. А. Зязюн,
В. І. Ковальчук, Н. Г. Ничкало, В. А. Семиченко, С. О. Сисоєва, В. В. Ягупов та ін.). Теоретичні
проблемні питання реалізації компетентнісного підходу при підготовці військових фахівців знайшли
відображення у працях вітчизняних вчених – А. О. Вітченка, О. Ф. Євсюкова, А. М. Зельницького,
В. І. Осьодла, Л. В. Олійника, І. П. Чистовської, В. В. Ягупова та ін. Водночас проблема обґрунтування
педагогічної моделі розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти
не стала предметом спеціального дослідження.
Мета статті. Обґрунтування педагогічної моделі розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ
у системі післядипломної освіти.
Виклад основного матеріалу. Післядипломна освіта викладачів ВВНЗ, розвиток їх фахової
компетентності потребує педагогічної моделі, завдяки якій організувати цей розвиток. Для
обґрунтування такої педагогічної моделі слід розглянути поняття “модель” і “моделювання”. Так,
С. У. Гончаренко термін “модель” у педагогіці тлумачить, як еталон, стандарт, зразок, примірник чогось;
схему для пояснення якогось явища або процесу [1, с. 195].
Натомість у філософському словнику поняття “модель” тлумачиться як речова, знакова або умовна
(мисленнєва) система, що відтворює, імітує чи відображає принципи внутрішньої організації або
функціонування, певні властивості, ознаки чи характеристики об’єкта дослідження (оригіналу),
безпосереднє вивчення якого неможливе, ускладнене або недоцільне і може змінити цей об’єкт у
пізнавальному процесі з метою отримання нових знань про нього [2, с. 105]. У психології модель
© РибчукО. О., 2017
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визначається як ідеальна копія реального об’єкта, яка відтворює не всі явища в цілому, а лише найбільш
істотні його риси і властивості [3, с. 11].
Проаналізувавши запропоновані підходи до визначення моделі прийшли до висновку, що під
педагогічною моделлю слід вважати впорядковану структуру функціональних елементів, яка відображає
важливі явища певного педагогічного процесу та зв’язки між ними. Відповідно, структура
функціональної моделі певного педагогічного явища має відображати його найважливіші елементи: мету
та завдання, організаційно-педагогічні умови, його зміст, форми організації освітньої діяльності, критерії
та показники оцінювання результатів навчання.
Під моделюванням слід розуміти процес створення моделі. Моделювання є важливим засобом
педагогічних досліджень, оскільки дає змогу імітувати реальні та конструктивні системи за допомогою
аналогів, відтворюючи властивості об’єктів і системи оригіналів у їхній організації та функціонуванні [4,
с. 165]. Схожої думки дотримувався Ю. К. Бабанський, який вважав, що моделювання, по-перше,
дозволяє наочно, у вигляді схем, креслень, коротких словесних характеристик, опису охарактеризувати
процес, який вивчається; по-друге, на основі використання аналогій, які, як відомо, мають не тільки
пояснювальну, але й прогностичну значущість, робить вивчення явищ більш глибоким за своєю суттю [5,
с. 73]. В. В. Ягупов вважає, що педагогічне моделювання дає можливість створити модель фахівця на
основі його компетенцій, обґрунтувати модель професійної компетентності, а також створити модель її
формування в процесі здобування професійної освіти [6, с. 146].
Проаналізувавши підхід, запропонований А. Р. Бекіровою [7, с. 5], вважаємо, що структурнофункціональна педагогічна модель має відповідати таким вимогам: 1) бути ідеальною системою,
оптимізованою для дослідження процесу розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі
післядипломної освіти; 2) в основному відповідати оригіналу, а в окремих аспектах мати відмінність
(запропоновану новизну); 3) у процесі дослідження заміщати оригінал; 4) забезпечувати можливість
отримання нових знань про оригінал в результаті дослідження.
Для обґрунтування моделі розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі
післядипломної освіти ми формулюємо принципи, яких будемо дотримуватися під час моделювання:
– принцип прогнозування: передбачає необхідність створення образу викладача ВВНЗ на основі
структури його фахової компетентності, а також обґрунтувати її зміст;
– принцип практичної спрямованості розвитку фахової компетентності, відповідно до якого однією з
головних цілей має стати не стільки надання значного об’єму знань, умінь і навичок, а скільки розвиток
практичної здатності актуалізувати їх в необхідний момент педагогічної діяльності;
– принцип суб’єктної спрямованості, що визначає головною метою розвитку фахової компетентності
викладачів ВВНЗ є їх розвиток як суб’єктів педагогічної діяльності;
– принцип одночасної універсальності та конкретності змісту розвитку фахової компетентності
викладачів ВВНЗ, що має забезпечувати їх універсальну педагогічну підготовку та підготовку з
урахуванням специфіки військово-спеціальних дисциплін, які вони викладають;
– принцип організаційно-педагогічного забезпечення реалізації моделі розвитку фахової
компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти, оскільки сенс організації освітнього
процесу полягає у створенні організаційно-педагогічних умов для її розвитку;
– принцип забезпечення діагностування результатів: для об’єктивного діагностування необхідні не
дисциплінарні (оскільки це відбувається тільки на сьогодні), а системні, фахово-орієнтовані критерії, що
дозволять визначати рівень розвиненості фахової компетентності викладачів ВВНЗ. Саме компетентність
виступає новим типом цілепокладання в освіті, що означає перехід від академічних норм оцінювання до
встановлення рівня здатності та готовності фахівця до педагогічної діяльності.
Таким чином педагогічне моделювання розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі
післядипломної освіти включатиме:
 визначення та описання очікуваного результату розвитку фахової компетентності викладачів
ВВНЗ у системі післядипломної освіти – мету;
 визначення педагогічних завдань, спрямованих на досягнення бажаного результату;
 визначення педагогічного змісту у вигляді фахової компетентності та дидактичних процедур її
розвитку на основі науково-обґрунтованих підходів і принципів;
 розроблення методики її розвитку в системі післядипломної освіти та конструювання його
організаційних форм, а також з’ясування послідовності їх застосування;
 визначення організаційно-педагогічних умов, що сприятимуть реалізації педагогічної моделі;
 розроблення процедур діагностування розвиненості фахової компетентності та з’ясування її
рівнів.
У запропонованій авторській моделі (рис. 1) передбачено поєднання і взаємозв’язок між її
складовими, що підпорядковані меті, яка полягає у підвищенні рівнів розвиненості фахової
компетентності викладачів ВВНЗ і завданням – науково-методичного забезпечення розвитку фахової
компетентності викладачів ВВНЗ; сприяння системному оволодінню змістовними складовими фахової
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компетентності викладача ВВНЗ; доцільного використання організаційних форм її розвитку;
мотивування викладачів до творчої саморегуляції, самореалізації та саморозвитку в педагогічній
діяльності.
Педагогічне моделювання процесу розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі
післядипломної освіти дозволяє скласти системне враження про нього, науково міркувати та робити
обґрунтовані висновки, забезпечує реалізацію дослідницьких результатів.
Методологічними передумовами моделювання розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у
системі післядипломної освіти виступають провідні ідеї та настанови системного, компетентнісного,
акмеологічного та суб’єктно-діяльнісного підходів, які зокрема визначають такі вимоги:
 необхідність цілеспрямованого та системного розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ;
 провідною метою розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної
освіти є не розвиток окремих її компонентів, а створення організаційно-педагогічних умов для
становлення викладачів як суб’єктів педагогічної діяльності, основним проявом якого є їх фахова
суб’єктність;
 інтегральну функцію в їх фаховій компетентності відіграє фахова суб’єктність, яка сприяє їх
саморефлексії, самоанаілзу, самооцінюванню, самодетермінації та самоуправлінню, що забезпечує їх
автономність у педагогічній діяльності.

Рис. 1 Структурно-функціональна модель розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі
післядипломної освіти
Структурно-функціональна модель розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у системі
післядипломної освіти являє собою описовий аналог процесу її розвитку і включає такі блоки:
цілепокладання, організаційно-педагогічних умов, теоретико-методологічний, змістовний, організаційнопроцесуальний, діагностично-результативний. Сутність цієї моделі полягає у встановленні взаємозв’язків
між всіма її блоками, визначення послідовності розвитку фахової компетентності, сприянні послідовним
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позитивним змінам у ціннісно-мотиваційній, когнітивній, емоційно-вольовій, праксеологічній,
діагностичній і суб’єктній складових фахової компетентності викладачів ВВНЗ у процесі підвищення їх
педагогічної кваліфікації.
Методологічні підходи та дидактичні принципи, що визначені у теоретико-методологічному блоці,
сприяють методологічному обґрунтуванню мети, завдань і змісту. Вони методологічно регламентують
структуру та зміст ієрархічно підпорядкованих блоків структурно-функціональної моделі. У
запропонованій моделі передбачено та забезпечено єдність і узгодженість мети, методологічних підходів
і принципів, завдань і змісту, організаційно-педагогічних умов, основних етапів розвиту фахової
компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти, критерії та показники оцінювання її
розвиненості. Кінцевий результат реалізації моделі – розвиненість фахової компетентності викладачів
ВВНЗ.
Дамо коротку характеристику основних блоків структурно-функціональної моделі розвитку фахової
компетентності викладачів ВВНЗ у системі післядипломної освіти.
Блок цілепокладання визначає стратегічну ідею (мету) реалізації педагогічної моделі і загальну
спрямованість розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ. Постановка завдань спрямовується на
реалізацію мети та відображає дії, які можна буде змінювати.
Теоретико-методологічний блок. Теоретичну основу розвитку фахової компетентності викладачів
ВВНЗ складають теоретичні закономірності, педагогічні теорії і концепції, які розкривають наукові
погляди на ці закономірності.
Методологічні основи розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ розкриваються через
положення, що представлені в моделі методологічними підходами і принципами. Методологічні підходи,
у свою чергу відображають уяву про характер і специфіку протікання досліджуваної проблеми, а
особливість виокремлених підходів полягає в тому, що вони дають змогу виявити й обґрунтувати істотну
сторону процесу розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ як у змістовому аспекті (системний,
культурологічний, акмеологічний), так і в процесуальному (компетентнісний, суб’єктно-діяльнісний). До
принципів розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ нами було віднесено: традиційні
(науковості, системності, наступності і послідовності, доступності, розвивальності, суб'єктності) та
специфічні (забезпечення гармонійного поєднання професійної та фахової компетентності,
індивідуалізації розвитку та саморозвитку.
Змістовний блок. У відповідності до зазначених методологічних принципів, відбір змісту розвитку
фахової компетентності викладачів ВВНЗ має виконуватися із врахуванням як рівня професіоналізму
фахівця, так і його індивідуальних потреб. У контексті нашого дослідження зміст фахової
компетентності викладачів ВВНЗ ми розглядаємо через функціональні компоненти професійнопедагогічної діяльності, кожному з яких відповідають окремі види компетентності [8, с. 197], що й є
складовими фахової компетентності. Відповідно до цього, зміст має враховувати сучасні досягнення у
психолого-педагогічній і методичній галузях; забезпечувати послідовність, спадкоємність і
безперервність розвитку викладачів, носити випереджувальний характер; орієнтуватися на їх
особистісний, професійний і фаховий потенціали.
Окремим компонентом змістовного блоку визначено суб’єктність. Суб’єктність полягає в
автономності педагога в його педагогічній діяльності [9, с. 4], тобто, фахова суб’єктність позначає
особистісні та педагогічні можливості, професійно-важливі якості викладачів ВВНЗ, необхідні для
успішної педагогічної діяльності.
Процесуальний блок містить три форми організації післядипломної освіти: систему курсової
підготовки (двох місячні курси для викладачів ВВНЗ з педагогічним стажем до трьох років і тих, які не
мають вченого ступеня; одномісячні курси для викладачів з педагогічним стажем понад трьох років);
самоосвіту (неформальні та інформальні курси; дослідницька діяльність) і дистанційне навчання
(дистанційні курси; наставництво, тюторство, коучінг).
Розвиток фахової компетентності викладачів ВВНЗ є складним і тривалим процесом, тому задля
забезпечення його цілісності слід застосовувати всі доступні організаційні форми (система курсової
підготовки; дистанційне навчання; самоосвітні форми). Логіка їх застосування полягатиме у поєднанні
різних заходів: формальних і неформальних, обов’язкової підготовки та самовдосконалення,
стаціонарного та дистанційного навчання.
Діагностично-результативний блок охоплює такі компоненти: критерії оцінювання розвиненості
(ціннісно-мотиваційний; когнітивний; емоційно-вольовий; праксеологічний; діагностичний; суб'єктний),
які відповідають структурним компонентам фахової компетентності викладачів ВВНЗ [8, с. 197]; рівні
розвиненості фахової компетентності викладачів ВВНЗ.
Основною функцією цього блоку є визначення актуального рівня розвиненості фахової
компетентності викладачів ВВНЗ (за змістовими компонентами: методологічною, методичною,
виховною, комунікативною, управлінською, психологічною, діагностичною та науково-дослідницькою
компетентністю). На підставі встановленого рівня розвиненості фахової компетентності виробляється
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інформація для внесення змін до процесу її розвитку. Внесення змін відбувається шляхом корегування
завдань, змісту підготовки, організаційних форм і методів розвитку фахової компетентності викладачів
ВВНЗ у системі післядипломної освіти.
Висновки. Таким чином, педагогічна модель розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у
системі післядипломної освіти є графічним відображенням мети, завдань, наукових підходів, принципів,
умов, компонентів фахової компетентності, організації процесу, критеріїв і показників оцінювання рівнів
розвиненості фахової компетентності викладачів ВВНЗ та зсування зв’язків між ними.
З огляду на зазначене вище, педагогічна модель розвитку фахової компетентності викладачів ВВНЗ у
системі післядипломної освіти, насамперед, є цільовим орієнтиром фахового розвитку військового
педагога, дієвим орієнтиром для обґрунтування змісту програми розвитку; визначення форм і методів
безперервного розвитку фахівців у системі післядипломної освіти; визначення конкретного рівня
розвиненості фахової компетентності викладачів ВВНЗ.
ЛІТЕРАТУРА
1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко. - К. : Либідь, 1997. – 376 с.
2. Философский энциклопедический словарь / [глав. ред.: Л. Ф. Ильичев, П. Н. Федосеев, С. М, Ковалев,
В. Г. Панов]. – М. : Сов. энцикл., 1983. – 840 с.
3. Психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – М. : Педагогика-Пресс, 1999. – 439
с.
4. Сушенцева Л. Л. Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійнотехнічних навчальних закладах: теорія і практика: монографія / Л. Л. Сушенцева ; за ред. Н. Г. Ничкало ; Ін-т
проф.-техн. освіти НАПН України. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 439 с.
5. Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований / Ю. К. Бабанский. –
М.: Просвещение, 1982. – 192 с.
6. Ягупов В. В. Моделирование профессиональной компетентности выпускников профессиональных учебных
заведений / В. В. Ягупов // Нові технології навчання : [зб. наук. пр. / гол. ред. Гребельник О.П.] / Інститут
інноваційних технологій і змісту освіти. — Київ, 2013. – Вип. 76. –– С. 144-152.
7. Бекирова А. Р. Модель профессиональной субъектности будущих учителей начальных классов /
А. Р. Бекирова Електронний ресурс // Научно-методический электронный журнал “Концепт”. – 2016. – № 10
(октябрь). – URL: http://e-koncept.ru/2016/16211.htm.
8. Рибчук О. О. Структура та зміст фахової компетентності викладачів вищих військових навчальних закладів /
О.О. Рибчук // Нові технології навчання: наук.-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
МОН України. – Київ, 2016. – Вип. 89, частина 1. – С. 190-196.
9. Ягупов В. В. Забезпечення якості професійно-технічної освіти: суб’єктний підхід / В. В. Ягупов.
Електронний
ресурс.
Режим
доступу
–
http://lib.iitta.gov.ua/7226/1/ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ_ЯКОСТІ_ПРОФЕСІЙНО.pdf

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Honcharenko S. U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk / S. U. Honcharenko. K. : Lybid, 1997. – 376 s.
2. Fylosofskyi эntsyklopedycheskyi slovar / [hlav. red.: L. F. Ylychev, P. N. Fedoseev, S. M, Kovalev, V. H. Panov]. –
M. : Sov. эntsykl., 1983. – 840 s.
3. Psykholohycheskyi slovar / pod red. V. P. Zynchenko, B. H. Meshcheriakova. – M. : Pedahohyka-Press, 1999. – 439
s.
4. Sushentseva L. L. Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv u profesiinotekhnichnykh navchalnykh zakladakh: teoriia i praktyka: monohrafiia / L. L. Sushentseva ; za red. N. H. Nychkalo ;
In-t prof.-tekhn. osvity NAPN Ukrainy. – Kryvyi Rih : Vydavnychyi dim, 2011. – 439 s.
5. Babanskyi Yu. K. Problemы povыshenyia эffektyvnosty pedahohycheskykh yssledovanyi / Yu. K. Babanskyi. – M.:
Prosveshchenye, 1982. – 192 s.
6. Yahupov V. V. Modelyrovanye professyonalnoi kompetentnosty vыpusknykov professyonalnыkh uchebnыkh
zavedenyi / V. V. Yahupov // Novi tekhnolohii navchannia : [zb. nauk. pr. / hol. red. Hrebelnyk O.P.] / Instytut
innovatsiinykh tekhnolohii i zmistu osvity. — Kyiv, 2013. – Vyp. 76. –– S. 144-152.
7. Bekyrova A. R. Model professyonalnoi subъektnosty budushchykh uchytelei nachalnыkh klassov / A. R. Bekyrova
Elektronnyi resurs // Nauchno-metodycheskyi эlektronnыi zhurnal “Kontsept”. – 2016. – # 10 (oktiabr). – URL:
http://e-koncept.ru/2016/16211.htm.
8. Rybchuk O. O. Struktura ta zmist fakhovoi kompetentnosti vykladachiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh
zakladiv / O.O. Rybchuk // Novi tekhnolohii navchannia: nauk.-metod. zb. / Instytut innovatsiinykh tekhnolohii i
zmistu osvity MON Ukrainy. – Kyiv, 2016. – Vyp. 89, chastyna 1. – S. 190-196.
9. Yahupov V. V. Zabezpechennia yakosti profesiino-tekhnichnoi osvity: subiektnyi pidkhid / V. V. Yahupov.
Elektronnyi
resurs.
Rezhym
dostupu
–
http://lib.iitta.gov.ua/7226/1/ZABEZPEChENNIa_YaKOSTI_PROFESIINO.pdf

235

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Рыбчук О. А. Педагогическая модель развития профессиональной компетентности преподавателей
вуза в системе последипломного образования
Статья посвящена обоснованию педагогической модели развития специальной компетентности
преподавателей ВВУЗ в системе последипломного образования. В статье проведен анализ научных
взглядов на проблему выбора оптимальных форм организации учебного процесса; специального развития
в системе непрерывного образования; компетентносного подхода в системе военного образования.
Исследовано подходы к определению терминов “модель” и “моделирование”, предложено авторское
определение педагогической модели развития специальной компетентности.
Предложено структурно-функциональную модель развития специальной компетентности
преподавателей ВВУЗ в системе последипломного образования, к структуре которой включено такие
блоки: целеуказания, организационно-педагогических условий, теоретико-методологический,
содержательный, организационно-процессуальный и диагностично-результативный. Раскрыто
содержание основных структурных элементов модели.
Ключевые слова: модель, педагогическое моделирование, развитие, специальная компетентность,
преподаватель, последипломное образование.
Rybchuk A. A. Educational Model Of Teachers Hmei Professional Competence In Post-Graduate Education
The article deals with the grounding of the Higher Military Educational institutions lecturers’ professional
competence development pedagogical model in the post-graduate education system. The analysis of scientific
views concerning the problem of the optimal forms of teaching and learning activities process, professional
development in continuous education system, competence approach in military education system is completed.
The approaches to the terms definition “model” and “modeling” are investigated, the author’s definition of
professional competence development pedagogical model is offered. Higher Military Educational institutions
lecturers professional competence development in the post-graduate education system structural functional
model is offered. This model includes next structural blocks: purpose-defining, organizational pedagogical
conditions, theoretic methodological, content, organizational, processing, results diagnostic. The content of the
model structural elements is revealed.
Key words: model, pedagogical modeling, development, professional competence, lecturer, post-graduate
education.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ
ЗАКЛАДОМ
В статті з’ясовано значущість організаційної культури як інноваційного напряму управління
навчальним закладом, представлено різні погляди дослідників щодо розуміння суті організаційної
культури, що уможливило визначення її характеристик і дало змогу виокремити специфічні відмінності
організаційної культури навчального закладу від інших організацій і тим самим визначити її
властивості, функції і структуру
Ключові слова: управління, навчальний заклад, організаційна культура
Головною відмінною особливістю процвітаючих
компаній, їх найважливішою конкурентною перевагою,
найбільш важливим чинником, який всі вони виділяють як
ключову складову свого успіху, є культура їхньої організації
К. Камерон і Р. Куїнн
Найефективнішим засобом боротьби із
синдромом невідомості є організаційна культура, яка
спонукає до нововведень, заохочує до взаємодії із
зовнішніми джерелами практичного досвіду та допомагає
працівникам зрозуміти невичерпність криниці творчості,
котра, однак, майже ніколи не буває повною
М. Фуллан
Соціально-економічна значущість освіти, її роль в науково-технічному прогресі, в розвитку
економіки країни загальновизнані. Входження системи освіти в нові соціально-економічні умови
породило безліч проблем, вибір шляхів вирішення яких, безумовно, пов’язаний, як з вивченням досвіду
функціонування освітніх систем в країнах з ринковою економікою, так і з розробкою теоретикометодологічних проблем управління освітою в сучасних умовах.
Вибір напрямів і механізмів підвищення ефективності системи освіти з орієнтацією на ринкові умови
господарювання, розробка єдиної методології управління розвитком освіти і взаємопов’язаних в рамках
цієї методології методів і механізмів управління представляються актуальною проблемою теорії і
практики професійної педагогіки. Для її вирішення необхідним є перегляд традиційного розуміння низки
категорій, принципів і методів управління освітою, наповнення їх іншим сенсом і змістом. Перспективи
розвитку сучасного суспільства прийнято пов’язані з освоєнням нових технологій (соціальних,
гуманітарних, виробничих, інформаційних тощо), й звідси цілком зрозумілий інтерес до інновацій та
інноваційного управління.
Управлінські інновації – це нові методи управління, що використовуються суб’єктами управління
освітою, методи моделювання процесів, методи управління персоналом тощо, які забезпечують
вирішення організаційних проблем, що перешкоджають ефективному функціонуванню освітньої
системи.
Розповсюдження управлінських інновацій в системі управління освітою стикається з низкою проблем
об’єктивного і суб’єктивного характеру. До об’єктивних чинників, стримуючих управлінські інновації,
відносяться: суперечність старого і нового (нововведення неминуче порушує систему взаємозв’язків,
відносин, що склалася, і вимагає зміни існуючої організаційної структури); складність, комплексність
управлінських інновацій. До суб’єктивних чинників відносяться: недостатня компетентність суб’єктів
управління освітою, відсутність готовності працювати в нових умовах, низький рівень інтеграції теорії і
практики управління освітою. Варто зазначити, що за результатами дослідження науковців в галузі
організаційної психології, «більше, ніж у половини менеджерів освітніх організацій рівень розвитку
інноваційності є низьким (55,6%). Середній рівень розвиненості цієї характеристики представлений у
42,2% освітян. І лише 2,2% опитаних менеджерів освітніх організацій мають високий рівень розвитку
інноваційності. Отримані дані виявилися для нас достатньо несподіваними. Адже можна говорити про те,
що переважна більшість керівників освіти не мають достатнього рівня готовності генерувати та
впроваджувати інновації в своїй професійній діяльності» [6].
Дію цих чинників можна значно понизити за умови проведення заходів щодо організації інновацій.
Так, наприклад, формування організаційної культури навчального закладу має стати невід’ємною
частиною стратегічного й оперативного управління і постійно знаходитися в полі зору суб’єктів
управління навчальним закладом, оскільки наявність сильної і стійкої організаційної культури,
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адекватної швидкозмінному навколишньому середовищу, є одним з найважливіших конкурентних
переваг, чинників успіху навчального закладу.
Організаційна культура навчального закладу як специфічна система відношень, взаємодії суб’єктів
навчально-виховного процесу, що включає особливості професійної свідомості, стилю поведінки,
діяльності педагогів і ґрунтується на професійних, етичних цінностях та нормах, відноситься до
непрямих (опосередкованих) методів управління. Вони опосередковують спеціальною організацією умов
діяльності і поведінки педагогів і колективу навчального закладу, реалізуються в триваліший проміжок
часу, і вимагають від керівника не тільки організації відповідних умов для їх використання, але,
найголовніше, – включення підлеглих у перетворення.
Феномен організаційної культури у контексті сучасної парадигми управління освітою все більше
привертає увагу вітчизняних науковців і практиків. Суттєві напрацювання теоретичних і практичних
аспектів організаційної культури зарубіжними вченими (Ч. Бернард, П. Вейл, М. Далтон, Д. Денісон,
К. Камерон, М. Коул, Р. Куїнн, Р. Льюїс, Д. Мацумото, У. Оучі, Е. Шейн) переконливо свідчать про
необхідність, по-перше, радикальної зміни у сприйнятті організаційної культури, й по-друге,
цілеспрямованих досліджень теоретичних, організаційно-методичних та практичних аспектів розвитку
організаційної культури в системі управління професійно-технічним навчальним закладом (ПТНЗ).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема організаційної культури є міждисциплінарною й
активно досліджується науковцями таких наук і галузей знань як економіка, державне управління,
соціологія, психологія, культурологія, антропологія тощо. Значна кількість досліджень присвячена
проблемам розвитку організаційної культури навчальних закладів, а саме: психологічна культура
персоналу освітньої організації як чинник розвитку організаційної культури (О. Бондарчук,
А. Москальова), методи дослідження організаційної культури (В. Гордієнко, К. Терещенко),
організаційна культура загальноосвітніх навчальних закладів (Л. Карамушка, Ж. Серкіс, Л. Калініна),
особливості розвитку організаційної культури технічного університету (О. Винославська), основні
соціально-психологічні характеристики організаційної культури ВНЗ (О. Мітічкіна), умови формування
організаційної культури ВНЗ (І. Сингаївська), особливості організаційної культури педагогічного
колективу професійно-технічного навчального закладу аграрного профілю (В. Свистун, Т. Поліщук) та
ін. Проте, незважаючи на наявність окремих праць науковців із проблеми розвитку організаційної
культури, практично відсутні системні й комплексні дослідження у педагогічній науці, які б науково
розв’язали проблему розвитку організаційної культури навчального закладу як інноваційного методу
управління. У зв’язку з цим, метою нашої статті є аналіз підходів дослідників щодо суті організаційної
культури, визначення її характеристик та властивостей, виокремлення специфічних відмінностей
організаційної культури навчального закладу від інших організацій.
Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному менеджменті об’єктом управлінської
діяльності вважаються не окремі процеси, технології, структури, працівники та їхня діяльність, а
організаційна культура та її особливості як об’єднуючий чинник цих процесів у межах кожного
навчального закладу.
Розвинена організаційна культура сприяє створенню в навчальному закладі позитивного
психологічного клімату, що забезпечує високу та якісну продуктивність праці педагогів, підвищення
позитивного іміджу навчального закладу. Організаційна культура впливає на всі процеси діяльності
педагогів і функціонування навчального закладу в цілому, а також на чинники, що їх супроводжують –
від педагогічного етикету до якості підготовки майбутніх фахівців.
Важливість організаційної культури для навчального закладу визначається низкою обставин, а саме:
допомагає адаптуватися педагогам і учням в навчальному закладі, усвідомити правила та норми
поведінки, надає їм організаційну ідентичність, що забезпечує в них відчуття безпеки, визначає
ставлення до навчального закладу, стимулює високу відповідальність та активність педагогів для
досягнення загальних організаційних цілей діяльності навчального закладу.
Організаційна культура навчального закладу, забезпечуючи організацію навчально-виховного
процесу, вибір стратегій взаємодії педагогів між собою, з учнями, їхніми батьками, керівництвом
навчального закладу, форми, методи, технології навчання, виступає основою для побудови освітнього
простору.
Розуміння організаційної культури свого навчального закладу надає можливість педагогам побачити,
в чому полягає його відмінність від інших навчальних закладів, на чому ґрунтується його унікальність й
усвідомити її. До речі, за даними American МВА Edition, інформація про корпоративну культуру
найсильніше впливає на вибір місця роботи випускників кращих американських бізнес-шкіл. При
відповідях на запитання: «Якого виду інформація про роботодавця найбільш важлива для вас на
презентації компаній в бізнес-школах?» – виявилася така закономірність:
63% опитаних студентів поставили на перше місце корпоративну культуру (з одинадцяти
запропонованих показників);
37% вказали на інформацію про історію компанії і плани на майбутнє;
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28% відзначили як найважливішу інформацію – умови для кар’єрного зростання [7].
Міждисциплінарний характер феномену організаційної культури накладає відбиток на розуміння,
використання терміну «організаційна культура». Так, науковці в галузі економіки вважають її складним
соціально-економічним явищем, вагомим інструментом управління персоналом. Із психологічної точки
зору, організаційна культура є певною ієрархією цінностей, правил, норм, традицій, церемоній, ритуалів,
прийнятих в організації, що дотримуються її членами і сприяють ефективності діяльності організації [5].
На сучасному етапі розвитку педагогічної теорії і практики науковцями також дискутується суть
організаційної культури, а саме:
 сукупність колективних базових правил або моделей поведінки, винайдених, відкритих чи
вироблених певною групою людей, відповідно до яких вони вчилися розв’язувати проблеми,
пов’язані з адаптацією організації до зовнішнього середовища і внутрішньою інтеграцією, та
розроблені достатньо ґрунтовно, щоб вважатися цінними [3];
 ідеологія управління, система поглядів, ідей, пов’язаних з управлінням організації, стратегією її
розвитку, способами досягнення цілей, з діловою етикою організації [1];
 відкрита соціально-педагогічна система професійно-педагогічних й особистісних цінностей, що
об’єднує учасників навчально-виховного процесу єдиною ідеєю й організаційним світоглядом;
орієнтує їх на досягнення цілей освітнього закладу, враховує особливості соціально-психологічного
клімату колективу та взаємодії між його членами у процесі прийняття й реалізації спільних рішень,
загальноприйняті способи розв’язання проблем, норми й правила поведінки; передбачає
полісуб’єктивну діалогічну взаємодію між адміністрацією закладу, учительським й учнівським
колективами, батьківською громадою та громадськістю; зберігає й реалізовує традиції, ритуали,
символи, які створюють історію і відображають «індивідуальність» й неповторність організації [8].
Навіть незначна кількість прикладів, наведених нами таким чином, щоб охопити різні погляди
дослідників щодо розуміння суті організаційної культури, дає змогу чітко визначитися з головною
ознакою цієї інтегральної категорії. Суть її, з нашої точки зору, полягає в цілісному уявленні про цілі й
домінуючі цінності навчального закладу, котрі визначають пріоритети й орієнтири в діяльності,
поведінці, взаємодії педагогів.
Аналіз найбільш поширених визначень організаційної культури уможливив визначення її
характеристик, а саме:
– основу організаційної культури складають цінності й переконання педагогів навчального закладу;
– організаційну культуру формують ті цінності, які поділяються більшістю педагогів;
– організаційна культура включає дві основні частини: імпліцитну (приховану, ціннісну, духовну) та
експліцитну (видиму, матеріальну);
– організаційна культура впливає на організаційну взаємодію, організаційну поведінку та
організаційну ефективність;
– організаційна культура включає цілий набір елементів (ціннісні, символічні, нормативні, інколи –
комунікативно-управлінські складові);
– еволюційний розвиток організаційної культури;
– організаційна культура є відображенням самої суті навчального закладу [9].
Організаційна культура навчального закладу – це складна й багатогранна система його внутрішнього
середовища, яка інтегрує духовні (цінності, уявлення), матеріальні (артефакти) і процесуальні (норми,
правила) елементи з метою формування єдиної філософії управління ним для забезпечення його
зовнішньої адаптації й ефективного функціонування [2].
Організаційна культура навчального закладу має специфічні відмінності від організаційних культур
інших організацій. Як правило, організаційна культура слугує засобом підвищення
конкурентоспроможності продукту навчального закладу – випускника. Організаційна культура
навчального закладу не тільки виступає в цій якості – вона представлена в самому продукті, тобто у
знаннях та поведінкових нормах учня, який одночасно є і продуктом діяльності навчального закладу, і
носієм його організаційної культури.
Ще однією специфічною рисою організаційної культури навчального закладу є те, що формування і
розвиток організаційної культури ведеться у двох напрямах – з колективом педагогів та з колективом
учнів. Учнівська спільнота, постійно оновлюючись, активно та безпосередньо впливає на організаційні
процеси, вона диктує свої умови побудови організаційної культури навчального закладу. Соціальнопсихологічні характеристики учнівської спільноти, соціально-психологічні процеси, які відбуваються в
учнівських групах, можуть викликати хаотичне некероване формування організаційної культури учнів у
формі субкультур, які іноді заважають роботі всього навчального закладу. Все це потребує
цілеспрямованого втручання у процес формування організаційної культури учнівської спільноти.
Специфіка формування організаційної культури навчального закладу полягає в тому, що продукт
його діяльності не можна обрахувати економічними показниками, а тим більше, об’єктивно оцінити
ефективність діяльності самого закладу в результаті створення даного продукту, тому що його діяльність
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лежить у площині соціального ефекту, за яким стоїть не лише виконання «вчорашнього» державного
замовлення, а й формування «завтрашніх» перспектив розвитку всієї держави [4].
Для організаційної культури навчального закладу властивим є проходження етапів зародження,
формування, підтримки, розвитку, вдосконалення та припинення (заміни), що характеризує її
динамічність. Неповторність організаційної культури певного навчального закладу та неможливість
повного її відтворення в умовах іншого навчального закладу вказує на її унікальність. Організаційна
культура навчального закладу є достатньо складною системою, яка об’єднує окремі елементи в єдине
ціле, отже, їй властива системність. Поєднання, інтеграція окремих елементів організаційної культури
навчального закладу в єдину систему за рахунок системного ефекту (емерджентності), що сприяє, в
кінцевому результаті, підвищенню ефективності управління навчальним закладом, і в цьому
проявляється синергетизм організаційної культури. Наявність певної кількості культур відповідно до
приналежності до різних статусних, вікових груп, до рівнів управління, підрозділів тощо, які накладають
відбиток одна на одну, вказує на її ієрархічність. Здатність організаційної культури навчального закладу
залишатися стійкою та протистояти негативним впливам, з одного боку, а також органічно долучатися до
позитивних змін, не втрачаючи своєї ефективності – з іншого, підтверджує її адаптивність.
Організаційна культура впливає на організаційний розвиток навчального закладу через свої функції:
 пізнавальну, що сприяє визначенню педагогічним працівником свого місця і статусу в ПТНЗ,
пізнанні свого «я», прагненні до самоаналізу, самоосвіти й саморозвитку;
 ціннісно-формувальну, що сприяє правильному розумінню й формуванню в педагогів
організаційних цінностей, які є значимими для навчального закладу і культивуються в ньому;
 нормативно-регулювальну, що сприяє ідентифікації педагогів з навчальним закладом, формує
регулювальні норми і правила поведінки, які визначають звичні способи дій та їхню
послідовність, характер комунікацій і цим забезпечує керованість і передбачуваність поведінки;
 комунікаційну, що сприяє створенню специфічних, притаманних тільки даному навчальному
закладу способів спілкування, що ґрунтуються на цінностях, нормах ділової поведінки й етиці
спілкування, і які забезпечують ефективну комунікацію, взаєморозуміння, взаємодію педагогів;
 мотиваційну, оскільки розвинена організаційна культура підвищує рівень трудової мотивації
педагогів (місія, високі цілі, доброзичливі стосунки, ефективна система соціального та
матеріального заохочення, демократичний стиль управління – як елементи організаційної
культури – мають величезний мотивуючий вплив на діяльність педагогів);
 інноваційну, що спонукає педагогів до постійного пошуку і впровадження інновацій, які
забезпечують навчальному закладу конкурентні переваги;
 адаптаційну, що забезпечує адаптацію навчального закладу до зовнішнього середовища,
адаптацію педагога до навчального закладу й навпаки;
 інтегруючу, що сприяє об’єднанню інтересів педагогів всіх рівнів і підрозділів навчального
закладу за рахунок формування відчуття приналежності, ідентичності, залученості в справи
навчального закладу та прихильності йому;
 охоронну, що полягає у створенні певного бар’єру на шляху проникнення небажаних тенденцій
зовнішнього середовища всередину навчального закладу;
 заміщувальну, яка виявляється в тому, що вона сама по собі – ефективний інструмент управління
навчальним закладом, і в цій якості замінює формальні, офіційні механізми управління, оскільки
не потрібно регламентувати кожен крок педагога, досить позначити кінцеву мету і стежити за
просуванням до неї. Проте підтримання, тим більше, формування нової чи трансформація
існуючої організаційної культури в навчальному закладі потребує свідомих зусиль його
керівництва.
Організаційна культура навчального закладу має складну структуру. Всі структурні елементи
організаційної культури знаходяться в тісній взаємодії, доповнюють і врівноважують одне одного.
Кожний навчальний заклад виконує певну місію, тим самим визначаючи в очах суспільства доцільність
свого існування. Цінності, норми й цілі організаційної культури виступають засобом реалізації місії
навчального закладу в суспільстві. Норми можуть знайти свій офіційний вираз в кодексі навчального
закладу, де відображено правила поведінки педагогів, а також можуть існувати неофіційно у вигляді
зразків поведінки, що практикуються в навчальному закладі. Зразки поведінки формують традиції,
ритуали, звичаї, похідними від яких є такі елементи культури, як: манера одягатися, мова, якою
спілкуються педагоги навчального закладу тощо. Усі перераховані елементи – засіб збереження і
відтворення організаційної культури в умовах неминучої зміни поколінь керівників і педагогів.
Увага фахівців в області організаційної культури привернута до вивчення організаційних цінностей, в
першу чергу, у зв’язку з переходом найбільш успішних організацій до ціннісного керівництва чи
управління людьми за допомогою цінностей (V-business).
Керівництво навчального закладу при управлінні організаційними цінностями і переході на Vbusiness отримує низку переваг:
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підвищується ефективність організаційної діяльності, зростає продуктивність праці, більш
раціонально використовуються робочий час та інші ресурси;
 підвищується задоволеність педагогів умовами і результатами праці, учнів – якістю підготовки;
 покращується керованість на макрорівні, навчальний заклад управляється як єдиний організм за
допомогою правил і норм, що підтримуються цінностями;
 встановлюється оптимальний рівень згуртованості колективу і довіри між керівництвом і
працівниками, у педагогів з’являються чіткі уявлення щодо основних критеріїв оцінювання своєї
діяльності;
 формуються чіткі й зрозумілі організаційні принципи, що допомагають керівництву об’єднувати
педагогічний колектив в період проведення організаційних змін, у складні періоди
функціонування навчального закладу;
 з’являється можливість залучати нових працівників з високим рівнем професіоналізму, які
поділяють організаційні цінності.
Оскільки цінності управляють діями педагогів, то пізнання керівництвом навчального закладу
цінностей окремих педагогів, підрозділів сприятиме ефективному управлінню їхньою поведінкою.
Формуванню, підтримці та розвитку бажаної організаційної культури навчального закладу сприяють:
 організаційні ритуали, традиції, правила і порядки, що діють в навчальному закладі,
впровадження символіки;
 система стимулювання, що має підтримувати саме ті норми поведінки, саме те ставлення до
справи, в яких найбільш повно виражено зміст і основну спрямованість організаційної культури,
яка культивується й підтримується керівництвом навчального закладу;
 підтримка організаційної культури в процесі реалізації основних управлінських функцій;
 поведінка керівника, який має стати прикладом ставлення до справи, моделлю поведінки, що
передбачається закріпити і розвити у педагогів;
 звернення до емоцій, почуттів педагогів: «Ми маємо бути першими!», «У нашому навчальному
закладі працюють кращі педагоги!» і таке інше;
 навчання і підвищення кваліфікації педагогів, роз’яснення того, яка поведінка очікується від них,
як вона буде заохочуватися тощо.
Отже, організаційна культура навчального закладу соціальна, адже в її становленні беруть участь
майже всі працівники; вона регулює поведінку педагогів, впливаючи в такий спосіб і на стосунки між
ними; є результатом їхніх дій, ідей, прагнень; усвідомлено чи неусвідомлено, сприймається усіма
педагогами; містить багато традицій, тому що є результатом певного історичного процесу розвитку; а
також є водночас процесом і результатом, і перебуває у стані постійного розвитку.
Таким чином, формування, розвиток і підтримка організаційної культури навчального закладу – це
відображення філософії, практики його управління. Основні можливості розвитку для багатьох сучасних
навчальних закладів лежать у площині стратегії розвитку їхньої організаційної культури. Успіху зможуть
досягнути ті навчальні заклади, керівники яких зрозуміють й усвідомлять, що організаційна культура як
опосередкований метод управління є запорукою успішної реалізації одночасно короткострокових й
довгострокових цілей навчального закладу.
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Свистун В. И. Организационная культура как инновационное направление управления учебным
заведением
В статье выяснена значимость организационной культуры как инновационного направления управления
учебным заведением, представлены разные взгляды исследователей относительно понимания сути
организационной культуры, что сделало возможным определение ее характеристик и дало
возможность выделить специфические отличия организационной культуры учебного заведения от
других организаций и тем самым определить ее свойства, функции и структуру.
Ключевые слова: управление, учебное заведение, организационная культура.
Svystun V. I. Organizational Culture As An Innovative Direction Of Educational Management
The article deals with the urgency of the choice of directions and mechanisms to improve the efficiency of the
educational system with a focus on market economy, the development of a single methodology of educational
development and related to this methodology techniques and management mechanisms. It is defined objective
and subjective factors distributing management innovations in educational management. It is found the
importance of organizational culture as an innovative management institution trend. The article presents
different researchers views on understanding the organizational culture that made it possible to determine its
characteristics and made it possible to isolate specific differences in organizational culture of the institution
from other organizations and thus determine its properties, functions and structure.
Keywords: management, educational establishment, organizational culture
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ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНИЙ НАРАТИВ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ
ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
У статті окреслено сутність наративу, особливості художньо-педагогічного наративу, здійснено
аналіз деяких аспектів реалізації педагогічного спілкування у художньо-педагогічних творах Олександра
Захаренка та Івана Зязюна. Розповіді відомих учених-педагогів і письменників або розповіді про них,
представлені у вигляді художньо-педагогічного наративу, дозволяють на конкретних прикладах
відрефлексовувати індивідуальний досвід, яскравіше усвідомити нерозривну єдність наукового і
творчого пошуку талановитих педагогів-наставників, підвищують рівень засвоєння інформації про
культуру педагогічного спілкування як ефективного механізму особистісної взаємодії, що спрямована на
взаємопізнання та взаєморозуміння.
Ключові слова: наратив, художньо-педагогічний наратив, педагог, Олександр Захаренко, Іван Зязюн
культура педагогічного спілкування, взаємодія, взаємопізнання, взаєморозуміння.
Людиноцентризм як невід’ємна риса гуманістичної концепції освіти має пронизувати освітній процес
загальноосвітньої та вищої школи, що означає звернення до розуму і душі учителя й учня, викладача і
студента. Важливим складником процесу формування і розвитку особистості є українська класична і
сучасна література, зокрема художні та художньо-педагогічні наративи. Такі тексти (у перекладі з
англійської «narative» означає «оповідь») дозволяють глибше проаналізувати різноманітні педагогічні
ситуації, вивчити світ школи, учителя й учня, відчути специфіку культури педагогічного спілкування.
К.Оехлманн називає педагогічний наратив «чарівним простором, що виникає внаслідок експресивної
творчості і створює образи, які допомагають його авторові порадити собі в конкретній ситуації, а слухачі
оповіді можуть збагатити таким чином власний досвід» [ 22, с. 244].
Наратологічними є твори І.Франка, який доводив, що «учителем школа стоїть», С.Васильченка,
котрий любив школу «гамірну, як вулик удень, а вночі тиху», і сюжети для своїх художніх творів («Над
Россю», «Гріх», «Вечеря») брав у рідній школі. Світлим будням і радощам школи присвячені повісті
«Школа над морем» і «Золота медаль» О.Донченка, які називають лебединою піснею письменника.
«Школа без мрії – що птах без крил», – писав О. Захаренко [6]. «... без живого, трепетного,
хвилюючого слова учителя, – наголошував видатний педагог В. Сухомлинський, – немає школи. Слово –
це нібито той місток, через який наука виховання переходить у мистецтво, майстерність» [17]. «Головне
призначення вчителя – навчити людину бути Людиною», – зауважував І.Зязюн [8]. Школа, талановитий
учень, учитель-майстер – ключові концепти художньо-педагогічних наративів видатних педагогівгуманістів та письменників В.Сухомлинського, О.Захаренка, І.Зязюна. Залучення художньо-педагогічних
наративів до занять з історії української літератури, загальної педагогіки, вікової та педагогічної
психології, основ педагогічної майстерності, методики викладання української літератури,
лінгвістичного аналізу художнього тексту, основ комунікативної лінгвістики тощо «створює природні
ситуації міркувань і співпереживання, увиразнює сутність особистісного характеру педагогічного
знання, розширює мовно-педагогічну картину світу майбутнього вчителя» [15].
Ступінь дослідженості. Проведений аналіз наукових джерел засвідчує: застосування різних видів
наративу, у тому числі художнього, біографічного набуває все більшого поширення, оскільки
розглядається як ефективний шлях розвитку професійно-педагогічної ідентичності вчителя (М.Лещенко)
[12]; педагогічний наратив не лише систематизує педагогічне знання, а й пропонує його інтерпретацію у
формі наукових, науково-популярних, художніх текстів різних жанрів (А.Закірова) [2; 4; 18]. Яскравим
прикладом модерного педагогічного наративу є книга В.Сухомлинського «Серце віддаю дітям», у якій,
починаючи з назви, відображена сутність педагогічного покликання [14, с.266]. Педагогічне спілкування
як складник художньо-педагогічних наративів дослідники (О.Леонтьєв ) [10] визначають як спілкування
учителя з учнем на уроці чи в позаурочний час, що враховує емоційний стан, інтелект, вік вихованців,
виконує певні педагогічні функції і спрямоване на створення сприятливого психологічного клімату,
оптимізацію навчальної діяльності та взаємин суб'єктів учіння. Педагогічні наративи В. Сухомлинського
досліджує О.Смолінська, І.Зязюна – М.Лещенко [11], М.Романовський [14], О.Захаренка – частково
представлені у працях Л.Базиль, О.Семеног [15].
У межах статті окреслимо сутність наративу, особливості художньо-педагогічного наративу, деякі
аспекти реалізації стилів і різновидів педагогічного спілкування у художньо-педагогічних наративах
Олександра Захаренка та Івана Зязюна. Джерельною базою слугують праці [5-9], промови і виступи
вчених-педагогів, а також наукові розвідки про талановитих колег.
© Семеног О. М., 2017
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Основний текст. Студіювання наукових джерел засвідчує, що на початку ХХІ століття відбувається
стрімке входження наратології у філософію, психологію, історію, антропологію, лінгвістику,
літературознавство [20-21]. Наративи акумулюють особистісний смисл знання, яке набувається
людиною. Художній наратив загалом характеризують як спосіб динамічної вибудови своєрідного
«фіктивного» (узагальненого) світу історії, в якому подано рішення проблемної ситуації, художньопедагогічний – пропонує об'єктивність інформації, розмірковування над конкретними подіями і фактами.
Звернення педагогіки до наративів закономірне, – зауважує російська вчена А.Закірова [4]. Наративи
подають відомості про час, місце, обставини, умови перебігу подій конкретної життєвої (навчальновиховної) ситуації, дозволяють враховувати відрефлексований індивідуальний досвід. Дослідниця
акцентує увагу на таких різновидах наративів: оповіді у творах художньої літератури, а також наративи,
що створені суб'єктом інтерпретації педагогічного знання (листи, сповіді, біографії, щоденники,
коментарі, портретні замальовки, педагогічні афоризми, сценарії, конспекти уроків з позначками на
полях та ін.) і дають можливість педагогу вступати в діалог із самим собою і через саморозуміння
спонукають педагога до засвоєння «персонального знання». Американський учений Дж.Брунер зазначає,
якщо учням надати можливість розвивати цей природний дар, вони поступово набуватимуть необхідних
у житті комунікативних компетентностей і відчуття впевненості у власних можливостях [1].
Розповіді, записи відомих учених, педагогів, письменників особистого характеру або розповіді про
діяльність талановитих педагогів-наставників, спогади їхніх учнів та послідовників, представлені у
вигляді художньо-педагогічного наративу, допомагають широкому колу користувачів на конкретних
прикладах яскравіше усвідомити нерозривну єдність наукового і творчого пошуку представників різних
поколінь, дослідити індивідуальний стиль, мовний почерк майстра, підвищують рівень засвоєння
інформації про культуру педагогічного спілкування як ефективного механізму особистісної взаємодії, що
спрямована на взаємопізнання та взаєморозуміння. Слушно зауважує А.Закірова [4]: художньо-естетичний
компонент в інтерпретації педагогічних явищ виступає стимулом і джерелом педагогічної творчості
Конкретизуємо теоретичні викладки зверненням до художньо-педагогічних наративів. «Школо! Мати
моя рідна! Скільки років минуло, скільки вітрів перевіяло, які грози прогриміли, а ти все живою і юною
стоїш у серці, оповита, мов серпанком, любов’ю і ніжністю…Дорогі мої вчителі! З якою любов’ю і
ласкою, як вдумливо й твердо ви керували моїми першими кроками! Де ви, любі мої? Яким голосом,
якими словами озватися мені до вас, щоб ви почули мою ніжну подяку сина?... За все, за все спасибі тобі,
школо-матір!» [3, с.9], – так починається роман О. Донченка «Золота медаль». Відсутність шаблону,
жива творчість одразу впадають в око читачам. У мовній палітрі тексту увиразнюється семантикостилістична парадигма слів педагогічної тематики (школа (школа-матір), учитель, учень (син)):
До мовної палітри художньо-педагогічного наративу додамо і такий крилатий вислів О.Захаренко
(1937 – 2002): «Діти..., я без вас – як човник без вітрил». Аура радісної педагогічної дії панувала у
Сахівський школі на Черкащині, яку десятки років очолював видатний український педагог Олександр
Захаренко. Без ділової і щиро-правдивої атмосфери на уроках, високої культури педагогічного
спілкування, любові до дітей, поваги їхньої гідності повноцінного навчання досягти неможливо, - ця теза
червоною лінією проходить у художніх творах письменника «Школа над Россю», «Поспішаймо робити
добро», «Поради колезі, народжені в школі над Россю», «Слово до нащадків», «210 шкільних лінійок».
Формування культури особистості директора Сахнівської школи відбувалося під впливом соціальних,
історико-культурних умов, мовний почерк вигранювався «з материнського молока, почуття любові до
рідного краю, школи, лелечого гнізда, голубої стрічки Росі, Дівочих гір», з мови рідних, які привчали
виважено ставитися до кожного слова, бо «слова, що ліки, - допомагають людині лишень, коли вони
сказані від душі» [5].
О.Захаренко усвідомлював, що педагогічне спілкування має бути спрямоване на встановлення
комунікативної взаємодії педагога, котрий є «не буденно сірою, а святково творчою особистістю», з
Людиною. «Своїм переконливим словом учитель має застерегти учня від зламу душі, запобігти
сердечній травмі» [5]. Кожний урок єдиний, і це урок «повної свободи вибору форм і методів, високої
вимогливості і турботи про здоров'я дитини, неповторне єднання учительської душі з душами своїх
вихованців.
У Сахнівській школі виховували школярів мислячих, працьовитих, чутливих до добра і краси: «Лише
з роками ви краще зрозумієте, краще оціните щастя, яке подарувала вам доля, - навчатися в красуні, яку
плекають багато поколінь. З часом по-новому, по-іншому зрозумієте глибину думки, закладену в головну
заповідь школи: «Поспішаймо роботи добро. Духовне добро. Воно в стократ цінніше від матеріального.
Повторімося в наших вихованцях прекрасними рисами національної культури, патріотичним духом
любові до свого народу, любові до вищої якості людини – творчості!» [7]. Особливого,
україноментального значення набувають у текстах Олександра Антоновича поняття добро,
толерантність, порядність, патріотизм, скромність, повага, великодушність, вдячність: „Будьте
толерантними до чужої думки, поважайте її, як свою”; „Порядність – це не лише зовнішній видимий
порядок, а й внутрішній”; „Патріотизм – це святе почуття, яке не піддається осміюванню, яке кличе на
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подвиг і навіть на самопожертву в ім’я батькіщини, в ім’я дітей, яким належить майбутнє”;„Повага - це,
мабуть, та єдина ниточка, що з'єднує покоління, що натягується щоразу як струна”.
Демократичний стиль спілкування учителя й вихованців характеризується повагою, довірою,
ґрунтується на захопленні спільною творчою діяльністю, відзначається активно-позитивним ставленням
до учнів, співпереживаннями щодо спільної діяльності. Олександр Антонович вважав, щоб життя і в
школі, і поза нею було насиченим яскравою грою, гумором, романтикою, а ще відповідальністю і
повагою.
Глибокого психологічного забарвлення у наративах О.Захаренка набувають власні назви. Криниця
Совісті постає як своєрідний психологічний асоціатив пам’яті голодомору у 1932-33 роках на Черкащині.
Збудована криниця вчителями, школярами, жителями села, щоб «людські душі не одгороджувалися
завісою байдужості, черствості, жорстокості». «Над куполом криниці великі і маленькі дзвоники з
викарбуваними іменами понад тисячі померлих мешканців села, з яких чотириста вісімдесят
символізують дітей. Під довгими рядками імен та прізвищ біліють рушники як незгасна пам'ять. А
навколо Криниці Совісті – 5 скульптур, які виготував народний умілець і уродженець села Сахнівки. Тут
і трагічна постать матері, яка втратила чоловіка і восьмеро дітей, і дідусь з ціпком, який звіз на цвинтар
понад сто померлих, і батько з донькою, яка так хоче жити, і мати з сином, що діляться останнім
сухариком, і мати, яка освяченою водою намагається врятувати мертву дитинку. Кожному з нас
необхідно побути біля такого пам’ятника, можливо, тоді краще усвідомимо, як важливо, аби суспільство
(маленьке і велике) жило за законами Совісті, залишаючи після себе не пустелю та озонові дири, а
скарби людської доброти…»[ 6].
Розмаїття особистісних мовних кліше, їх дієвість, емоційність, щирість, переконливість, глибокий
аналіз, прогностичність – дійсно, Олександр Захаренко володів механізмом імпровізації в різних
ситуаціях спілкування, умів «зачепити за живе», навчав своєю поведінкою, «своєю Людяністю, своїм
Талантом» (І.Зязюн).
А «моя неповторність успадкована трохи від батька-матері, трохи від учителів, трохи від
самостійного пізнання людської психології...», – просто, колоритно й водночас бентежно-хвилююче
пише про свій життєвий і професійний шлях видатний український учений, академік НАПН України,
директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України Іван Андрійович Зязюн (1938 –
2014) у художньо-педагогічному наративі «Педагогіка добра» [8]. Книгу автор називає «духовною
сповіддю, у якій розподає про те, як добрі люди допомогли стати людиною, і передусім такою, яка не
лише говорить про добро, а й здатна продукувати його».
З особливою щирістю змальовано образи батька Андрія, мами Варвари, які, «свято зберігаючи
культуру предків і християнську віру і дотримуючись правил надзвичайно гуманної християнської етики,
прищепили вміння виживати за будь-яких життєвих негараздів і отримувати велику естетичну насолоду
від життя...» [8, с.15], талановитих учителів села Пашківка на Чернігівщині, які добре усвідомлювали, що
«життєві досягнення учнів зумовлюються напруженою працею саморозвитку власних здібностей
упродовж усього життя», яскравих особистостей викладачів Київського державного університету імені
Т.Г.Шевченка, які своєю лекторською майстерністю, інтелігентністю, добротворністю допомагали
«пізнавати нове, оригінальне й використовувати його для формування власного «Я» філософа і педагога.
То ж викладачеві Івану Зязюну «вдавалося входити у внутрішній світ студентів і переживати з ними
дивні катарсистичні стани» [8, с.69 ].
У сутність педагогіки добра І. Зязюн вкладав величний смисл олюдненої та опочуттєвленої
педагогіки, благородний смисл головного призначення Учителя: навчити людину бути Людиною, і
довести, що «в освіті і в житті усе починається з учителя». Але «учителем, на якого чекають», «учителем
– творцем уроку, виконавцем і режисером виконання творчого задуму», учителем, який уміє працювати з
особистістю як з унікальною цінністю, таким може стати лише той педагог, який має високий рівень
педагогічної майстерності. Педагогічну майстерність Іван Андрійович розглядає як комплекс
властивостей особистості, що забезпечують самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на
рефлексивній основі, як вищу творчу активність учителя, що зумовлюється результатами оволодіння
знаннями, уміннями, навичками та раціональним використанням особистісного потенціалу. Педагогічна
майстерність – це насамперед почуттєвий вплив вчителя на дитину [13, c. 9].
Майстерність завжди розкривається в діяльності, – розмірковує педагог, –причому в діяльності
ефективній, в успішному розв’язанні різноманітних педагогічних завдань, у високому рівні
організованого навчально-виховного процесу, але суть її в тих якостях особистості вчителя, які
породжують цю діяльність, забезпечують її успішність. Ці якості важливо шукати не лише в уміннях, а й
у тому сплаві властивостей особистості, її позиції, які дають педагогові змогу діяти продуктивно і
творчо» [13, c. 29].
У художньо-педагогічному наративі «Педагогіка Добра» й інших публікаціях [9, с. 368] акцентована
увага на якісних показниках педагогічної майстерності талановитого вчителя: моральності й
естетичності як необхідного вміння вчителя включати у процес педагогічної дії позитивні почуття
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прекрасного і піднесеного, рідше – комічного, наповнюючи дію потребою-спонукою кожного учня до
набуття статусу суб’єкта педагогічної дії.
А ось як автор розмірковує над поняттями почуття, слово, дія, взаємодія: Учень бере те, що збагачує
його інтелектуально, головне, почуттєво. Почуття – це душа людини. Спілкуючись з вами, я вмикаю всі
основні психологічні поняття, свій досвід. Слово – фізіологічний і лікувальний чинник. Це дуже
правильно сказано. Компетентність у мові й мовленні також є однією з важливих, домінантних ознак
педагогічної дії. А відтак нам і говорити треба про педагогіку як науку. Про взаємодію вчителя і учня.
Нам би звернути увагу на вчителя: який він, що має особливого, як впливає на учня. Для талановитого
вчителя учень є особистістю, має радість від спілкування з ним. Але велика частина наших учнів
сьогодні нікому не потрібна, вона — частина об’єктів, до яких учитель ніколи не доходить. Ніхто цьому
вчителю не розповів, як це робити. А робиться це на основі прекрасного і піднесення [19, c. 9].
У центрі уваги Івана Зязюна такі положення концепції Педагогіки Добра: розуміння значення
особистості педагога; розгляд педагогіки як мистецтва; важливість спрямованості педагога на Добро,
Красу, Істину; значущість моральності педагога для ефективної професійної діяльності; гуманність
викладача і вчителя стосовно студента й учня; необхідність розвитку в учнів спрямованості на
саморозвиток; визначальна роль освіти не тільки в розвитку особистості, а й суспільства в цілому [8, с.
107–108].
Особливий прояв таланту І.Зязюна означувався у спілкуванні з колегами. Слушно зауважує
О.Романовський: «багатогранна наукова і просвітницька діяльність видатної особистості – це не просто
прагнення повідомити про велике і нове. Це прагнення великого вченого заявити про особливу
відповідальність кожного з нас, особливо філософів, педагогів, психологів, жити в мирі із самим собою,
із співтовариством, з природою, з Богом!» [14].
На одному із засідань круглого столу, який проводили спільно з Інститутом літератури НАН України
(березень 2014 р.), Іван Андрійович зачарував своїх учнів виступом про Тараса Шевченка як
психологічного педагога, кожний образ якого у художньому творі є взаємодією автора-психолога і
читача. Через могутню систему образів, - наголошував І.Зязюн, - Шевченко діставався до
найпотаємніших закутків нашої підсвідомості. Він висловлював і висловлює те, що люди хотіли сказати,
але до кінця не усвідомлювали. Іван Андрійович «торкався сердечних почуттів» кожного, стимулював
замислитися, яким життям живемо і чим наповнюємо внутрішній простір душі: інтелектом, стійкістю
духу, чистотою помислів, вірою в Україну.
Проведене дослідження дає підстави зробити такі висновки. Наративи подають відомості про перебіг
подій, ситуацій, дозволяють враховувати відрефлексований індивідуальний досвід. Розповіді відомих
учених-педагогів і письменників або розповіді про них, представлені у вигляді художньо-педагогічного
наративу, дозволяють на конкретних прикладах яскравіше усвідомити нерозривну єдність наукового і
творчого пошуку талановитих педагогів-наставників, підвищують рівень засвоєння інформації про
культуру педагогічного спілкування як ефективного механізму особистісної взаємодії, що спрямована на
взаємопізнання та взаєморозуміння. Аналіз художньо-педагогічних наративів пропонується виконувати
крізь призму оцінку ідейно-художнього змісту тексту, законів уживання мовних засобів мови, занурення
у художній світ автора, про що піде мова в наступних публікаціях.
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Семеног Е. Н. Художественно-педагогический нарратив как средство формирования культуры
педагогического общения
В статье рассмотрена сущность нарратива, особенности художественно-педагогического нарратива,
осуществлен анализ некоторых аспектов реализации педагогического общения в художественнопедагогических произведениях Александра Захаренка и Ивана Зязюна. Рассказы известных ученыхпедагогов и писателей или рассказы о них в виде художественно-педагогического нарратива позволяют
на конкретных примерах отрефлексировать индивидуальный опыт, ярче осознать неразрывное
единство научного и творческого поиска талантливых педагогов-наставников, повышают уровень
усвоения информации о культуре педагогического общения как эффективного механизма личностного
взаимодействия, направленной на взаимопознания и взаимопонимания.
Ключевые слова: нарратив, художественно-педагогический нарратив, педагог, Александр Захаренко,
Иван Зязюн культура педагогического общения, взаимодействие, взаимопознания, взаимопонимания.
Semenog O. M. Artistic And Pedagogical Narrative As A Toolof Culture Formation In Teacher
Communication
Summary. The article outlines the nature of narrative, features of artistic and pedagogical narrative. It is made
an analysis of some aspects of the pedagogical communication in teaching works of Alexander Zakharenko and
Ivan Zyazyun. Stories about famous scientists, teachers and writers are presented in the form of artistic and
pedagogical narrative. They allow, on specific examples, to think about own individual experience, brighter
understand the indissoluble unity of scientific and creative search of talented teachers-mentors, raise the level of
assimilation of information about the culture of pedagogical dialogue as effective mechanism for personal
interaction, which is aimed at mutual learning and understanding.
Key words: narrative, pedagogical narrative, teacher, Alexander Zakharenko, Ivan Zyazyun, culture of
pedagogical communication, interaction, mutual learning and mutual understanding.
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Н. Г. Сидорчук,
доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки
(Житомирський державний університет імені Івана Франка, м. Житомир)
ШЛЯХИ ОНОВЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ НА ЗАСАДАХ
КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМИ
У статті актуалізовано проблему оновлення підготовки докторів філософії на засадах
компетентнісного підходу. Одним із засобів розв’язання поставленого завдання визначено введення у
навчальний процес аспірантури обов’язкової навчальної дисципліни "Професійно-педагогічна
компетентність викладача вищого навчального закладу". Розкрито змістове наповнення розробленого
курсу та загальні механізми його апробації у ході підготовки слухачів всіх напрямів підготовки.
Ключові слова: професійно-педагогічна підготовка, компетентнісний підхід, доктор філософії.
Сучасна орієнтація системи професійної освіти на ключові положення компетентнісного підходу
обумовлена необхідністю оволодіння фахівцями різних галузей не тільки базовими компетентностями,
але й, так званими, супровідними, такими, що забезпечують виконання конкретної професійної
діяльності в умовах конкуренції вітчизняного та європейського ринків праці. Разом з тим, його
впровадження найбільшою мірою пов'язують з вимогами, що пред'являються до випускників системи
професійної освіти самою особистістю, роботодавцем, державою, соціумом у цілому.
Вагоме значення у формуванні наукового та інтелектуального потенціалу суспільства покладено на
підготовку фахівців відповідного рівня у аспірантурі та докторантурі (О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюн,
Н. Г. Ничкало, З. Н. Курлянд, С. В. Лісова, А. А. Сбруєва та ін.), а наукові розробки проблеми
становлення їх особістисно орієнтованих компетентнісних характеристик знайшли своє відображення у
розробках креативної концепції освіти (А. Г. Алейніков, А. І. Сологуб, С. О. Сисоєва), умов розвитку
творчих здібностей як складової професійної освіти відповідного рівня (Дж. Гілфорд, В. М. Дружинін,
Д. Б. Богоявленська, О. М. Матюшкін).
Розв’язання поставленого завдання в умовах підготовки докторів філософії за новими освітньонауковими програмами передбачає вивчення слухачами всіх напрямів підготовки обов’язкової
навчальної дисципліни "Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального
закладу", що розрахована на 3 кредити ЄКТС (14 годин лекцій, 16 годин семінарських занять, 60 годин
самостійної роботи (див. табл.1)). У статті розкриємо основні механізми його апробації, яка
здійснювалася на базі кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Таблиця 1
Погодинний розподіл вивчення курсу “Професійно-педагогічна компетентність викладача
вищого навчального закладу”
№
Тема
Лекції
Семінари
Сам. робота
Всього
І модуль. Теоретичні засади компетентнісно орієнтованого навчального процесу у вищій школі
1.1
Архітектура
європейських 6
10
реформ
вищої
освіти:
компетентнісний підхід.
ІІ модуль. Професійно-педагогічна компетентність: теорія і практика
2.1
Цілісна
концепція 4
8
10
компетентнісного
підходу:
етапи
становлення
нової
парадигми підготовки фахівців.
ІІІ модуль. Загальні та фахові компетентності викладача вищого навчального закладу
3.1
Професійно-педагогічна
4
8
10
компетентність
як
засіб
оптимізації освітнього ресурсу.
14
16
60
90
Всього
Практичний контекст упровадження курсу "Професійно-педагогічна компетентність викладача
вищого навчального закладу" реалізовувався покроково: розробка перспективних ліній досягнення
поставленої мети з опорою на теоретичний, практичний блок та блок індивідуальної роботи слухачів;
відбір та систематизація конкретних форм діяльності викладача та слухачів у ході навчального процесу
(лекція з аудіовізуальною підтримкою, аналіз першоджерел, складання слухачами вільного конспекту на
основі прочитаних першоджерел, розробка та захист проектного завдання тощо), що дозволило
осмислити зв’язки між сучасними теоретичними науковими моделями та їх розвитком у реальних умовах
освітянської практики.
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Точкою відліку вивчення курсу стало окреслення змісту поняття професійно-педагогічна діяльність,
яку в цілому розглядаємо як особливий вид соціальної діяльності, що передбачає передачу накопиченого
людством досвіду від старших поколінь до молодших науково-педагогічними, педагогічними, науковими
працівниками з високим рівнем кваліфікації, професіоналізму та фахової компетентності. Але у
дослідженнях останніх десятиріч науковці віддають перевагу не тільки високому рівню професійної
кваліфікації фахівця, але й певним професійно значущим якостям особистості, що сприяють
підвищенню їх відповідальності за результати професійної діяльності, визначають рівень їх соціальної
успішності у цілому, конкурентоспроможності на ринку праці.
У зазначеному контексті метою вивчення курсу визначено:
 набуття викладачами вищих навчальних закладів знань про компетентнісний підхід як ключовий
засіб оновлення системи вищої освіти в умовах реалізації положень Законів України “Про
освіту”, “Про вищу освіту”, Національної стратегії розвитку освіти України на 2012-2021 роки
тощо;
 формування умінь, спрямованих на розширення досвіду професійно-педагогічної діяльності у
вищій школі на засадах компетентнісного підходу;
 аналіз компетентнісного підходу як ключового критерію реалізації власне досліджень у різних
наукових галузях (як педагогічних, так і фундаментальних).
Конкретизація змістового блоку передбачає орієнтацію у питаннях передумов впровадження
компетентнісного підходу у практику діяльності вищої школи; історичних засад компетентнісно
орієнтованого навчання; базових концепцій компетентнісного підходу; загальної характеристики
компетентності як образу та результату досліджуваного явища. Практичний блок за таких умов
орієнтований на удосконалення базових професійно-педагогічних компетентностей.
Підґрунтя для розуміння цілісної компетентнісної концепції складає розгляд архітектури
європейських реформ в галузі освіти, що ґрунтується на базових положеннях Болонського процесу.
Визнаючи одним із ключових заходів реформування системи вищої освіти підтримку і розвиток
європейських СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ, у ході вивчення курсу зазначається, що ключовим засобом
реалізації поставленого завдання фактично є підвищення рівня компетентності фахівців, тобто
упровадження компетентнісного підходу у систему їх підготовки.
Практична реалізація визначених завдань ґрунтується на усвідомленні цілісного блоку положень, що
окреслюють передумови впровадження понять "компетентність" та "компетенція" у сучасний науковий
та освітній простір; їх змістову інтерпретацію; визначення пріоритетів використання терміну
“компетентність” для оцінки кінцевого результату навчання (результативності навчального процесу).
Загальна характеристика понять "компетентність" та "компетенція" дозволяє зробити висновки про
те, що у цілому до останньої чверті ХХ ст. створено теоретичні умови для їх упровадження у науковий
обіг та розведення їх змістової інтерпретації.
Ключовим блоком вивчення курсу є розгляд цілісної концепції компетентнісного підходу з опорою на
аналіз етапів становлення нової парадигми підготовки фахівців, а компетентність як кінцевий результат
навчання співставляється із поняттям "готовність" та відомим у ХХ ст. блоком оцінювання
результативності навчального процесу "знаннями-уміннями-навичками" (так званими, ЗУНами).
У ході вивчення курсу наголошується, що власне готовність забезпечує активний базис для
формування компетентності, в той час, як компетентність є станом (ступенем) готовності особистості до
виконання будь-якої діяльності, найвищим проявом готовності.
ЗУНівська концепція часто ґрунтується на відомому "ефекті фаршированої риби" та з урахуванням
того, що компетентність є загальною здатністю, яка базується не тільки на знаннях, досвіді, але й
цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню, ніколи не зводиться тільки до знань, умінь та навичок,
а належить до сфери складних умінь та якостей особистості ( див. рис. 1).

Компетентність
(результат)

Готовність
(налаштованість на реалізацію)

Компетенція
(вимоги)

Рис. 1. Співвідношення між поняттями "компетенція", "готовність", "компетентність"
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Такі узагальнення дозволяють перейти на новий рівень вивчення змістових ліній курсу, що
орієнтовані на співвіднесення власного дослідження (або перспективної практичної діяльності) з
конкретною концепцією компетентнісного підходу (синонімізуючий/диференціюючий напрями). У
слухачів вибудовується перспектива (конкретна потреба) в обґрунтуванні вибору базового критерію для
вивчення результативності певного виду діяльності (компетентність, готовність тощо), цілісного
наукового пошуку (залежно від спеціальності слухача).
У цілому ж створене наукове підґрунтя дозволяє дати змістову інтерпретацію базового поняття курсу
– "професійно-педагогічна компетентність" та представити його структурно-логічний аналіз
(див. табл. 2).
Таблиця 2

Модель професійно-педагогічної компетентності
Компоненти професійнопедагогічної компетентності

Показники першого рівня

Мотиваційний компонент

Загально-соціальні мотиви
Навчальні мотиви
Професійні мотиви
Особистісні мотиви

Змістовий компонент

Блок базових знань
Блок прикладних знань
Блок технологічних знань

Операційно-діяльнісний
компонент

Уміння предметного
характеру
Загальнопедагогічні уміння
Ключові уміння
надпредметного характеру

Особистісний компонент

Актуальні властивості та
якості особистості
Перспективні властивості та
якості особистості

За таких умов у ході обґрунтування моделі професійно-педагогічного компетентності викладача
вищої школи віддається перевага поєднанню мотиваційно-когнітивних та поведінкових компонентів
структури особистості, досліджуються умови розвитку творчого потенціалу викладача вищої школи.
Зафіксована модель покладена в основу прогностичного обґрунтування перспектив розвитку
професійно-педагогічної компетентності викладача вищого навчального закладу.
Перевірка результативності вивчення курсу "Професійно-педагогічна компетентність викладача
вищого навчального закладу" передбачала виконання проектного завдання "Компетентністно орієнтовані
перспективи використання теоретичних і практичних аспектів наукового дослідження як засіб
оптимізації освітнього ресурсу вищої школи", що виконується на основі наукової проблеми, що
досліджує аспірант (див. рис. 2).
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???
Професійно-педагогічна
компетентність

Загальнонаукова складова

Дидактична складова

Набуття
викладачами
вищих
навчальних
закладів
знань
про
компетентнісний підхід як ключовий
засіб оновлення системи вищої освіти.

Як фундамент базової кваліфікації,
що
дозволяє
орієнтуватися
у
спеціальних питаннях, розширюючи
коло вузької спеціалізації.

Формування умінь, спрямованих на
розширення
досвіду
професійнопедагогічної діяльності у вищій школі
на засадах компетентнісного підходу.

Як
підгрунтя
для
забезпечення
соціальної та професійної мобільності,
творчого
пошуку,
самовираження,
самотворення, адаптації до змін та ін.

Аналіз компетентнісного підходу як
ключового критерію реалізації власне
педагогічних досліджень.

Аналіз компетентнісного підходу як
ключового
критерію
реалізації
наукових досліджень.

Рис. 2. Дидактична та загальнонаукова складові професійно-педагогічної компетентності викладача
вищого навчального закладу
Проектне завдання виноситься на захист (бюджет часу для захисту – 10 хвилин) та реалізується з
використанням аудіовізуальної підтримки (таблиці, схеми, презентації тощо).
У результаті так побудованої концепції курсу, аспіранти визначають перспективу проведення власної
експериментальної роботи не тільки на тактичному рівні (орієнтація у теоретичному матеріалі,
виконання конкретних завдань за програмою курсу та ін.), але й на стратегічному. Останнє й є
найважливішим результатом освітнього діалогу, оскільки забезпечує цілісне бачення досліджуваної
проблеми слухачами на основі її структурного аналізу. За таких умов педагогічна проблематика не
обмежується лише передачею існуючих зразків досвіду. Вона орієнтована на формування людини,
здатної перетворювати світ, наповнювати його відповідно до запитів цивілізаційного розвитку новим
змістом, що й відповідає концептуальним основам компетентнісного підходу.
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Сидорчук Н. Г. Пути обновления подготовки докторов философии на основе компетентностной
парадигмы
В статье актуализировно проблему обновления подготовки докторов философии на основе
компетентностного подхода. Одним из средств решения поставленной задачи определены введение в
учебный процесс аспирантуры обязательной учебной дисциплины "Профессионально-педагогическая
компетентность преподавателя высшего учебного заведения". Раскрыто содержательное наполнение
разработанного курса и общие механизмы его апробации в ходе подготовки слушателей всех
направлений подготовки.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая подготовка, компетент-ностный подход, доктор
философии.
Sidorchuk N. G. Ways To Update The Training Of Doctors Of Philosophy Based On The Competence
Paradigm
The article actualizes the problem of updating the training of doctors of philosophy on the basis of a competence
approach. One of the means of solving this problem is the introduction into the educational process of the
postgraduate study of the compulsory academic discipline "Professional and Pedagogical Competence of the
Teacher of a Higher Educational Institution." The contents of the developed course and the general mechanisms
of its approbation in the course of preparation of listeners of all directions of preparation are opened.
Keywords: professional-pedagogical preparation, competence approach, doctor of philosophy.
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ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ
Стаття присвячена питанню використання електронних засобів навчання у процесі вивчення фізики.
Автором статті проаналізовано низку праць сучасних науковців у галузі педагогіки та фізики.
Обґрунтовано, що використання електронних засобів навчання сприяє підвищенню інтересу і, як
наслідок, посиленню ефективності навчання учнів. З’ясовано, що головним завданням електронних
засобів навчання є трансформація інформації, що вивчається як візуальна, засвоєння якої є значно
цікавішим та продуктивнішим. Подано класифікацію електронних засобів навчання за різними
ознаками. На конкретних прикладах продемонстровано застосування деяких електронних засобів
навчання на уроках фізики та визначено їх переваги.
Ключові слова. Електронні засоби навчання, вивчення фізики, унаочнення навчального матеріалу,
Інтернет-ресурси.
Постановка проблеми. Процес навчання – це сукупність послідовних і взаємопов’язаних дій учителя
й учнів, спрямованих на забезпечення свідомого й міцного засвоєння системи наукових знань, умінь і
навичок, формування вміння використовувати їх у житті, на розвиток самостійності мислення,
спостережливості та інших пізнавальних здібностей учнів, оволодіння елементами культури розумової
праці й формування основ світогляду [5; c.130]. Однією зі складових даного процесу є стимулюючомотиваційна компонента. Вона передбачає впровадження педагогом заходів, спрямованих на підвищення
в учнів інтересу до навчання, зацікавленості предметом, а також усвідомлення учнями потреби в
подальшому вивченні.
Наявність в учнів зацікавленості та інтересу до фізики сприяє підвищенню рівня та якості знань і
перетворює навчання не в рутину, а в цікавий та захопливий процес. Одним із підходів до підвищення
інтересу і, як наслідок, ефективності навчання, є використання електронних засобів навчання.
Використання комп’ютерної техніки на уроці фізики сприяє підвищенню мотивації учнів до
вирішення поставлених завдань за рахунок новизни, активного залучення до процесу навчання всіх його
учасників, контролю та оцінки результатів.
Для вчителя програмні засоби полегшують процес подання навчального матеріалу та його
демонстрацію. Сучасні електронні засоби здатні вміщувати набагато більший обсяг інформації, аніж
підручники. До того ж сам матеріал може містити зображення, ілюстрації, аудіо- та відеофайли.
Мультимедійні засоби відрізняються від підручників інтерактивністю: учень задає питання – отримує
відповідь, комп’ютер задає питання – учень відповідає. При цьому можна отримати результат контролю
відповіді та рекомендації щодо виявлених помилок [6, с.541].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із найважливіших етапів інформатизації освіти є
впровадження в освітній процес електронних засобів навчання (ЕЗН).
Поняття електронних засобів навчання ґрунтовно розглянуто й описано в роботах Жалдака М. І.,
Чернілевського Д. В., Башмакова О. І.; використання електронних засобів навчання були предметом
розгляду Заболотного В. Ф., Бикова В. Ю., Морзе Н. В., Мисліцької Н. А., Ривкінда Й. Я. та інших.
Однак ці питання не втрачають своєї актуальність і сьогодні, оскільки електронна форма подання
освітньої інформації є зручною альтернативою на противагу традиційним паперовим навчальним
матеріалам.
Метою статті є розгляд особливостей електронних засобів навчання та ефективність використання
наявного в них контенту в навчальному процесі з фізики.
Виклад основного матеріалу. Сучасне комп’ютерне покоління обирає інформаційні технології,
відтісняючи друковані видання, дистанціюючись від них.
За Чернилевським Д. В., «Електронні засоби навчання – програмні засоби навчального призначення, у
яких відображена певна предметна галузь, у тій або іншій мірі реалізована технологія її вивчення,
забезпечені умови для реалізації різних видів навчальної діяльності» [10, с.369]. На думку вченого, їх
можна класифікувати так:
 навчальні програмні засоби – призначені для узагальнення знань, формування вмінь і навичок
навчальної або практичної діяльності, а також забезпечення необхідного рівня засвоєння, що
встановлюється під час зворотного зв'язку;
 програмні засоби (системи) – тренажери, призначені для відпрацьовування вмінь, навичок
навчальної діяльності, самопідготовки;
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контрольні програмні засоби – призначені для контролю (самоконтролю) рівня оволодіння
навчальним матеріалом;
 інформаційно-пошукові програмні системи, інформаційно-довідкові програмні засоби – призначені
для формування вмінь і навичок із систематизації інформації;
 імітаційні програмні засоби – призначені для вивчення певного аспекту реальності, його основних
структурних або функціональних характеристик за допомогою обмеженої кількості параметрів;
 моделюючі програмні засоби – призначені для створення моделі об'єкта, явища, процесу або ситуації
(як реальних, так і «віртуальних») з метою їх вивчення;
 демонстраційні програмні засоби – призначені для наочного подання навчального матеріалу,
візуалізації досліджуваних явищ, процесів і взаємозв'язку між об'єктами;
 навчально-ігрові програмні засоби – призначені для «програвання» навчальних ситуацій;
 програмні засоби, призначені для організації позааудиторної роботи, що мають на меті розвиток
уваги, реакції, пам'яті тощо.
На основі праці Башмакова О.І. [1], Лобода Ю.Г. систематизує електронні засоби навчання відповідно
до класів [8]:

У своїй роботі Бирка М.Ф. [2, с.3] поділяє електронні засоби навчання на засоби
загальнодидактичного та практичного спрямування.
До електронних засобів загальнодидактичного спрямування належать: педагогічний програмний
засіб, електронний задачник, бібліотека електронних наочностей, мультимедійний курс, програмнометодичний комплекс, навчальне програмне забезпечення для викладання та вивчення предмета,
дистанційний курс, інтегрований електронний комплекс, електронний атлас, електронний навчальний
посібник.
До електронних засобів практичного спрямування належать віртуальні фізичні, хімічні, біологічні
лабораторії.
Головним завданням електронних засобів навчання, поза залежністю від їхньої класифікації, є
трансформація інформації, що вивчається як візуальна, засвоєння якої є значно цікавішим та
продуктивнішим.
Суттєвим для застосовування ЕЗН в навчальному процесі є їхня адаптивність, яка надає учителеві
можливість динамічно змінювати форму й темп подання навчального матеріалу залежно від результатів
моніторингу навчального процесу, забезпечення засобами навчання можливості багатомодального
подання навчального матеріалу тощо [7, с.754]. Їх можна використовувати на уроках різних типів та на
всіх етапах уроку: під час пояснення нового матеріалу, при формуванні практичних умінь, з метою
закріплення набутих знань, під час повторення, у моменти контролю та корекції.
Як стверджує Поясок Т.Б. [9, с. 166], ЕЗН може виконувати для учня різноманітні функції: роль
викладача, робочого знаряддя, об’єкта навчання або колективу, що співпрацює, а також ігрового
середовища.
Електронні засоби навчання є ефективними й під час самостійної роботи учня. Тут вони можуть
виступати в ролі підручника, конспекту, викладача-порадника. Під час такої взаємодії, матеріал, що
вивчається, може бути опрацьований таку кількість разів, яку необхідно конкретному учневі,
враховуючи його індивідуальні особливості сприйняття та засвоєння інформації.
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Самостійна робота учня повинна підлягати контролю, до прикладу, шляхом розв’язання тестових
завдань різного виду та ступеня складності. До того ж, як стверджує Поясок Т.Б. [9, с. 167], тести є не
лише інструментом контролю, а й сприяють засвоєнню інформації, формуванню інтелектуальних умінь
та систематизації знань.
Відмітимо ще й таку важливу властивість інформаційно-навчальних систем нового покоління як
підтримка в Інтернеті. ЕЗН створюють можливості для дистанційного спілкування з викладачем, але це
за жодних обставин не свідчить про відмову від традиційних методів навчання.
Основна мета уроку з використанням електронних ресурсів мережі Інтернет відповідає триєдиній
меті. Тому, використовуючи електронні ресурси мережі Інтернет, можна, інтегруючи їх у навчальний
процес, більш ефективно розв’язувати цілу низку дидактичних завдань у навчальному процесі [6, с.541].
Розглянемо деякі з наявних електронних засобів навчання фізики та їх застосування на уроках.
Бібліотеки електронних наочностей з фізики – це програмні засоби, які можна використовувати на
занятті під час пояснення навчального матеріалу, якщо кабінет не оснащений необхідними приладами
для демонстрації досліду чи явища, що вивчається. Даний засіб доцільно використовувати на уроках
узагальнення та поглиблення знань, а також під час самостійної роботи учнів.
«Бібліотека електронних наочностей «Фізика 7-9», «Фізика 10-11» від «Квазар-Мікро» містить
наочність із різних тем, що об’єднані та систематизовані за розділами.
Так, вивчаючи електричний струм у різних середовищах можна запропонувати учням самостійно, за
допомогою «Бібліотеки електронних наочностей «Фізика 10-11», ознайомитися з різними видами
розрядів та дізнатися про їхні особливості. У програмному засобі, окрім зображень, містяться
відеофрагменти фільмів із розповідями про кожний розряд.

Рис. 2. Демонстрація різновидів газових розрядів у програмі «Бібліотека електронних наочностей
«Фізика 10-11»
Ще одним засобом наочності може бути сайт phet.colorado.edu, створений командою Колорадського
університету. Метою проекту є створення цікавих, інтерактивних, науково-дослідницьких комп’ютерних
моделей для забезпечення ефективності освітньої процесу. З ними можна працювати в онлайн-режимі і
через завантаження безпосередньо на пристрій користувача (комп’ютер, планшет, мобільний). Окрім
того, Phet симуляції є безкоштовними.
Розглянемо приклад використання симуляції взаємодії повітряної кульки зі светром при поясненні
явища електризації.
Спочатку, встановивши перемикач у режим «Показувати переважаючий заряд» (Рис. 3 а), учні
можуть переконатися, що до взаємодії ці два тіла є електронейтральними, тобто кількість позитивно та
негативно заряджених частинок однакова. Пересвідчитися в цьому можна, перейшовши у режим
«Показувати всі заряди» (Рис. 3 б).
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а)

б)

в)
г)
Рис. 3. Демонстрація використання готової Phet симуліції
Окрім того, наявний ще один електронейтральний об’єкт – стіна, завдяки якому зможемо перевірити
дію зарядженого тіла на цей об'єкт. Потремо кульку об светр – це призведе до перерозподілу зарядів між
взаємодіючими тілами (Рис. 3 в). Варто звернути увагу на те, що відбувається перерозподіл електронів, а
не протонів. Кількість протонів на светрі і на кульці залишається сталою. Тепер на кульці
спостерігається надлишок негативного заряду, а на светрі – позитивного. У результаті цього тіла
притягуються.
Піднесемо негативно заряджену кульку до електронейтральної стіни. При цьому заряджена кулька
починає відчувати електричне притягання і відштовхування. Надлишок негативного заряду на кульці
призводить до відштовхування таких же частинок на поверхні стіни (Рис. 3 г). Це свідчить про те, що
кулька під час електризації з електронейтральної стала негативно зарядженою.
До засобів унаочнення нового покоління належать мультимедійні засоби подання навчального
матеріалу, які є складниками ЕЗН. Їх використання у навчальному процесі [7, с.754]:
1) сприяє розвитку в учнів наочно-образного мислення;
2) стимулює увагу (мимовільну й довільну) на етапі подання навчального матеріалу;
3) сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів;
4) дає змогу пов’язати теоретичні питання, що вивчаються, із практикою;
5) збільшує можливості показу практичних застосувань явищ, які безпосередньо не можна
спостерігати на уроці;
6) створює можливості для моделювання процесів і явищ;
7) дає змогу в найдоступнішій формі систематизувати і класифікувати явища, що вивчаються, із
застосуванням схем, таблиць, спеціально форматованого тексту тощо;
8) сприяє формуванню мотивації навчання, підвищенню інтересу до навчання, створенню установки
на ефективне навчання;
9) дає змогу достатньо швидко і просто оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу суб’єктами
навчання та групою (класом).
Розглянемо програмно-методичний комплекс, що має гриф МОН України, «Фізика-7. Мультимедійні
додатки», розробниками якого є Заболотний В.Ф., Мисліцька Н.А., Шут М.І.
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Рис. 4. Зовнішній вигляд та контент програмно-методичного комплексу
Даний електронний посібник містить статичні та динамічні слайди. Теми розділів і уроків, портрети
вчених, текстові фрагменти – формулювання законів, правил, означень фізичних величин, – подано на
статичних слайдах; на динамічних – відеозаписи демонстраційних експериментів, фрагментами з
наукових фільмів тощо. Ефективним та ефектним прийомом формування мотивації до вивчення фізики
слугують передбачені авторами через систему гіперпосилань, відеофрагменти мультфільмів,
відеосюжетів, фотографій, що мають навчальний, пізнавальний, а також евристичний потенціали [4].

Рис. 5. Слайди з динамічними моделями
Існує низка тестових програм для оцінки й аналізу успішності та якості набутих знань. До
найпоширеніших належать системи тестування My Test, Test-W, Айрен, easyQuizzy. Ці програми
потребують встановлення на комп’ютер і мають широкий спектр можливостей щодо створення та
різновидів тестових завдань. Окрім цього, є ще й онлайн-конструктори тестів.
Коротко розглянемо конструктор тестів Online Test Pad. Використання даного конструктора є
безкоштовним. Online Test Pad дозволяє користувачеві створити тестові завдання з різними типами
запитань: одиничний або мультивибір варіантів відповіді, введення числа або тексту, визначення
послідовності, встановлення відповідності, заповнення пропусків та інші. Окрім того, конструктор
володіє широким спектром можливостей, серед яких візуалізація результатів, отримання статистичних
даних щодо проходження тесту тощо.

Рис. 6. Приклади варіантів завдань конструктора тестів Online Test Pad
Окрім розробки тестових завдань, Online Test Pad дає можливість створювати опитування щодо
різних сфер життя та захоплень людини, кросвордів, логічних ігор, ребусів, загадок та ін. Аналізуючи
можливості даного Інтернет-конструктора тестів, розуміємо, що він є гарною альтернативою поданим на
паперових носіях завданням для перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу. Крім того, сучасним
учням буде цікаво, якщо час від часу вчитель застосовуватиме такий інтерактивний підхід до контролю
рівня навчальних досягнень.
Отже, використання електронних засобів навчання відкриває низку переваг [3; 7]. Основні, на нашу
думку, подані у схемі:
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Однак, як і прояв будь-якого явища в природі, процес використання електронних засобів навчання
окрім переваг має і свої недоліки. До них можна зарахувати перевтому зору під час довготривалого
застосування, а також складність створення гігієнічних умов, що відповідали би стандартам, низьку
ергономічність, загрозу втрати в учнів відчуття межі між ідеалізованою фізичною моделлю і природним
явищем. У навчальному процесі вчитель може використовувати широко відомі й власні ЕЗН, процес
створення яких тривалий, кропіткий та потребує від педагога певних умінь і зусиль.
Висновки. Кожний учитель використовує свої оригінальні підходи до організації уроку, що, на його
думку, з огляду на особливості учнів класу, сприятимуть підвищенню рівня знань та предметної
зацікавленості розглянутих явищ. Практика використання ЕЗН підтверджує позитивний вплив на
підвищення інтересу та на якість вивчення фізики.
Сучасні електронні засоби навчання повинні забезпечувати безперервність і повноту дидактичної
складової процесу навчання, надавати вичерпний теоретичний матеріал з елементами візуалізації,
організовувати тренувальну навчальну діяльність та здійснювати контроль рівня знань користувачів. До
того ж, варіюючи рівні складності та різновиди завдань при вивченні навчального матеріалу та за умов
перевірки якості його засвоєння, учитель забезпечуватиме рівневу диференціацію навчання.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Башмаков А. И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем: монография / А. И. Башмаков,
И. А. Башмаков. – М.: Информационно- издательский дом «Филинъ», 2003. – 616 с.
2. Бирка М.Ф. Інноваційні засоби навчання / М.Ф.Бирка // Освіта Буковини. – № 19 (91). – 20 травня 2011 р. –
(вкладка: наукова діяльність). – С. 1-13.
3. Буртовий С. В. Електронні засоби навчання – від теорії до практики / С. В. Буртовий. – Кіровоград, 2014. –
48 с.
4. Заболотний В. Ф. Електронний засіб навчального призначення «ФІЗИКА-7» [Електронний ресурс] / В. Ф.
Заболотний, М. І. Шут // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2011. – № 4(24). – Режим доступу до
ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/ITZN/2011_4/11zvfznp.pdf.
5. Зайченко І. В. Педагогіка: підручник / І. В. Зайченко. – 3-тє видання, перероблене та доповнене – К.:
Видавництво Ліра-К, 2016. – 608 с.
6. Каршиев Х. Электронные средства и методы обучения для повышения эффективности учебного процесса /
Х. Каршиев, Н. Аминова // Молодой ученый. – 2016. – №14. – С. 539–542.
7. Лапінський В. В. Проектування електронних засобів навчання з урахуванням проблем управління
навчальним процесом / В. В. Лапінський // Збірник наукових праць «ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО
ПІДРУЧНИКА». – 2011. – №11. – С. 751–758.
8. Лобода Ю. Г. Електронні засоби навчання: структура, зміст, класифікація [Електронний ресурс] / Ю. Г.
Лобода // Електронне наукове фахове видання «Інформаційні технології і засоби навчання». – 2012. – Режим
доступу до ресурсу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/649/492.
9. Поясок Т. Б. Електронні засоби навчання: педагогічний аспект / Т. Б. Поясок. // Педагогічний процес: теорія
і практика. – 2010. – №2. – С. 164 –169.
10. Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школ.: учеб. пособие для вузов / Д. В.
Чернилевский. – М. : Юнити-Дана, 2002. – 437 с.

259

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Bashmakov A. Y. Razrabotka kompiuternыkh uchebnykov y obuchaiushchykh system: monohrafyia / A. Y.
Bashmakov, Y. A. Bashmakov. – M.: Ynformatsyonno- yzdatelskyi dom «Fylynъ», 2003. – 616 s.
2. Byrka M.F. Innovatsiini zasoby navchannia / M.F.Byrka // Osvita Bukovyny. – # 19 (91). – 20 travnia 2011 r. –
(vkladka: naukova diialnist). – S. 1-13.
3. Burtovyi S. V. Elektronni zasoby navchannia – vid teorii do praktyky / S. V. Burtovyi. – Kirovohrad, 2014. – 48 s.
4. Zabolotnyi V. F. Elektronnyi zasib navchalnoho pryznachennia «FIZYKA-7» [Elektronnyi resurs] / V. F.
Zabolotnyi, M. I. Shut // Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. – 2011. – # 4(24). – Rezhym dostupu do
resursu: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/ITZN/2011_4/11zvfznp.pdf.
5. Zaichenko I. V. Pedahohika: pidruchnyk / I. V. Zaichenko. – 3-tie vydannia, pereroblene ta dopovnene – K.:
Vydavnytstvo Lira-K, 2016. – 608 s.
6. Karshyev Kh. Эlektronnыe sredstva y metodы obuchenyia dlia povыshenyia эffektyvnosty uchebnoho protsessa /
Kh. Karshyev, N. Amynova // Molodoi uchenыi. – 2016. – #14. – S. 539–542.
7. Lapinskyi V. V. Proektuvannia elektronnykh zasobiv navchannia z urakhuvanniam problem upravlinnia navchalnym
protsesom / V. V. Lapinskyi // Zbirnyk naukovykh prats «PROBLEMY SUChASNOHO PIDRUChNYKA». –
2011. – #11. – S. 751–758.
8. Loboda Yu. H. Elektronni zasoby navchannia: struktura, zmist, klasyfikatsiia [Elektronnyi resurs] / Yu. H. Loboda //
Elektronne naukove fakhove vydannia «Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia». – 2012. – Rezhym dostupu
do resursu: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/649/492.
9. Poiasok T. B. Elektronni zasoby navchannia: pedahohichnyi aspekt / T. B. Poiasok. // Pedahohichnyi protses: teoriia
i praktyka. – 2010. – #2. – S. 164 –169.
10. Chernylevskyi D. V. Dydaktycheskye tekhnolohyy v vыsshei shkol.: ucheb. posobye dlia vuzov / D. V.
Chernylevskyi. – M. : Yunyty-Dana, 2002. – 437 s.

Слободянюк И. Ю. Электронные средства обучения в системе инновационных подходов для
повышения эффективности учебного процесса по физике
Статья посвящена вопросу использования электронных средств обучения в процессе изучения физики.
Автором статьи проанализированы ряд работ современных ученых в области педагогики и физики.
Обосновано, что использование электронных средств обучения способствует повышению интереса и,
как следствие, усилению эффективности обучения учащихся. Установлено, что главной задачей
электронных средств обучения является трансформация изучаемой как визуальная, усвоение которой
значительно интереснее и продуктивнее. Представлена классификация электронных средств обучения
по различным признакам. На конкретных примерах продемонстрировано применение некоторых
электронных средств обучения на уроках физики и определены их преимущества.
Ключевые слова. Электронные средства обучения, изучение физики, иллюстрация учебного материала,
Интернет-ресурсы.
Slobodianiuk I. Y. E-Learning In The System Of Innovative Approaches To Improving The Efficiency Of The
Educational Process In Physics
The article is devoted to the use of e-learning tools in learning physics. The author analyzes a number of works
of modern scientists in the field of pedagogy and physics. It is proved that the use of e-learning contributes to
increasing interest and, consequently, enhances students’ learning effectiveness. It is clarified that the main task
of e-learning is the transformation of information that is studied as visual, the absorption of which is much more
interesting and productive. The classification of e-learning on various grounds is given. The use of certain elearning tools in Physics lessons and their advantages are demonstrated.
Key words. E-learning tools, the study of Physics, illustrated training material, Internet resources.
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СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНОСТРАННЫХ АСПИРАНТОВ
В статье освещена проблема гармоничного сочетания содержания обучения русскому языку и
профессиональных интересов молодых ученых, иностранных аспирантов музыкальных специальностей.
Определены основные принципы описания русского языка для иностранцев. Предложено
характеристику основных моделей описания языка, в частности семасиологический описание и
ономасиологический. Охарактеризованы подходы и принципы отбора содержания обучения,
продемонстрировано примеры дидактического материала для разработанной автором рабочей
программы. Доказано, что целью курса русского языка для аспирантов-иностранцев является
формирование языковой, речевой, коммуникативной и социокультурной компетентности путем
углубления лингвистических знаний и расширения практики учебно-научного общения в условиях
подготовки специалистов высшей категории музыкального профиля.
Ключевые слова: методика обучения иностранных аспирантов, содержание обучения,
профессиональная компетентность, рабочая программа.
Постановка проблемы и анализ последних исследований и публикаций. Государственный
стандарт образования очерчивает содержание обучения русскому языку как родному такими линиями –
языковой, речевой, социокультурной, деятельностной, что главным образом соотносится с
традиционным толкованием содержания как четырех типов учебного материала: 1) знаний,
представленных в программах в виде перечня понятий, правил и языковых фактов; 2) умений и навыков,
которые в современных программах по русскому языку представлены в виде перечня результатов
обучения; 3) способов деятельности как системы умственных операций, производимых личностью при
разрешении познавательной задачи; 4) личностного опыта ученика, который учитывается в процессе
обучения [1].
Таким же образом трактуется содержание обучения и в методике преподавания русского языка как
иностранного, однако принципиальное отличие состоит в самом описании русского языка в целях его
преподавания иностранным студентам. Результатом специального описания языка должен стать
«учебный язык», который вследствие минимизации и компрессии обычного языка «освобождается от
несущественных и второстепенных для данных целей обучения черт. При этом, как подчеркивает
Новиков, речь идет не о каком-то искусственном упрощении языка, его грамматики и словаря, а о
необходимой адекватности «учебного языка» обычному. Основными принципами описания русского
языка для иностранцев являются следующие: 1) минимизация языка в учебных целях; 2) специфическая
интерпретация фактов иностранного языка; 3) двуплановость описания (активный и пассивный аспекты
языка); 4) функциональность описания основных единиц языка; 5) учет родного языка обучающихся. [4].
Ведущие ученые-лингвисты сходятся во мнении: язык для изучения иностранцами должен иметь
монолингвальное и билингвальное описание. «Всестороннее и тщательное монолингвальное описание
системы русского языка в учебных целях создаст прочную лингвистическую основу для построения
адекватной языковой действительности нормативного курса русского языка. Его билингвальное
описание даст знание о конкретных фактах сходства и различия между русским и родным языками…
Только такое – всестороннее и тщательное – изучение сходств и различий может дать полную картину
национального видения русского языка, позволит лингвистически апплицировать две семиотические
системы как функционально однородные, хотя и неодинаковые…» [6, с. 6 ].
К концу ХХ столетия в методике сложились две основные модели описания языка –
семасиологическое описание и ономасиологическое. Соответственно первой модели сначала
описывается его система (например, парадигма склонения существительных), а затем осуществляется
переход к освоению значения падежных форм, их функций. При ономасиологическом описании идут от
содержания, которое необходимо выразить, к формам, помогающим выразить это содержание.
© Статівка В. І., Цзин Люй, Йин Чжон, Тао Чень, 2017
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Например, необходимо выразить место или объект мысли, а для этого требуются соответствующие
формы языка. Обе модели находят отражение в характере построения учебников и отражают разные
подходы к обучению – сознательно-грамматический и коммуникативно-деятельностный. В реальном
учебном процессе эти подходы зачастую перекрещиваются, не исключая один другого, и постепенно в
науке вырабатываются определенные положения, которыми целесообразно руководствоваться при
отборе и организации содержания обучения в учебном процессе:1) описание грамматических явлений в
виде «генеративных моделей», по которым порождаются грамматически и информативно достаточные
отрезки речи (например: Кто?- что делает?- где?; Кто? – что делает?-кого?(что?); 2)классификация
грамматического материала на основе единства смысла и функций (функционально-семантический
принцип); 3) учет лексических ограничений, которые могут иметь место при построении речевой
единицы по образцу; 3) последовательное разграничение конструкций, воспроизводимых по модели и
подлежащих заучиванию списком, а также случаев немотивированного употребления форм; 4)
постоянный учет возможности/невозможности взаимозамены форм в контексте и др. [3, с. 24-25].
Целью данной статьи стала проблема отбора содержания обучения русскому языку аспирантовиностранцев, которые владеют русским языком на продвинутом этапе. Учебная цель курса русского
языка для аспирантов – формирование языковой, речевой, коммуникативной и социокультурной
компетентности путем углубления лингвистических знаний и расширения практики учебно-научного
общения в условиях подготовки специалистов высшей категории музыкального профиля.
Изложение основного материала. Такая цель определяет, во-первых, отбор грамматических
сведений для отработки выражения пространственно-временных, объектных, императивных, оценочных
отношений, а это значит, что необходимо углубление знаний о значении и функциях падежных форм
существительных, местоимений, прилагательных, числительных; во- вторых, потребуется выражение
состояний предмета речи в различных временных плоскостях, что востребует углубления знаний о
временах и видах глагола, о спряжении глаголов по лицам и числам; в-третьих, будущему ученому для
описания своего исследования на русском языке понадобятся синтаксические конструкции,
осложненные однородными членами, вводными словами, сложные предложения разных видов, а это
значит, что необходимо обогащать синтаксический строй речи обучающихся.
Для эффективного формирования профессиональной компетенции целесообразно осуществлять отбор
лексического материала, тесно связанного с будущей профессиональной деятельностью, с проблемой
исследования. Например, для аспирантов музыкальных специальностей важно овладение тематическими
группами слов, называющих культурные центры города и страны, музыкальные инструменты (струнные
и клавишные), жанры музыкальных произведений, творческие объединения композиторов, а также
актуальные группы лексики для описания биографии композитора, истории создания музыкального
произведения и т.д. В современной методике иногда принцип профессионально-ориентированного
отбора содержания называют профессионально-ориентированным подходом [2; 5].
Организация содержания обучения в процессе овладения курсом русского языка соответствует
главным образом второй модели – от значения и функции, которую необходимо выразить – к языковой
форме, что предопределяет максимальное использование ситуативных упражнений. Однако отдельные
темы требуют организации по первой модели – от форм выражения значений и функций – к значению и
функциям (например, при овладении падежными формами именных частей речи).
Особо важное значение имеет правильный подбор дидактического материала для усвоения языка на
всех уровнях – фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом – и свободного владения
изученным лексико-грамматическим материалом в речи. Для обучения иностранных студентов и
аспирантов дидактический материал выполняет не только функцию материала, на котором формируются
лексико-грамматические и коммуникативные умения, но и является источником социокультурных,
профессионально-ориентированных сведений, с помощью которых происходит становление
специалиста. Например, информация об А.П. Бородине, истории создания его оперы «Князь Игорь» не
только формирует профессиональную компетентность, но и расширяет лингвострановедческие знания,
демонстрируя связи композитора с регионом, в котором обучаются китайские аспиранты (приезд А.П.
Бородина в Путивль); информация о П. И. Чайковском и его дружеских связях с внуком основателя
г. Сумы Н. Кондратьевым, пребывание у него в имении в поселке Низы каждое лето в течение восьми
лет подряд, музыкальные произведения, написанные на Сумщине или навеянные слобожанскими
мотивами, делает ближе и понятнее изучаемые предметы и русский язык.
Практика работы показывает, что при отборе дидактического материала следует придерживаться
таких принципов: 1) соответствие учебным целям; 2) соответствие профессиональным потребностям
аспирантов; 3) актуальность тематики; 4) лексическая системность; 5) доступный объем для усвоения за
определенный отрезок учебного времени; 6) межпредметные связи.
В соответствии с этими принципами нами осуществлен отбор содержания и разработана рабочая
программа курса русского языка для аспирантов музыкальных специальностей, рассчитанная на 72
аудиторных и 50 часов для самостоятельного овладения. Для иллюстрации того, на каком дидактическом
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материале она реализуется, продемонстрируем материал темы «Предложный падеж существительного.
Выражение отношений места (Где? – в зале), времени (когда? – в июне) и объекта мысли (о чем?о ком? –
о концерте, о музыканте). Речевая конструкция: Кто?- что делает?- (в, на)ком? чем? где?).
Лексическая тема «Культурные центры города. Филармония»
Текст для слушания:
Филармония в Сумах
Филармония в Сумах – это центр культурных и музыкальных событий в области и Украине.
Она находится на Петропавловской улице, в центре города. Расположен зал филармонии в старинном
красивом здании, которое построено в 19 веке. Зал небольшой , но уютный.
В филармонии есть
орган, рояль, фортепиано и другие музыкальные инструменты. Она приспособлена для сольных
концертов и для концертов больших оркестров (групп музыкантов).
Каждый год здесь проходит Международный музыкальный фестиваль «Бах-фест». Сумчане, жители
Сум, любят слушать концерты в этом зале.
Тематические группы лексики для усвоения:
Филармония(音乐馆 yīn yuè guǎn ), концерт (音乐会 yīn yuè huì), концертный зал（音乐厅yīn yuè tīng,
сцена (舞台 wǔ tái ).
Красивый (на вид) 好看的 hǎo kàn de; (на слух)好听的 hǎo tīng de), старинный(1) 古老的 gǔ lǎo de 2)
(давнишний, старый) 老的lǎo de), уютный (舒适的 shū shì de), большой(大的dà de), небольшой (不大的 bù
dà de)
Орган (器官 qì guān) ,рояль (三角钢琴 sān jiǎo gāng qín), клавесин(大键琴 dà jiàn qín), виолончель
（大提琴 dà tí qín）, скрипка （小提琴 xiǎo tí qín）, фортепиано(钢琴 gāng qín) , музыкальные
инструменты(乐器 yuè qì) , клавишные музыкальные инструменты (键盘乐器jiàn pán yuè qì) , струнные
музыкальные инструменты (弦乐器 xián yuè qì).
Исполнитель (表演者 biǎo yǎn zhě) ，аккомпанировать(伴奏 bànzòu ).
Речевые обороты для запоминания: Международный музыкальный фестиваль << Бахфест>>《巴赫》国际音乐节 bā hè guó jì yīn yuè jié .
Тексты для чтения:
Концерт известного органиста
Концерты молодого белгородского органиста Тимура Халиуллина — всегда событие для сумчан.
В этом году он уже во второй раз выступал вместе с виолончелистом Белгородской филармонии Олегом
Шейной в рамках фестиваля «Бах-фест 2016». Зрители, многие из которых бывали на предыдущих
выступлениях Тимура, выкупили все билеты задолго до концерта — в последние недели достать билет
было уже невозможно.
Тематические группы лексики для усвоения:
Белгород (贝尔格莱德 bèi ěr gé lái dé)- белгородский(贝尔格莱德的 bèi ěr gé lái dé de) ,Сумы (苏梅 sū
méi)- сумской(苏梅的 sū méi de) , Киев (基辅 jī fǔ)- киевский(基辅的 jī fǔ de) .
Жители Сум – сумчане (苏梅人 sū méi rén ) , жители Белгорода – белгродцы(贝尔格莱德人 bèi ěr gé lái
dé rén) , жители Киева - киевляне(基辅人 jī fǔ rén) , жители Харькова - харьковчане(哈尔科夫人 hā ěr kē
fū rén) .
Речевые обороты для запоминания: Достать билет (得到票 dé dào piào)- купить билет(买票 mǎi piào) .
Двадцатый «Бах-фест»
«Бах-фест» — это всегда прекрасная возможность насладиться самой лучшей классической
старинной музыкой в исполнении виртуозов. И 20-й, юбилейный, фестиваль не стал исключением.
Каждый
его
концерт —
маленькое
открытие,
оригинальное
и неповторимое.
Одни сумчане из года в год посещают концерты полюбившихся артистов, другие — ежегодно приходят
на разные концерты именно для того, чтобы увидеть что-то совершенно отличное от предыдущего года,
а третьи — стараются посетить все концерты «Бах-феста» и получить максимум удовольствия.
Тематические группы лексики для усвоения:
Артист(演员 yǎn yuán ), талант (天才 tiān cái ), виртуоз (1) (об артисте) 技艺高超的演员 jì yì gāo chāo
de yǎn yuán 2) (знаток) 能手 néngshǒu )
Зритель(观众 guān zhòng) , слушатель(听众 tīng zhòng ).
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Наслаждение(愉悦 yú yuè) - насладиться(享受 xiǎng shòu), удовольствие (乐趣 lè qù)- получить
удовольствие(得到乐趣 dé dào lè qù ) .
Предыдущий (以前的 yǐ qián ), последующий (以后的 yǐ hòu de).
Юбилейный(纪念的 jì niàn de), праздничный(节日的 jié rì de)， оригинальный(1) (подлинный) 原本的
yuán běn de; 2) (не заимствованный) 独创的 dú chuàng de ; 3) (своеобразный) 新奇的 xīn qí de)
Прийти(来到 lái dào) , посетить (1) (знакомого и т. п.) 访问 fǎngwèn ; 2) (музеи и т. п.) [去]参观 [qù]
cānguān; (лекции и т. п.) 去听 qù tīng; (театры, кино) 去看 qù kàn)
Речевые обороты для запоминания: Насладиться музыкой(享受音乐 xiǎng shòu yīn yuè) - получить
наслаждение от музыки(从音乐中获得愉悦 cóng yīn yuè zhōng huò dé yú yuè) .
Выводы. Акцентируем внимание на том, что мы не ставили задачи показать разработку занятия,
обязательными элементами которого являются фонетический и лексико-грамматический практикум,
развитие всех видов речевой деятельности во взаимосвязи и др. Мы лишь показали, какой дидактический
материал, специально отобранный для обучения аспирантов музыкальных специальности, становясь
частью содержания обучения, может способствовать успешному формированию профессиональной
компетентности будущего ученого.
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Статівка В. І. , Цзин Люй, Йин Чжон, Тао Чень. Зміст навчання російської мови в контексті
формування професійної компетентності іноземних аспірантів
У статті висвітлено проблему гармонійного поєднання змісту навчання російської мови та професійних
інтересів молодих науковців, іноземних аспірантів музичних спеціальностей. Визначено основні принципи
опису російської мови для іноземців. Запропоновано характеристику основних моделей опису мови,
зокрема семасіологічний опис та ономасіологічний. Охарактеризовано підходи і принципи добору змісту
навчання, продемонстровано приклади дидактичного матеріалу для розробленої автором робочої
програми. Доведено, що метою курсу російської мови для аспірантів-іноземців є формування мовної,
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мовленнєвої, комунікативної та соціокультурної компетентності шляхом поглиблення лінгвістичних
знань і розширення практики навчально-наукового спілкування в умовах підготовки фахівців вищої
категорії музичного профілю.
Ключові слова: методика навчання іноземних аспірантів, зміст навчання, професійна компетентність,
робоча програма.
Stativka V. I. , Dzin luy, Tao Gon, Yin Chen. The Content Of Teaching Russian Language In The Context Of
Formation Of Professional Competence Of Foreign Graduate Students.
In the article the problem of harmonious combination of the content of teaching the Russian language and
professional interests of young scientists, foreign students of musical specialties is highlighted. The basic
principles of the description of the Russian language for foreigners are determined. The characteristic of basic
models of description of the language, in particular Samani description and onomasiological is proposed.
Approaches and principles of selection of learning content are characterized, examples and didactic material
developed by the author for the work program are demonstrated. It is proved that the aim of the course the
Russian language for foreign students is the formation of linguistic, speech, communicative and sociocultural
competence by deepening linguistic knowledge and enhance of academic communication in the condition of
training of specialists of higher category of music profile.
Key words: methods of teaching foreign graduate students, learning content, professional competence, working
program.
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С. І. Ткачук,
доктор педагогічних наук, професор, декан факультету професійної та технологічної освіти,
(Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м.Умань)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В
УМОВАХ РИНКУ ПРАЦІ
У статті розкриваються актуальні проблеми та перспективи розвитку професійної освіти. Визначено
модернізацію за європейським зразком як один із головних напрямів її реформування з метою приведення
вищої освіти до єдиних стандартів та критеріїв. У статті обґрунтовано положення про те, що
професійна підготовка майбутнього фахівця – це педагогічний процес професійної освіти, результатом
якого є формування його готовності до трудової діяльності. Розглянуто компетентність як
характеристику, що дається людині унаслідок оцінки ефективності її дій, спрямованих на вирішення
певного кола значущих для даного співтовариства завдань. Обґрунтовано компетентнісний підхід як
провідний у системі професійної освіти майбутнього фахівця. Визначаються стратегічні підходи до
вирішення проблем професійної освіти, її ролі і місця в системі розвитку національної освіти в умовах
ринку праці.
Ключові слова: професійна освіта, професійна підготовка, ринок праці, європейський освітній простір,
компетенції, компетентнісний підхід, децентралізація.
Постановка проблеми. Реформування освіти у системі сучасних загальноєвропейських тенденцій
ставить перед українською інтелігенцією, зокрема педагогами, вченими, державними та громадськими
діячами, завдання підготовки молоді, що має ґрунтуватися на кращих досягненнях світової та української
педагогічної науки, історії та культури [1]. Одним із головних напрямів реформування професійної
освіти України сьогодні є модернізація її за європейським зразком з метою приведення вищої освіти до
єдиних стандартів та критеріїв. Перехід нашої держави до демократичного суспільства та до змін у
ринкових відносинах потребує істотних змін у свідомості людини. Оскільки освіта закладає професійні,
психологічні, соціальні передумови розвитку нації, її реформування є першим кроком до формування
людини нового мислення та розвитку суспільства знань [2]. На сьогодні Україна чітко визначила
орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи, а для цього необхідно здійснювати
модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог.
Проблема якості професійної освіти активно вирішується європейською спільнотою упродовж
останніх десятиліть. Необхідність та хід реформування системи професійної освіти України, її
удосконалення і підвищення рівня якості є однією із актуальних проблем на шляху до євроінтеграції.
Рух до Європейського освітнього простору передбачає блок змін, які стосуються і назв предметів, і
методик викладання, і оцінки знань, формування компетентностей самих студентів. Однак, тільки таким
шляхом можливо досягнути мобільності як студента, так і викладача у сучасному освітньому просторі
[6].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань розвитку професійно-технічної
освіти у сучасних умовах присвячено праці Н. Ничкало, С. Ніколаєнка, А. Бєляєвої, Г. Кругликова,
В. Радкевич, О. Гаврилюк. Авторами досліджувалися питання особливостей взаємного впливу
професійної освіти та ринку праці, інноваційних аспектів розвитку професійної освіти, дидактичних
принципів професійної підготовки та організації виробничого навчання, оновлення освітніх технологій,
що застосовуються в професійній освіті.
Зауважимо, що в аналізованих працях авторами надано більшу увагу питанням організаційного та
методичного характеру, більшість з яких спрямовані на вирішення поточних завдань та розв’язання
проблемних ситуацій. Однак поза увагою авторів лишилася проблематика управління системою
професійної освіти виходячи з довгострокового бачення її перспектив та планів розвитку. Динамічний
характер розвитку соціально-економічних процесів у сучасних умовах визначає потребу систематизації
існуючих та формулювання нових положень відносно визначення тенденцій, особливостей та
перспективних напрямків розвитку професійної освіти. При цьому серед основних питань, що
лишаються малодослідженим, слід визначити напрямки реформування системи професійної освіти
відповідно до актуальних викликів сьогодення.
Мета статті - визначити актуальні проблеми та перспективи розвитку професійної освіти.
Виклад основного матеріалу. Розвиток професійної освіти передбачає набуття такої якості, що
відповідає потребам особистості студента, вимогам суспільства та забезпечує інтеграцію у світовий
освітянський простір. У сучасних умовах ринку праці до них висуваються нові вимоги: високий рівень
теоретичної підготовки, сформований рівень соціальної зрілості, висока ефективність в ситуаціях
невизначеності, швидка адаптація до умов робочого середовища. Тому, професійна освіта в Україні
повинна бути якісною, майбутній фахівець зобов’язаний вміти постійно розвиватись та
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самовдосконалюватись, щоб роботодавець був впевнений у його ком- петентності та професіоналізмі, а
вищі навчальні заклади повинні звертати увагу на аспекти професійної підготовки студентів з
урахуванням умов зов- нішнього середовища, зокрема вимог ринку праці. Професійна підготовка
майбутнього фахівця – це педагогічний процес професійної освіти, результатом якого є формування його
готовності до трудової діяльності. Він проявляється у формах активності та визначає здібності ставити
перед собою професійні цілі, обирати способи їх досягнення, здійснювати самоконтроль за виконанням
власних дій і прогнозувати шляхи підвищення продуктивності роботи у професійному напряму. Усе це
формується за допомогою стандартів професійної освіти, щодо опанування даного фаху та особистих
якостей студента.
В Україні вимоги до компетентності випускника спеціальності «Професійна освіта» певного профілю
визначені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ) та освітньо - професійній програмі (ОПП),
що є стандартами вищої освіти.
Але, як показує український досвід, навчання у вищій школі характери- зується рядом істотних
недоліків: спостерігається не досить повна його від- повідність специфіці професійної діяльності і
вимогам, які стоять перед осо- бистістю сучасного фахівця; притаманна одноманітність форм, методів і
прийомів викладання, що викликає зменшення зацікавленості до пізнавальної діяльності й майбутньої
професії. У зв’язку з цим, навчальний процес потре- бує вдосконалення, що можливе тільки шляхом
впровадження методів акти- візації навчання.
Тому власне компетенції повинні стати проміжним, опосередкованим результатом навчання, а
кінцевим результатом стає сама професійна діяльність. Сучасна діяльність установ професійної освіти
спрямована не тільки на задоволення цілком конкретних потреб суспільства і економіки у фахівцях
середньої ланки, але і на освітні потреби особи. Складна динаміка розвитку пов'язана з інтеграцією
навчальних закладів, спадкоємністю освітніх програм різних рівнів, розширенням зв'язків з іншими
освітніми установами, організаціями і підприємствами. При цьому важливо не стільки забезпечити
модернізацію та нарощування кількісних параметрів (масштабів підготовки фахівців) функціонування
системи професійної освіти, скільки досягнути темпів її випереджаючого розвитку, поряд із
знаходженням і використанням якісно нових ресурсів реалізації цілей досліджуваної системи.
На сьогоднішній день пошуки шляхів визначення цілей і змісту професійної освіти ведуться у
напрямі формування саме ключових компетенцій, які інтенсивно обговорюються і розробляються, і вже
склалися теоретичні основи компетентнісного підходу. Компетентнісний підхід більш відповідає умовам
ринкового господарювання, оскільки передбачає орієнтацію на формування в учнів таких ключових
компетенцій, які затребувані сучасним ринком праці. Таким чином, компетентність – це характеристика,
що дається людині унаслідок оцінки ефективності її дій, спрямованих на вирішення певного кола
значущих для даного співтовариства завдань, це свого роду соціальне визнання. У переліку
компетентностей необхідно виділити ключові і професійні компетентності. Передбачається, що ключові
компетентності мають надпрофесійний характер і необхідні в будь-якій сфері діяльності:
– когнітивна (пізнавальна) – здатність самостійно вчитися, прагнення до пошуку інформації для
навчальних цілей;
– соціально-психологічна – встановлення нормальних взаємин з людьми, здібність до роботи в
колективі, співпраці, критиці і самокритиці;
– соціально-організаційна (управлінська) – здатність ухвалювати організаційні рішення, визначати
цілі організації, навички самоконтролю;
– інформаційно-комп'ютерна – здатність отримувати, систематизувати, аналізувати і передавати
інформацію, уміння інтерпретувати і узагальнювати її, використовувати Інтернет;
– креативна – здібність до творчості, уміння ставити і вирішувати нестандартні завдання, вести
дослідну роботу;
– комунікативна – інтерес до людей, здатність адекватно сприймати усну мову, володіти
монологічним і діалогічним мовленням, брати участь в неформальному спілкуванні, вести ділові
переговори, наради, дискусії;
– компетентність у збереженні особистого здоров’я – уміння реалізовувати здоровий спосіб життя,
проявляти відповідальність за здоров'я інших, здібність до фізичного, духовно-етичного розвитку,
свобода від залежностей [1].
У основі програм, що реалізовуються закладами професійної освіти, закладені головні мотиви змін в
освіті, а саме: гуманізація системи професійної освіти, пріоритет загальнолюдських цінностей особи,
підвищення якості освітніх послуг для різних груп населення. Пошук власного шляху розвитку для
закладів професійної освіти – це шлях не тільки практичного виживання і пристосування до швидко
змінної ситуації в соціумі і освіті, збереження раніше накопиченого досвіду і самозбереження, але і
розкриття більш широких можливостей, вихід за межі традиційних використовуваних схем руху.
Реалізація нових можливостей сприяє розвитку управлінського і педагогічного професійного досвіду
співробітників. Тобто можна сказати, що ресурси розвитку закладів професійної освіти мають
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внутрішню природу і зовнішнє застосування. Одна з основоположних цілей підготовки кваліфікованих
фахівців – формування їх професійної компетентності, яка включає систему знань, умінь, навичок і
здібностей, що дозволяють фахівцям кваліфіковано орієнтуватися у сфері професійної діяльності, а
також якості осіб, що надають їм можливості успішно вирішувати певний клас професійних завдань. В
умовах ринкової економіки окрім перерахованих вимог до особи сучасного фахівця затребуваними є такі
якості, як:
- здатність ухвалювати правильні рішення; персональна відповідальність; здатність до спільної
роботи заради досягнення мети; - здатність спонукати інших людей працювати спільно заради
досягнення поставленої мети;
- прагнення до суб'єктивної оцінки особового потенціалу співробітників;
- готовність надавати іншим людям можливість самостійно ухвалювати рішення; здатність
вирішувати конфлікти; здатність ефективно працювати як підлеглий.
Структурним елементом освітнього процесу є окремі частки його змісту. При компетентнісном
підході в основу змісту навчання закладаються серії проблемних завдань, в процесі вирішення яких учні
оволодівають компетентністю, тобто досвідом вирішення таких завдань.
Більшість нових професій вимагають кваліфікації, якими промисловий робітник ніколи не володів і
до оволодіння якими він дуже погано пристосований. Вони вимагають відповідної освіти і здібностей до
оволодіння і застосування теоретичних та аналітичних знань. Вони вимагають іншого підходу до роботи
і іншого складу розуму. Більш того, вони вимагають наявності навику постійного навчання.
Крім того, в умовах ринкової економіки людина є активним суб'єктом на ринку праці, що дає право
вільно розпоряджатися своїм головним капіталом — здобутою кваліфікацією. Нині для значної частини
працездатного населення України, особливо для молоді, непросто перебороти психологічний бар'єр
переходу з позиції найманого державного працівника до умов, коли самому слід шукати на ринку праці
високооплачувану роботу.
Вирішуючи проблеми професійної освіти в умовах ринкової економіки, слід зважати й на те, що
кожній людині доводиться часто міняти не тільки місце роботи, але й професію. Отже, треба позбутися
психологічного стереотипу, за якого поважали працівника, котрий десятки років пропрацював на одному
місці. На жаль, утрату роботи в нас поки що більшість населення вважає трагедією, хоча в 95% випадків
людина, що втратила роботу, але активно її шукає, через якийсь час влаштовується на нову, більш цікаву
і більш оплачувану. Тобто разом із професійними знаннями людина має одержувати й запас міцності,
якщо потрапить у скрутне становище. Щодо молоді, то в цих умовах вона має одержувати таку базову
освіту, яка дозволятиме їй відносно легко освоювати нові професії в майбутньому.
Але, нажаль, сьогодні сфера української професійної освіти перебуває на перехідному етапі, метою
якого є децентралізація професійної освіти. Враховуючи неготовність місцевих урядів самостійно
фінансувати професійної освіти, цей етап супроводжується вкрай несприятливими наслідками, зокрема –
закриттям деяких профтехучилищ у містах, де ресурсів не вистачає. Проте в деяких регіонах уже існують
позитивні зрушення на шляху до подолання освітньої кризи.
Доцільність якнайшвидшого переформатування професійної освіти є очевидною не тільки з огляду на
ринок праці, який уже протягом довгого часу відчуває значну нестачу спеціалістів робочих
спеціальностей, а ще й з огляду на контингент учнів ПТУ, які переважно походять із найуразливіших
верств населення. Випускати дипломованих спеціалістів без перспективи працевлаштування – означає
створити прошарок декласованого агресивного населення, що може привести до найгірших наслідків як з
економічної, так і з соціальної точки зору.
Децентралізації фінансування навчальних закладів професійної освіти віддала перевагу більшість
розвинутих країн. Таким чином, відповідальність за впровадження тих чи інших напрямків підготовки
кадрів перекладено не на центральні органи влади, а на місцеві уряди, які повинні регулярно проводити
моніторинг потреб локальних підприємств, знаходити можливості для співпраці з бізнесом у сфері
надання освітніх послуг і раціонально розподіляти гроші власних бюджетів. Як результат, дипломи
випускників закордонних закладів профтехосвіти відповідають набутим навичкам та знанням, що високо
затребувані роботодавцями, а рівень залучення європейської молоді у профтехосвіту набагато вищий за
український .
Із досвіду європейських країн можна зробити висновок, що державний бюджет – не єдине джерело
фінансування професійної освіти. У країнах з успішною реформою професійної освіти представники
відповідних навчальних закладів, місцевої влади, місцевого бізнесу та індустрії ведуть активний діалог.
Усі сторони зацікавлені в розвитку професійно-технічної освіти, визначаючи, які професії потрібні і що
потрібно розвивати. З метою більш ефективного використання ресурсів застосовується злиття закладів
професійної освіти для створення великих навчальних центрів. У Данії здійснили об’єднання центрів із
підвищення кваліфікації при Міністерстві праці та традиційних професійних коледжів, підпорядкованих
Міністерству освіти, і на їхній базі утворили великі навчальні заклади під егідою Міністерства освіти.
Подібний підхід був застосований і в Естонії. Там відбулася реорганізація мережі закладів професійної
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освіти і навчання з метою створення великих центрів професійної підготовки. У період з 1994 по 2003 рр.
завдяки злиттю кількість державних закладів професійної освіти в Естонії зменшилася з 77 до 52.
Закордоном підприємства співпрацюють з училищами за допомогою програм учнівства та податкових
пільг, залучаючи до виробництва необхідних спеціалістів.
Часи економії змушують роботодавців ретельно зважувати виробничі витрати та більш прискіпливо
розглядати доцільність та рентабельність перепідготовки кадрів. Вони часто нарікають на
неспроможність української системи професійної освіти надати випускникам необхідні для успішної
трудової діяльності базові вміння та навички, невідповідність обсягів та напрямів професійного навчання
потребам економіки та ринку праці, недостатній рівень якості професійної підготовки. В таких умовах
діалог між промисловістю та закладами професійно-технічної освіти є вкрай важливим. Наступні кроки
дадуть можливість нівелювати проблеми у професійній освіті та підвищити ефективність взаємодії
профтехучилищ із бізнесом.
В умовах децентралізації фінансування місцеві органи влади вже не можуть «розбазарювати» гроші
на підготовку незатребуваних кадрів. Саме тому вони повинні ретельно проаналізувати стан та сучасні
тенденції розвитку регіональної економіки. Це передбачає створення робочих груп, до складу яких
увійдуть урядовці міських рад, представники професійно-технічної освіти та підприємці. Всі разом вони
зможуть з’ясувати актуальні напрямки підготовки професіоналів. Адже не є доцільним фінансув
Базуючись на вимогах промисловості, розробити програми навчання. Користуючись закордонним
досвідом та враховуючи застарілу матеріальну базу більшості закладів профтехосвіти, учнівство може
стати доцільним варіантом взаємодії студентів із потенціальними роботодавцями, особливо у
професійних сферах, де орієнтація у сучасному обладнанні та інструментах є визначальною. Учнівство
передбачає здобуття необхідної теоретичної бази за місцем навчання в поєднанні з практичними
навичками на виробництві. Роботодавець платить учневі заробітну платню згідно з відповідним
трудовим договором на період навчання на підприємстві.
Також альтернативним варіантом є контрактні умови, коли витрати на навчання бере на себе
підприємство, зацікавлене в робітниках окремих спеціальностей. У цьому випадку роботодавець повинен
бути впевнений, що заклад професійної освіти є надійним партнером у підготовці кадрів, тому його
репутація за умови залучення коштів за такою схемою є визначальним критерієм. За даними
Міністерства освіти і науки України, у 2013 р. та 2014 р. на договірній основі з юридичними та
фізичними особами навчалося лише 3.1% і 2.9% учнів відповідно
Визначення пріоритетних професій для регіональної промисловості допоможе зменшити кількість
незатребуваних напрямків підготовки та послабити фінансове навантаження на місцеві бюджети,
зокрема за статтею утримання дрібних училищ, об’єднуючи їх у великі багатопрофільні заклади.
Укрупнення також передбачає обмеження закладами профтехосвіти кількості своїх навчальних програм.
Навчання повинно відбуватися лише за тими професіями, які можуть підтримувати одна одну в сенсі
спільного використання майстерень, навчальних матеріалів, обладнання та особливо вчителів і майстрів.
Заклади професійної освіти певного профілю можуть використовувати результати своєї навчальної
діяльності на місцевих ринках. По-перше, така практика – це додаткове джерело залучення коштів, подруге, – ефективний механізм для пристосування до сучасних бізнес-коливань. Наприклад,
профучилища, що готують робітників харчової галузі, мають змогу продавати свої послуги місцевій
громаді, а саме: продавати їжу, надавати ресторанні послуги, обслуговувати заходи (весілля, дні
народження) тощо. Якщо для контролю над повним циклом виробництва навчальному закладу не
вистачає виробничих потужностей та матеріально-технічної бази, цілком можливо обмежитись
виробництвом проміжної продукції або послуг. Наприклад, установа профтехосвіти може виробляти
колеса для велосипедів, а не самі велосипеди. Така ситуація вимагатиме від керівництва навчальних
закладів налагоджувати співпрацю з підприємствами, які купуватимуть їхню продукцію, або намагатися
продавати продукцію на географічно більшому ринку.
Висновки. Будь-який приріст ефективності професійної освіти в майбутньому буде пов’язаний із
подальшим розвитком системи в напрямку децентралізації та орієнтації на попит. Тож, місцевим урядам
треба не тільки скаржитися на недофінансування із центру, але й робити висновки та рішучі кроки в
напрямку оптимізації мережі закладів професійної освіти і приводити їхні освітні програми у
відповідність до потреб регіональної промисловості.
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Ткачук С. И. Актуальные проблемы и перспективы развития профессионального образования в
условиях рынка труда
В статье раскрываются актуальные проблемы и перспективы развития профессионального
образования. Определены модернизацию по европейскому образцу как одно из главных направлений ее
реформирования с целью приведения высшего образования к единым стандартам и критериям. В
статье обосновано положение о том, что профессиональная подготовка будущего специалиста - это
педагогический процесс профессионального образования, результатом которого является
формирование его готовности к трудовой деятельности. Рассмотрены компетентность как
характеристику, дается человеку вследствие оценки эффективности ее действий, направленных на
решение определенного круга значимых для данного сообщества задач. Обоснованно
компетентностный подход как ведущий в системе профессионального образования будущего
специалиста. Определяются стратегические подходы к решению проблем профессионального
образования, ее роли и места в системе развития национального образования в условиях рынка труда.
Ключевые слова: профессиональное образование, профессиональная подготовка, рынок труда,
европейское образовательное пространство, компетенции, компетентностный подход,
децентрализация.
Tkachuk S. I. Topical Issues And Prospects Of Developing Professional Education In The Labour Market
Conditions
The article deals with the topical issues and prospects of developing professional education. Its modernization
on the European model is defined as one of the main directions of its reform with the aim of bringing higher
education to common standards and criteria. The author justifies the idea that future specialists’ training is a
pedagogical process of professional education, resulting in the formation of their willingness to work.
Competence is considered as a characteristic given to a person as the result of the evaluation of the effectiveness
of their actions directed to the solution of a certain circle of tasks which are important for the community. The
competence approach is described as leading in the system of professional education. Strategic approaches to
the solution of vocational education problems and its role and place in the system of national education in the
labour market conditions are defined.
Keywords: professional education, training, labor market, European educational space, competence,
competence approach, decentralization.
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СУБ’ЄКТНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПОСАДОВИХ ОСІБ КАДРОВИХ ОРГАНІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
У статті розглядаються розвиток фахової компетентності посадових осіб кадрових органів Збройних
сил (ЗС) України – інтегрального професійно-фахового утворення фахівців кадрового органу згідно з
провідними ідеями та положеннями суб’єктно-діяльнісного підходу. Фахова компетентність посадових
осіб кадрових органів ПОКО) характеризує їх фахову підготовленість, суб’єктну та фахову здатність,
фахову, психологічну та суб’єктну готовність, необхідні для успішного здійснення ними своєї фахової
діяльності як суб’єкта кадрового органу.
Розвиток фахової компетентності визначається як розгорнутий у часі процес і результат кількісних і
якісних змін посадових осіб кадрових органів, в їх практичному мисленні, почуттях і поведінці, а його
результат – їх становлення суб’єктами фахової діяльності в кадрових органах ЗС України. Розвиток
представляє складний педагогічний процес, поступальний рух, тобто прогрес, удосконалення, еволюція,
зростання, фаховий їх світогляд.
Акцентовано увагу на тому факті, що у процесі розвитку фахової компетентності слід мати на увазі
особливості їх фахової підготовки як дорослих.
Ключові слова: суб’єктно-діяльнісний підхід, фахова компетентність, розвиток фахової
компетентності, посадові особи кадрових органів.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Актуальність проблеми статті полягає у тому, що посадові
особи кадрових органів (ПОКО) функціонують у системі «людина-людина». Від них інші
військовослужбовці очікують визнання їх професійної суб’єктності та суб’єктного ставлення до них як
до суб’єктів військово-професійної діяльності. Адекватно розуміти і сприйняти ці їх суб’єктні прояви
здатний тільки такі ПОКО, які, з одного боку, є справжнім суб’єктами кадрової діяльності в ЗС України,
а з іншого – їх професійна суб’єктність як кадровика, фахівця по управлінню персоналом сприймається
іншими військовослужбовцями. Зокрема, Концепція кадрової політики в ЗС України на сучасному етапі
їх реформування визначає сучасні вимоги до організації та проведення кадрової роботи у військах
(силах) – управління кар’єрою військовослужбовців. Складність і висока суспільна значущість цього
завдання висуває особливі вимоги до рівня їх фахової компетентності. Але суттєва суперечність в їх
військово-професійній діяльності полягає у тому, що вони, не маючи, як правило, фахової освіти як
фахівці по роботі з персоналом, мають розв’язувати свої посадові функції в системі «людина-людина».
Отже, актуальність статті полягає в задоволенні нагальної потреби ПОКО в розвитку їх фахової
компетентності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науковій літературі поняття «фахова
компетентність» практично не застосовується. Тільки за останні роки науковці почали досліджувати цей
психолого-педагогічний феномен, який стосується кожного фахівця, оскільки кожен з них має відповідну
спеціалізацію. Можна наголошувати наступну думку: фахова компетентність необхідна для фахового
буття особи як фахового суб’єкта, тобто поняття «ПОКО», «професійний суб’єкт» і «фахова
компетентність» не можуть існувати окремо, вони взаємоповзані та взаємозумовлені, оскільки без
професійної суб’єктності ПОКО не здатний в повному обсязі усвідомлювати своє посадове призначення
та свідомо реалізовувати посадові функції та фахово займатися кадровою роботою у військах. У зв’язку
цим вони мають бути такими же фахівцями, як будь-який інший офіцер, оскільки тільки фахово
підготовлений фахівець, як суб’єкт військово-професійної діяльності, спроможний розв’язувати
актуальні фахові завдання та реалізовувати посадові функції в кадрових органах ЗС України.
Основні аспекти проблеми професійного розвитку людини як фахівця і суб’єкта різних видів
діяльності, а також проявів суб’єктності представників різних професій представлені в роботах
Г.І. Аксенової, Л.І. Бершадової, B.А. Бодрова, О.М. Волкової, Л.Г. Дікої, В.В. Желанової, Є.Ф. Зєера,
Є.О. Клімова, В.Г. Кущова, Г.М. Мешко, О.І. Мешка, Л.М. Мітіної, В.І. Осьодла, К.К. Платонова, В.А.
Петровського, С.М. Пелипчука, Ю.П. Поваренкова, І.В. Сиромятнікова, В.В. Ягупова та ін.
Але проблема розвитку фахової компетентності ПОКО в системі підготовки військових фахівців, як
суб’єктів специфічного виду діяльності в системі «людина-людина», має свої особливості, які не
отримали достатнього наукового обґрунтування.
Таким чином, метою статті є обґрунтування суб’єктно-діяльнісного підходу до розвитку фахової
компетентності ПОКО в системі післядипломної військової освіти.
Виклад основного матеріалу дослідження. Зважаючи на те, що сьогодні в Україні здійснюється лише
курсова підготовка ПОКО в системі післядипломної освіти на базі Національного університету оборони
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України імені Івана Черняховського та як така відсутня спеціалізація “кадрова робота в Збройних силах
України” на рівні тактичної ланки підготовки офіцерів у ВВНЗ, потребує комплексного дослідження
проблема їх фахової компетентності та її розвитку в офіцерів, які обіймають відповідні посади в кадрових
органах ЗС України.
Ми розуміємо під фаховою компетентністю інтегральне професійно-фахове утворення фахівця
кадрового органу ЗС України, яке характеризує його фахову підготовленість, суб’єктну та фахову
здатність, фахову, психологічну та суб’єктну готовність, необхідні для успішного здійснення ним своєї
фахової діяльності як суб’єкта кадрового органу. Її основними компонентами є ціннісно-мотиваційний,
емоційно-вольовий, когнітивний, практично-діяльнісний, професійно важливі якості, менеджерський
(управлінський), комунікативний і суб’єктний [2]. Нами запропоновано таку її структуру [2] (рис. 1).
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Рис. 1. Структура фахової компетентності посадових осіб (фахівців) кадрових органів ЗС України
Формування фахової компетентності ПОКО має відбуватися в першу чергу під час набуття військовопрофесійної освіти в ВВНЗ, а також у процесі курсової підготовки (перепідготовки). А розвиток фахової
компетентності може відбуватися шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації. Поперше, це ті форми розвитку необхідних фахових знань, вмінь, здатностей, професійно важливих
якостей, які забезпечують їм можливість свідомо та адекватно оцінювати свої фахові можливості,
здатності, а також власні орієнтири в розвитку; по-друге, ці форми можуть оптимально реалізовуватися
тільки при навчальної та професійної суб’єктності офіцера, а навчальна діяльність передбачає творчу
активність. У зв’язку з цим у процесі розвитку фахової компетентності ПОКО доцільно дотримуватися
провідних положень суб’єктно-діяльнісного підходу.
Перше положення стосується ціннісно-мотиваційної сфери розвитку їх фахової компетентності. Тут
слід мати на увазі такий вирішальний аспект: імпульс внутрішнього спонукання до розвитку своєї
фахової компетентності насамперед зосереджений у системі цінностей і мотивів військово-професійної –
кадрової – діяльності ПОКО. Така система безпосередньо пов’язана з його професійним
самовизначенням як суб’єкта кадрової роботи в ЗС України. Система цінностей його кадрової роботи,
яка безпосередньо впливає на розвиток фахової компетентності, має включати, на нашу думку, такі
цінності: ставлення до себе як цінності (самоцінності); творчий характер діяльності; здатність бути
суб’єктом у своїй діяльності; відповідальність перед собою й іншими; усвідомлення та сприяння
самоцінності іншої людини, насамперед кожного військовослужбовця. Така система цінностей має
сприяти формуванню його ціннісного ставлення: до світу – «образ світу»; до себе – «образ – Я
кадровик»; до військовослужбовців – «образ суб’єкта військово-професійної діяльності»; до майбутнього
– «образ майбутньої кадрової роботи та своєї суб’єктної ролі в ній».
Отже, основою формування професійної суб’єктності ПОКО виступає «Образ – Я кадровик» –
структура аксіологічного характеру, яка забезпечує в його перетворення в процесі розвитку фахової
компетентності під дією системи цінностей кадрової роботи в творчого суб’єкта військово-професійної
діяльності.
Друге положення суб’єктно-діяльнісного підходу щодо розвитку фахової компетентності:
стимулювання і підтримання активного суб’єктного ставлення ПОКО до себе, інших осіб, навчальної і
майбутньої кадрової роботи та найголовніше – до інших військовослужбовців. Відповідно, слід так
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формулювати цілі, визначати зміст, розробляти методики, технології, засоби розвитку фахової
компетентності, щоб вони розвивали активне суб’єктне ставлення ПОКО до навчальної і майбутньої
кадрової роботи. Суттєву допомогу тут може надати виявлення і використання педагогами суб’єктного
досвіду офіцерів як ПОКО, врахування особливостей їх життєвого і військово-професійного досвіду.
Третє положення пов’язано зі створенням суб’єктного простору їх фахового розвитку та
саморозвитку в ВВНЗ. Основними завданнями такого простору є: сприяння усвідомленню ПОКО образу
самого себе як суб’єкта військово-професійної – кадрової – діяльності, якому характерні цілісність і
узгодженість елементів; сприяння їх самоідентифікації в фаховому середовищі як суб’єктів кадрової
діяльності в ЗС України; розвиток здатності бути, насамперед, самим собою, як суб’єкту кадрової
діяльності, та протистояти різним руйнівним впливам соціокультурного та професійного середовища;
створення умов для проявлення суб’єктної активності офіцерів у різних видах квазіпрофесійної
діяльності в процесі розвитку фахової компетентності; розвиток фахового досвіду суб’єктної поведінки в
кадровій діяльності.
Четверте положення стосується наявності в процесі розвитку фахової компетентності ПОКО ролі
значимого іншого, насамперед науково-педагогічного працівника в їх професійному становленні як
суб’єктів кадрової діяльності, оскільки суб’єктність виявляється не тільки і не стільки в пізнавальному
ставленні людини до світу, скільки у ставленні до інших людей. Отже, необхідною умовою розвитку
професійної суб’єктності студента є інший фахівець – науково-педагогічний працівник, але тільки у тому
випадку, якщо в нього самого розвинуте суб’єктне ставлення до себе як до діяча. У зв’язку з цим
актуальною проблемою є фаховість самих науково-педагогічних працівників у сфері кадрового
менеджменту, кадрової роботи.
П’яте положення суб’єктно-діяльнісного підходу щодо розвитку фахової компетентності є
продовженням четвертої, оскільки вчителі початкових класів мають бути значимими іншими для
військовослужбовців, що є безпосереднім проявленням їх професійної суб’єктності як фахівців по роботі
з особовим складом. Відповідно, їх треба вчити культурі фахового буття, розвивати «культуру суб’єктсуб’єктної поведінки в системі професійної діяльності» [3].
У них слід цілеспрямовано розвивати культуру суб’єктного буття як фахівця по роботі з персоналом.
Для цього вони можуть реалізувати різновиди відносин «Я – кадровик» – «інший –
військовослужбовець». Особливу значимість у становленні суб’єктності має вираження власного «Я» як
офіцера та кадровика.
Отже, розвиток фахової компетентності ПОКО відбувається поступово під впливом різноманітних
суб’єктивних і об’єктивних обставин, організаційних і педагогічних умов. Він представляє розгорнутий у
часі процес і результат кількісних і якісних змін ПОКО, в їх практичному – фаховому – мисленні, в
почуттях і поведінці, а його результат – їх становлення як суб’єкта фахової діяльності в кадрових органах
ЗС України. Цей розвиток представляє складний педагогічний процес, поступальний рух, тобто прогрес,
удосконалення, еволюція, зростання; фаховий їх світогляд. Такий розвиток представляє цілеспрямовані
закономірні заплановані зміни, в результаті чого виникає новий якісний стан ПОКО – розвиток його
фахової компетентності.
Що треба розуміти під рушійною силою розвитку? Оскільки розвиток — це позитивний процес, то
він, як і будь-який розвиток, має рушійну силу. Рушійною силою процесу розвитку є суперечності між
фаховими потребами ПОКО — з одного боку та наявним рівнем сформованості їх фахової
компетентності — з іншого.
У процесі розвитку їх фахової компетентності слід мати на увазі такі особливості фахової підготовки
ПОКО як дорослих. Це такі особливості: усвідомлення ПОКО необхідності розвитку (а інколи і
формування) своєї фахової компетентності як суб’єкта фахової діяльності в кадрових органах військових
частин; свідоме ставлення до розвитку своєї фахової компетентності як суб’єкта суб’єкт-суб’єктної
діяльності в ЗС України; свідоме осмислення цілей, завдань, змісту, форми, методів, технологій та
найголовніше – результату розвитку своєї фахової компетентності; потреба в самостійності,
автономності в розвитку своєї фахової компетентності; практичне ставлення до розвитку фахової
компетентності; наявність життєвого, військово-професійного і фахового досвіду як важливого джерела
знань і мотивації до навчальної діяльності у процесі розвитку фахової компетентності; вплив на розвиток
фахової компетентності різноманітних чинників – військово-професійних, фахових, особистісних,
випадкових та ін.
Основний підсумок вищевикладеного – це усвідомлення ПОКО необхідності розвитку (а інколи і
формування) своєї фахової компетентності та свідоме ставлення до цього процесу. Ці процеси мають
смисло- та життєтворчий характер, оскільки відбувається саморефлексія офіцерів щодо своєї військовопрофесійної діяльності та посади в кадровому органі. А об’єктивна саморефлексія є основою
саморозвитку, важливою складовою якого є фаховий розвиток.
Фаховому розвитку ПОКО сприяє оптимальне застосування моделі навчання Д. Колба (Experiential
Learning Model) – циклічної 4-ступінчастої емпіричної моделі стилів навчання дорослих. Ця модель,
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основу якого складає теорія емпіричного навчання, містить фундаментальні ідеї, які співзвучні з
вимогами суб’єктно-діяльнісного навчання і пояснюють навчальну поведінку дорослої людини. Зокрема,
ця модель охоплює чотири основні стилі навчання, що ґрунтуються на 4-етапному навчальному циклі.
Дослідник вважає визначений «цикл навчання» центральним в своїй теорії, що має такі стадії:
конкретний досвід; мисленнєві спостереження; абстрактна концептуалізація; активне експериментування
[5]. За циклом Д. Колба можна вчитися за одним із чотирьох способів: 1) на основі досвіду; 2) за
допомогою спостереження і рефлексії; 3) за допомогою абстрактної концептуалізації; 4) на основі
активного експериментування та надання переваги одному з них або на основі їх оптимального
поєднання [4]. Ми організовували розвиток фахової компетентності ПОКО на основі оптимального
поєднання всіх чотирьох способів.
Позитивом є те, що розвиваючи фахову компетентність за цією моделлю, ПОКО набувають досвіду;
спостерігають, обмірковують; осмислюють і теоретично узагальнюють нові знання; експериментально
перевіряють нові знання та самостійно використовують їх на практиці. Набуття слухачем конкретного
досвіду є основою для рефлексивного спостереження за розвитком власної фахової компетентності.
Узагальнюючи нові факти та інтегруючи їх у власну систему фахових знань, офіцери самостійно
здійснюють логічні висновки (абстрактна концептуалізація), виводять нові поняття як теоретичної
основи розвитку фахової компетентності. Нові знання перетворюються на гіпотези, які перевіряються у
процесі активного експериментування в різноманітних ситуаціях кадрової роботи – уявних,
змодельованих і реальних. Слід усвідомлювати, що процес професійного навчання може починатися з
будь-якої стадії і здійснюватися доти, доки буде відпрацьовані певні здатності. Для того, щоб
забезпечувати повний цикл, викладач обирає певний вид діяльності з кожної стадії, організовуючи
спільну роботу зі слухачами, зберігаючи певну послідовність дій згідно з методикою конкретного
заняття.
Модель Д.Колба успішно використано нами у процесі реалізації змісту модулів кваліфікаційних
освітніх програм курсів підвищення кваліфікації. Гнучкий вибір певних етапів циклу в різних
поєднаннях дає можливість адаптувати досвід офіцерів до сучасних вимог і викликів військовопрофесійної освіти з урахуванням рівня сформованості їх фахової компетентності і досвіду кожного
слухача.
Безперечно, цикл Д. Колба є ефективною та перспективною формою навчання дорослих, а його
творче застосування в системі підвищення кваліфікації ПОКО дозволить:
– залучити слухачів як фахівців кадрового органу в процес осмислення (рефлексії, саморефлексії) їх
власних цілей і цінностей як суб’єктів кадрового органу ЗС України;
– розвивати практичну здатність інтерпретувати зміст розвитку фахової компетентності в системі
підвищення кваліфікації ПОКО відповідно до запитів свого військово-професійного та фахового
розвитку;
– перейти від практико-транслювальної діяльності педагога до практико-перетворювальної діяльності
слухачів;
– надати можливість слухачам негайно покращувати результати своєї діяльності, оскільки модель
«навчання через досвід» передбачає таке покращення вже безпосередньо під час виконання учасниками
їхніх нагальних професійних завдань, частково на самому навчанні, перетворюючи його в елемент
навчальної діяльності.
Висновки. Аналіз сучасної системи професійного навчання ПОКО свідчить про відсутність чіткої її
ієрархічності (відсутній початковий рівень навчання – бакалавр чи спеціаліст). Тільки на наступному
рівні навчання здійснюється за спеціалізацією “Кадровий менеджмент у військах (силах)” у межах
спеціальності “Військово-соціальне управління”, що, на нашу думку, потребує вдосконалення
варіативної складової, а також і спеціальності в цілому. Розвиток фахової компетентності може бути
більш ефективним за наявності всеохоплюючої ієрархічної системи професійної підготовки ПОКО в
системі військової освіти та організації їх кваліфікованої курсової підготовки.
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Тракалюк О. Л. Развитие специальной компетентности должностных лиц кадрових органов в
системе последипломного образования
В статье рассматривается развитие специальной компетентности должностных лиц кадрових
органов Вооружённых сил Украины как интегрального профессионально-специального образования
специалистов кадрового органа, которое характеризует их специальную подготовленность,
субъектную и специальную способности, специальную, психологическую и субъектную готовность,
которые необходимы для успешного совершения ими своей специальной деятельности как субъектов
кадрового органа. Выявлено специфику её развития, особенности организации подготовки таких
специалистов и её содержательную часть.
Развитие специальной компетентности определяется как развёрнутый в времени процесс и результат
количественных и качественных изменений должностных лиц кадрових органов, в их практическом
мышлении, чувствах и поведении, а его результат – их становление как субъектов Вооружённых сил
Украины почуттях і поведінці, а його результат – їх становлення як суб’єктів специальной
деятельности в кадрових органах в Вооружённых силах Украины. Это развитие представляет сложный
педагогический процесс, поступательное движение, т.е. прогресс, совершенствование, эволюция,
развитие, специальное их мировоззрение.
Акцентировано внимание на необходимости формирования чёткой иерархической системы
профессионального обучения специалистов для кадрових органов Вооружённых сил Украины.
Ключевые слова: специальная компетентность, развитие специальной компетентности, должностные
лица кадровых органов.
Trakaliyk O. L. Development Of The Professional Competence Of The Personnel Agencies Officials In The
System Of Postgraduate Education
The article deals with the development of the professional competence of the personnel agencies officials of the
Ukrainian Armed Forces (AF) – the integral professional formation of the personnel agency specialists, which
characterizes their professional preparedness, subject and professional ability, professional, psychological and
subject readiness, required for the effective execution of their professional activity as actors of the personnel
agency. It finds out the peculiarities of its development in other countries, peculiarities of specialists’ training
organization and its contents.
Development of the professional competence is defined as the process and result of quantitative and qualitative
changes of the personnel agencies officials in their practical thinking, feelings and behavior, and their result of
becoming actors of professional activity in the personnel agencies of the Ukrainian AF. This development is a
difficult pedagogical process, forward movement, i.e. progress, perfection, evolution, growth, development, their
professional outlook.
It focuses on the necessity of formation of the clear hierarchy of the system of the professional training
specialists for the Ukrainian AF personnel agencies.
Key words: professional competence, development of the professional competence, personnel agencies officials.
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УКРАЇНОЗНАВЧИЙ КОМПОНЕНТ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН
У статті проаналізовано рівень наповнення українознавчим змістом дисциплін мовознавчого циклу, що
вивчаються студентами-філологами Уманського державного педагогічного університету імені
Павла Тичини. Визначено ключові аспекти проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої
роботи в школі та проаналізовано основні напрями вдосконалення мовної освіти фахівців. Доведено, що
українська літературна мова є одним із основних чинників формування генофонду нації, визначальною
константою в становленні українознавства, в якій зберігається світ поетичних уявлень, мораль, етика,
душа народу. Автор статті наголошує на тому, що на заняттях студенти не тільки здобувають мовну
освіту – тут формуються їхні погляди, характер, мораль, інтереси, оскільки сучасна школа потребує не
просто педагога-викладача, а творчого, креативного, мислячого вчителя, який би вільно орієнтувався у
проблемах освітнього простору.
Ключові слова: українознавство, концентр «Україна – мова», мовна освіта, мовна особистість,
архетип, менталітет, кордоцентризм, філософія серця, українознавча освіта.
Постановка проблеми. Важливою умовою формування професіоналізму майбутнього вчителяфілолога у ВНЗ є опанування і поглиблення знань з української мови, формування у студентів основних
теоретичних знань із мови і літератури (це є важливим показником та запорукою готовності студентів до
професійної діяльності – дослідницької, виробничої, викладацької).
З метою вдосконалення мовної освіти студентів-філологів, на наш погляд, варто: мову розглядати як
один із основних чинників формування генофонду нації; підвищити мовленнєвий рівень студентів
засобами українознавства, етнопедагогіки; розвивати у студентів потребу оволодівати народним мовним
етикетом та ритуальними словесними формулами; формувати у майбутніх учителів-філологів т. зв.
«академічне мовлення» та прагнення досконалого володіння ним; виховувати в юнаків і дівчат ставлення
до діалекту як до храму духовності, як до мови наших предків.
О. Семеног вважає стрижнем усієї навчально-виховної системи в школі «формування української
культуромовної особистості. З цією метою зміст лінгвістичної, літературознавчої, психологопедагогічної, методичної підготовки на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні важливо спрямувати на
виховання особистості, котра глибоко шанує українську мову й досконало володіє нею, обізнана з
іноземними мовами, здійснює вивчення фольклорного і художнього тексту в культурноантропологічному просторі, налагоджує діалог літературознавства з лінгвістикою, педагогікою,
психологією, опановує виховні цінності рідного та інших народів, а також інноваційні педагогічні
технології» [15, с. 7].
Вважаємо, що студент-філолог має бути повноцінною мовною особистістю, яка володіє нормами
мовленнєвої поведінки, відповідає за власний мовленнєвий вчинок. «Він повинен уміти не просто
розповідати чи відповідати на питання, а переконувати, вести за собою, врешті – мати потенціал для
того, щоб стати взірцем для своїх майбутніх учнів» [1, с. 263].
Від уміння педагога спілкуватися, від його знань мовленнєвого етикету залежить успішність учнів,
рівень їхньої загальної та мовленнєвої культури, рівень дисципліни в школі. Так, епістолярна спадщина
письменників цікава для майбутніх учителів тим, що вона зорієнтована на народне мовлення українців
певного часового відрізку, передає індивідуальну манеру листування. Відтак мовленнєвий етикет
письменників є для студентів-філологів справжньою скарбницею знань про народ, його мораль, культуру
почуттів, його невмирущість.
Предметом українознавства є «феномен українства, закономірності, досвід і уроки його етно-, націє-,
державотворення, суспільного устрою, матеріального й духовного життя, формування і розвитку етнічної
території (України)» [16, с. 5].
У сучасних умовах розвитку загальноєвропейських і глобалізаційних процесів взаємодії та інтеграції
знання з української мови, літератури, історії, культури, особливостей їх викладання визначаються як
один із пріоритетних напрямів освітньої діяльності держави. Успішна реалізація рекомендаційних
документів Ради Європи з мовної освіти та принципів Болонської декларації в освітній системі України
значною мірою залежить від рівня кваліфікації та професійної підготовки вчителя-словесника.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема підготовки майбутніх учителів-філологів
висвітлено у працях Л. Базиль, Т. Бєльчевої, О. Гуманкової, В. Денисенко, О. Земки, В. Коваль, О. Коник,
О. Копусь, К. Павелків, О. Семеног, Ю. Тракоші, Є. Яковенко-Глушенкової тощо. Питаннями
© Циганок О. О., 2017
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українознавчої освіти займалися С. Денисюк, С. Єрмоленко, П. Ігнатенко, Л. Касян, П. Кононенко,
В. Личковах, І. Терешко, Є. Сявавко, Т. Усатенко, Г. Філіпчук та ін.
Мета статті – проаналізувати рівень наповнення українознавчим змістом дисциплін мовознавчого
циклу, що вивчаються студентами-філологами.
Виклад основного матеріалу. У «Білій книзі національної освіти України» наголошується на
значенні мови в сучасному житті: «На часі не протистояння, не суперечка з приводу того, хто більше мов
не хоче знати, а здійснення в освіті, а потім і в суспільстві, мовного прориву» [3, с. 26]. Здійснення його
можливе лише за умови «коли кожен, хто навчається, знає державну – українську мову» [3, с. 26].
У сьогоденній політичній ситуації зростає роль української мови як концентра українознавства. Мета
і завдання сучасного вчителя-філолога – вчасно і адекватно реагувати на суспільні потреби мовної
освіти, забезпечити патріотичне виховання молоді. На вирішення їх спрямоване викладання української
літературної мови у вищому навчальному закладі.
Практичне навчання мови завжди пов’язане із систематизацією понять фонетики (фонології),
словотвору, лексикології, фразеології, морфології та синтаксису. Це все окремі розділи мовознавчої
науки, яка впорядковує мовні елементи й пояснює їх дію у складному механізмі народження думки.
Майбутній учитель-філолог має навчитися володіти інструментом постійного відкриття таїни слова,
знати історію мови, часову й просторову неперервність мовного національного простору, вміти
наблизити до учнів сторінки давньої літератури живим звучанням сучасного слова. Студенти повинні
усвідомити, що характер мови визначається не лише складом словника, а тим великим і неповторним
полем асоціацій, що розгортається за вживанням кожного слова, його сприйманням представниками
етносу [6, с. 49].
За визначенням П. Кононенка, «універсалізм української мови стає виразом універсалізму української
природи, історії, людини, нації і культури» [7].
Обґрунтовуючи концепцію «Україна – мова» в системі українознавства, П. Кононенко виходить із
засад цілісного погляду на долю й характер української мови у зв’язку з долею народу; все багатство
його Душі та історії, еволюції внутрішнього і міжнародного розвитку та розкриття повної і правдивої
картини зародження сфер функціонування, долі мови означало б розкриття коду, ґенези, характеру й долі
народу (від сім’ї, роду до нації і держави).
Таким чином, українська літературна мова є визначальною константою в становленні
українознавства, оскільки розкриває процеси етнозбереження і націєтворення, дає можливість глибоко
пізнати історію формування та становлення українознавства як науки, демонструє відображення цього
процесу в педагогічній думці України.
Сучасне осмислення взаємодії мови, людського чинника та культурних цінностей відображене у
концентрі «Україна – мова». Українська мова у широкому смислі є духовною ознакою, за визначенням
В. Кононенка, вона є «складником духовної культури народу-носія цієї мови та культури» [8, с. 9].
І. Огієнко у праці «Українська культура» писав: «В самій мові нашій одбився дух нашого народу, по
корнях слів можна довідуватись і про культуру нашу» [11].
Можемо з упевненістю стверджувати, що в українській мові збережено історію народу, що
засвідчується дослідженнями вітчизняних мовознавців. Як зазначає П. Мовчан, «людина протистоїть
Часові саме в Слові, і бореться з безпам’ятством, з ентропією Словом. Власне, Слово і є Пам’ять…
Пам’ять відбирає і відстоює всі цінності, без яких людина ніщо. Хто зрікається рідної мови, той
зрікається усієї духовної спадщини свого народу. Мова пам’ятає і зберігає таємниці, в ній прихований
вищий зміст» [9, с. 162].
Отже, в українській мові, яка є не тільки засобом спілкування, а й містилищем історичної пам’яті,
зберігається світ поетичних уявлень, мораль, етика, душа народу.
Тому концентр «Україна – мова» використовується на заняттях з усіх дисциплін мовознавчого циклу,
як-от: історія української мови, стилістика, сучасна українська мова, історія української літератури,
фольклор, міфологія, етнографія України та ін..
Наукові дослідження української літературної мови, шліфування її норми письменниками зміцнювало
розуміння важливості її для народу, а разом з мовою – і літератури, традицій, культури, освіти.
Через мову людина засвоює культуру, утверджує її чи перетворює. І як кожна мова, так і кожна
культура використовує специфічний апарат символів, завдяки якому впізнається суспільство [2, с. 31 –
32].
Розпочинаючи вивчення української мови, пропонуємо наголошувати на тому, що для подальшої
розбудови української держави важливою передумовою є усвідомлення народом своєї національної
ідентичності, на основі якої формується національна свідомість і самосвідомість, національний дух та
етнічна ментальність. Основа її формування – мова.
Особливості українського менталітету, його основні характеристики привертають до себе особливу
увагу й потребують детального дослідження, адже менталітет нації тієї чи іншої держави є чинником,
який визначає подальший її розвиток і місце серед цивілізованих країн світу. А знання базових рис нації
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виконує прогностичну функцію та дає змогу, придивившись глибше до себе, зазирнути в майбутнє,
адаптуватися до нього.
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» зазначено, що термін «ментальність»
походить від лат. mentalis – розумовий; mens, mentis – розум, думка, інтелект. Категорія ментальності
пояснюється як інтелектуальні розумові здібності; психіка, психічна сила [5, с. 518]. Інші дослідники під
ментальністю розуміють «структуру репрезентації знань у довгочасній пам’яті, яка відповідає структурі
представленої ситуації й інтегрує інформацію всіх сенсорних систем і загальне знання про те, що є
можливим у навколишньому світі. Ментальна модель ґрунтується на сприйнятті людиною світу залежно
від самого світу і її знань, досвіду (тобто межі наших моделей є межами нашого світу)» [14, с. 380].
О. Антонюк визначає ментальність як «відносно цілісну сукупність образів, уявлень, оцінок, ціннісносмислових утворень і «своєрідних правил життя», які є специфічним відображенням дійсності та
зумовлені особливостями життєдіяльності індивіда, етносу, нації тощо в певному географічному й
культурно-історичному середовищі» [13, с. 466].
В українському мовному обігу слово «менталітет» у значенні душі, вдачі, емоційності визначається
як «світосприймання, світогляд, бачення світу, національний характер». Поширення цей термін набув не
тільки в наукових працях, а й у публіцистиці.
Говорячи про національний менталітет розуміють, національний спосіб мислення, тобто те, як та чи
інша нація розглядає й оцінює ті або інші явища дійсності. Менталітет формується упродовж усього
існування нації та виявляється у стереотипах поведінки, прийнятті рішень, традиціях і звичаях. Він має
конкретно-історичний характер, відповідає певним періодам розвитку суспільства, визначає стереотипне
ставлення до навколишнього світу та забезпечує можливість адаптації до нього людини. У свідомості
окремої людини менталітет суспільства представлений мірою, яка залежить від активності або
пасивності її позиції у громадському житті.
Поняття «менталітет» належить до запозичених категорій, перенесених у наше суспільствознавство із
зарубіжної соціології на початку ХХ ст. Це, на думку Н. Яцук, «засвідчує зіткнення людства з
проблемою визначення міри цінності індивідуального людського досвіду у випадках, якщо цей досвід
має руйнівні результати. Загроза світової війни поставила завдання відшукати такі важелі колективного
світоопанування, які працювали б на самозбереження людства. І одним із таких чинників стала
ментальність» [18, с. 6 – 7].
На початку ХХ ст. К. Юнг довів, що в основі людської психіки, крім індивідуального несвідомого,
лежить значно глибший шар свідомості – колективне несвідоме. Його зміст складає набір архетипів
(першообрази Матері-Землі, героя, мудрого старця тощо), які недоступні безпосередньому людському
сприйняттю і усвідомлюються через їхню проекцію на зовнішні об’єкти. Архетип складає, ймовірно,
базову структуру естетичної пам’яті, яка зберігає досвід біологічного виду, накопичений у процесі
цивілізації. Ця пам’ять пов’язана із вродженим механізмом поведінки, закодована у носіях спадковості –
(генах) і генетично наближується до міфічного світосприйняття, до міфічного образу мислення, до
символізму як способу пізнання дійсності [17].
Архетипи виявляють себе у вигляді символів (у міфах, фольклорі, обрядах, традиціях тощо) як
узагальнений досвід наших предків. Головні з них – архетип Матері, тобто збірний образ жінки, архетип
Батька, що визначає загальне ставлення до чоловіків. Етнічні архетипи українців сформовані під впливом
ландшафту, клімату, рослинного і тваринного світу. Звідси здавна успадкований і збережений «генний
набір» архетипів у фольклорі українців [10, с. 389]. Природа через геопсихічну зону створює в душі
людини певні психозакладини, які згодом проявляються в її прагненні до постійного рухорозвитку, у
сакралізації буття та творчих здібностях. Завдяки цим здібностям Природа дозволяє людині, і тільки їй,
від покоління до покоління змінювати як сам процес створення чогось, так і витворений об’єкт.
Багатьом національним культурам притаманна філософська система або вчення, що найбільше
характеризує її своєрідність та унікальність. Таким філософським вченням, яке виражає специфіку
української національної культури і філософії, є «філософія серця».
Чимало дослідників розглядали проблему «філософії серця» та її місце в філософії та культурі
України.
«Філософія серця» – вчення, яке виражає специфіку українського світобачення, основні
характеристики національного світогляду та психології. Наполягання на важливості почувань-емоцій є
давньою традицією української філософії. Науковці до типових рис національного душевного складу
відносять «емоціоналізм», стверджують, що українській вдачі властива «сердечність». Емоціоналізм –
надання високої оцінки відчуттям, своєрідне бачення природи, так би мовити, злиття з нею. Образ серця
як центру емоційного життя людини уже виоклемлюваний у Княжій добі, він присутній у народних
піснях, казках, приказках [12]. Наприклад, за прислів’ями: «І горобець має серце», «Холодним словом
серця не запалиш» – можемо стверджувати, що витоки сердечності є досить давніми; і сьогодні українці
користуються у побуті пареміями, що символізують сердечність сучасних українців [20].
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Аналіз українських традицій, способу життя, світосприймання, мислення, фольклору та народного
мистецтва у поєднанні з дослідженнями археологів, істориків, антропологів, етнографів та міфологів
свідчить, що багатотисячолітній етногенез на терені України охоплює один і той самий сталий народ.
Про це свідчить, на думку О. Братко-Кутинського, специфічна риса української етнографії – можливість
реставрувати прадавні міфи, поєднуючи їх фрагменти, що збереглись у різних регіонах України. «Така
спільність міфологічного мислення можлива лише за умов єдності процесу етнотворення, спільності
енергоінформаційної основи суспільного розвитку місцевої людності протягом багатьох тисячоліть.
Нічого подібного не можна зробити, наприклад, на території Росії, де суміш племен, народів і навіть рас
створила суперечливу мішанину звичаїв, фольклору, способів життя і мислення» [4, с. 14].
Слов’янська культура формувалася у творчому діалозі візантійського християнства та слов’янської
міфології, вже тоді виявилася тенденція, що трактувала серце як орган розуміння, як центр, що зводить
воєдино думку, волю та віру. У «Слові про закон і Благодать» Іларіон писав, що коли князь Володимир
задумав охрестити Русь, у нього в серці «засіяв розум» [19].
З прийняттям християнства серце починають розглядати переважно як орган, яким ми сприймаємо
Бога і через який Бог спілкується з людиною, а також як центр морального життя і духовності.
Крізь призму кордоцентризму на заняттях старослов’янської мови та історії української мови
вивчаються й аналізуються тексти «Києво-Печерського патерика», у якому увага авторів зосереджена на
зображенні внутрішнього морального життя людини, її відчуттів і прагнень, що пов’язані із серцем,
через яке до неї мовить Бог. «Корпус ареопагітики», перекладений у 1371 році на староукраїнську мову,
дав могутній поштовх поширенню «філософії серця» в Україні, сприяла йому і діяльність філософівполемістів ХVІ − ХVІІ ст.
Філософія серця найяскравіше втілилась у працях П. Куліша. Душу українського народу у філософії
митця становить національний дух, який є основою суспільного розвитку. Він має дві сторони:
внутрішню – серце (почуття), що пов’язані з Україною, і зовнішню – мислення (розум), що пов’язані з
іншими народами. Всі культурні ідеали письменника належать минулому, і тому він бажав, щоб народ
від «великоруської літературної мови, яку накинули зверху, повернувся до української народної мови».
Українська мова П. Куліша – це мова серця, як і кожна рідна мова взагалі, вона – єдиний порятунок
української нації. Мова тісно пов’язана з ментальністю [4, с. 101], вона є «будівничим засобом
культури», першокоренем духовності українського народу, його колективним світоглядом, своєрідним
енергопроводом від однієї людини до іншої [9]. Забуваючи мову, народ втрачає ціннісні орієнтири,
зв’язок із предками, рідною землею, позбавляє себе єдиного, даного Богом, способу залучення до
духовно-культурних традицій свого народу. Результати спостережень соціологів дають можливість
стверджувати, що «найвищий відсоток злочинів саме в містах зденаціоналізованих, у містах, де фактично
українська мова відсутня, а російська помітно спотворена. …Звуження сфери вжитку мови – це звуження
зони духовності, це деградація, це, зрештою, зубожіння Всесвіту…» [9, с. 157].
Проте найбільшого теоретичного обґрунтування «філософія серця» набула у творчості П. Юркевича,
що виступив проти засад матеріалізму, який тоді вважався основою політичного радикалізму. Стаття
вченого «Із науки про людський дух» викликала шквал критики. Був організований «хрестовий похід»
проти «темноти й некультурності» (за словами Д. Чижевського), який очолили М. Чернишевський та
його послідовники.
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» термін «серце» має таке значення:
«1. Центральний орган кровоносної системи у вигляді м’язового мішка, ритмічні скорочення якого
забезпечують кровообіг. // Місце з лівого боку грудної порожнини, де розміщений цей орган. 2. Цей орган
людини як символ зосередження почуттів, настроїв, переживань і т. ін. // Здатність почувати й розуміти
інших; чуйність, сердечність. // Цей орган людини як символ любовних почуттів, любовної прив’язаності. //
перен. Внутрішній психічний світ людини, її настрої, переживання, почуття. // з означ. Сукупність якостей,
рис, властивих певній особі; вдача людини. // з означ. Людина як носій тих чи інших рис, якостей. ** Брати
[близько] до серця що – дуже перейматися чимсь, надавати чому-небудь великого значення, велике серце у
кого – хтось дуже добрий, чулий, здатний гаряче й глибоко перейматися чим-небудь. Відійшло від (од)
серця у кого, кому – комусь полегшало, хтось заспокоївся, перестав тривожитися, хвилюватися. Всім
серцем: а) щиро, гаряче (любити, вірити і т. ін.); б) цілком, повністю; всім єством (розуміти кого-небудь,
співчувати комусь), гаряче серце: а) (у кого, чиє) у когось дуже запальна, войовнича вдача; б) (чиє, у кого) у
когось дуже чутлива вдача; в) (хто) чутлива, чуйна людина, з відкритим серцем – щиро, без упереджень,
відверто (ставитися до кого-небудь, робити щось і т. ін.)» [5].
У мовознавчій підготовці студентів-філологів на особливу увагу заслуговують фольклорні тексти:
замовляння, приказки, колядки, щедрівки, легенди, міфи, у яких закодовані правічні знання про довкілля.
Спілкування – важлива складова професійної діяльності вчителя-філолога. Його комунікативні якості,
у поєднанні із професіоналізмом, кваліфікацією, культурою почуттів, індивідуально-вольовими та
психологічними особливостями, складають зміст внутрішньої професійної культури. А тому мовній
підготовці студентів на факультеті української філології приділяється особлива увага: на заняттях з
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української мови, з української літератури, під час практикуму з виразного читання, у ході вивчення
педагогічної та академічної риторики.
Висновки. Підсумовуючи викладене, наголосимо ще раз, що проблема підготовки студентівфілологів до українознавчої роботи в школі не нова, вона має давню історію. Втім подальшого
дослідження потребують такі аспекти проблеми, як: виховний потенціал українознавства в
особистісному та професійному розвитку майбутніх учителів-філологів; українознавчий аспект
літературної підготовки студентів-філологів; особливості використання мовленнєвого етикету українців
у процесі підготовки студентів-філологів до роботи в школі тощо.
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Циганок О. А. Украиноведческого компонент языковедческие дисциплин
В статье анализируется уровень наполнения украиноведческим содержанием дисциплин
языковедческого цикла, которые изучаются студентами-филологами Уманского государственного
педагогического университета имени Павла Тычины. На занятиях студенты не только получают
языковое образование – тут формируются их взгляды, характер, мораль, интересы, поскольку
современная школа нуждается не просто в педагоге-преподавателе, а в творческом, креативном,
мыслящем учителе, который свободно ориентируется в проблемах образовательного пространства.
Ключевые слова: украиноведение, концентр «Украина - язык», языковое образование, языковая
личность, архетип, менталитет, кордоцентризм, философия сердца, украиноведческое образование.
Tsyhanok O. O. Ukrainian Study Component Of Linguistic Disciplines
The article analyzes the level of filling in Ukrainian study content of linguistic disciplines that are learned by
students of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. The key aspects of training of studentsphilologists to the Ukrainian study work in the school are determined and the main directions of improving
specialists’ language education are analysed. It is proved that the Ukrainian literary language is one of the key
factors of gene pool of the nation, the defining constant in the development of Ukrainian studies in which is
stored a world of poetic ideas, morality, ethics and the soul of the people. The author emphasizes that in the
classroom the students not only receive linguistic education; their views, character, morals, interests are formed
here, as the modern school needs not just teacher, but creative and artistic thinking teachers who would freely
navigate the challenges of educational space.
Keywords: Ukrainoznavstvo, concenter «Ukraine – language», language education, language personality,
mentality, cordocentrism, philosophy of the heart, Ukrainoznavstvo education.
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ПРОБЛЕМИ І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ УКРАЇНИ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
У статті обґрунтовано проблему перетворення людини в особистість як основне завдання
інформаційно-технологічної діяльності освітньої системи. Здійснено аналітичний огляд сучасних
парадигм освітньої системи сьогодення України. Проаналізовано поняття «особистість», «освіта».
Розглянуто поняття «освітологія» як напрям інтегрованого пізнання світу, спосіб креативного пошуку
у розв’язанні суперечностей між формальною і неформальною освітою, спрямований на розробку теорії
освітньої діяльності, вітакультурної методології, інноваційної оргтехнології модульно-розвивального
навчання та масового соціально-психологічного експерименту. Визначено основні етапи розвитку
освітології. З’ясовано значення самовдосконалення в процесі перетворення людини в особистість.
Обґрунтовано думку про те, що самоосвіта, самовиховання та самоактуалізація є основними
сутнісними складовими професійного самовдосконалення фахівця будь-якої сфери.
Ключові слова: особистість, мудрість, людиноцентризм, освітологія, самоосвіта, самовиховання,
самоактуалізація.
Сьогоденний історичний час (початок ХХІ сторіччя) характеризується інтенсивним розвитком
ринкових відносин та процесами світової глобалізації як всебічного, всеосяжного явища, що інтенсивно
охоплює населення всієї земної кулі, і, звичайно ж, безпосередньо впливають на освітні процеси. Адже
основним завданням інформаційно-технологічної діяльності освітньої системи є перетворення людини в
ОСОБИСТІСТЬ.
Особистість — це конкретна людина з присутніми їй індивідуальними та соціально-психологічними
особливостями характеру, поведінки та інших неповторних властивостей в даному суспільстві. Ці риси
відтворюються в гуманістично орієнтованому середовищі в процесі спільної діяльності і спілкування;
діяльності живої, енергійно напруженої, яка обумовлена єдністю розуму і душі. Особистість у конкретноісторичних обставинах виступає як цінність, що задана природою і певною соціальною системою.
Категорію “освіта”, особливо на сучасному її розвитку, як процес і результат засвоєння особистістю
певної системи наукових знань, практичних умінь і навичок і пов'язаного з ними того чи іншого рівня
розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, які у своїй
сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальну своєрідність цієї особистості. Освіта є однією
з найширших педагогічних категорій, яка має цілісну, поліфункціональну та полісмислову структуру.
Освіта виконує три важливі функції: людинотворчу — забезпечення певного рівня знань, грамотності;
стану емоційно-вольової сфери, поведінкових орієнтацій, готовності до виконання різних соціальних
ролей, видів діяльності тощо; технологічну — забезпечення «бази життя»; формування навичок і вмінь
трудової, громадської, господарської, професійної діяльності; розвиток комунікативності в різних видах
діяльності тощо; гуманістичну — виховання людей в дусі миру, високої моральності, культури, розуміння
пріоритетів загальнолюдських цінностей (життя, праці, самої людини, природи тощо). Ці функції освіти
органічно поєднуються з функціями навчання — освітньою, розвивальною і виховною. Таке тлумачення
зроблено метром педагогіки С.У. Гончаренко [1].
В аспекті практичної загальнолюдської цінності освіти очевидно, що освітній процес навчання як
діалог суб’єкта з суб’єктом, за визначенням президента НАПН України В.Г. Кременя [4], полягає не лише
в проблематизації ситуації у стилі запитування і критичного мислення, а й у виявленні альтернатив,
окресленні можливих тенденцій дослідження суперечностей буття, спрямованості суб’єктів на пошук
методів розв’язання і вибору шляхів виходу з кризових ситуацій, які сьогодні є ознакою часу.
“Внесок системи освіти в економіку будь-якої держави сьогодні може бути більш вагомим у
порівнянні з галузями промисловості. Доведено, що фактично сума трьох років економічного впливу
системи освіти на економіку набагато перевищує за цим показником всю нафтогазову галузь або сферу
високих бізнес-технологій” [6].
Як стверджують автори В.О. Огнев'юк і С.О. Сисоєва [5], «Інтелектуалізація» економіки, підвищення
ролі освіти для життєдіяльності суспільства, визначальний вплив освіти на весь соціальний організм
висуває освіту на пріоритетні позиції суспільного розвитку, що об’єктивно у дослідженнях сфери освіти
збільшує число дотиків й взаємодію з іншими науками, як-то: філософія, соціологія, культурологія,
економіка, політика, теорія управління, право тощо (освітня політика, економіка освіти, соціологія освіти,
управління освітою, освітнє право). Взаємодії із зовнішнім середовищем стають для сфери освіти
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фактором внутрішньої самоорганізації, сприяють самоорганізації її підсистем і є умовою еволюції самої
системи освіти.
Відтак важливого значення для розвитку суспільства набуває осмислення якісно нових ознак і смислів
сучасної освіти в умовах цивілізаційних змін нашої історичної доби, розуміння тенденцій її розвитку,
внутрішніх протиріч й механізмів прогресу. Отже, сучасність висуває проблеми, вирішення яких
потребує розвитку системних наукових підходів у галузі гуманітарного знання.
Освіта в цілому — це поле комплексних досліджень, міждисциплінарного підходу і системного
аналізу, оскільки вона є «системним» об’єктом, як і системними є її основні проблемні ситуації. До однієї
з таких ситуацій і креативного пошуку у розв'язанні суперечностей між формальною і неформальною
освітою відноситься робота українського психолога А. Фурмана [7] — освітологія, яка спрямована на
розробку теорії освітньої діяльності, вітакультурної методології, інноваційної оргтехнології модульнорозвивального навчання та масового соціально-психологічного експерименту. Це майданчик для
обговорення найактуальніших проблем освітньої системи.
Об’єктивно необхідність нового наукового напряму інтегрованого пізнання освіти – освітології, яку
активно і плідно розвивають автори роботи [5], зумовлена логікою розвитку сучасного суспільства і
освіти, посиленням їх взаємозв’язків та взаємозумовленості, а саме:
1) зростаючою роллю освіти в розвитку сучасної цивілізації та її впливом на особистісне становлення
людини, мікро і макро процеси розвитку, а також потребою вивчення усіх потенційних можливостей
освіти;
2) глобалізацією яка спонукає до формування єдиного освітнього простору та вироблення універсалій
освіти;
3) необхідністю вироблення актуальної освітньої політики, принципів та стратегічних напрямів її
розвитку;
4) переходом до масової освіти, не тільки загальної середньої, а й вищої, що загострює проблему
підготовки інтелектуальної еліти суспільства та виокремлює роль освітології в царині суспільних наук;
5) інтелектуалізацію економіки та усіх сфер суспільного життя, трансформацією освіти у сферу
людського капіталу та її перетворення в рушія суспільного розвитку;
6) потребою осягнення наукового спадку філософів, педагогів, психологів, політичних і громадських
діячів про освіту, як особливу сферу людської діяльності і суспільний інститут, що виокремлює науку про
освіту як самостійну галузь знання;
7) розмежуванням та окресленням поля наукових досліджень між філософією освіти, педагогікою та
іншими науками, а також потребою в інтеграції їх зусиль у межах цілісного дослідження складного
феномену – сучасної сфери освіти.
Технологічний розвиток дидактичних підходів до нової парадигми “освітологія” констатується далі
[5] авторами В.О. Огнев'юк, С.О. Сисоєвою:
“В освітню практику сьогодення активно впроваджуються різні освітні парадигми. Разом з тим, жодна з
них сама собою не може забезпечити комплексного вирішення тих проблем, які сьогодні постають перед
освітою. У наслідок динамічності, неоднозначності і не лінійності сучасного суспільного розвитку
інтегровану сутність освіти неможливо відобразити жодною парадигмою, спрямованою на реалізацію
власних парадигмальних домінант”.
Автори виходять з того, що освітологія як науковий феномен найбільш повно відображає всі знання,
що відносяться до освіти, а саме поняття «освітологія» як наукове ліквідує плутанину між власне
освітою та знанням про освіту незалежно від того, за допомогою яких наук воно отримане.
Освіта як сфера життєдіяльності людини і як соціальний інститут є складним соціальним організмом,
який функціонує відповідно до законів природи й суспільства. Така складність й соціальний характер
дозволяє віднести систему освіти до складних соціальних систем. Саме системний характер освіти
зумовлює її взаємозв’язок з іншими соціальними підсистемами – економічною, політичною, культурною
тощо і дозволяє при дослідженні сфери освіти звертатися до їх кількісно-якісних і структурнодинамічних характеристик.
Автори роботи [5] визначають та прогнозують такі етапи розвитку освітології:
 філософський (обґрунтування філософських засад нового наукового напряму інтегрованого пізнання
освіти, об’єкта, предмета та завдань освітології);
 емпіричного знання ( визначення точок дотику сфери освіти до інших сфер життєдіяльності
суспільства, їх взаємовпливів і взаємозв’язку, визначення прикладних освітологічних контекстів,
місця і ролі освітологічного знання для розвитку суспільства);
 визначення освітології як наукової дисципліни (визначення принципів і критеріїв освітологічного
знання, його структури, створення ідеальних освітологічних об’єктів, побудова освітологічних
теорій, методології освітологічних досліджень);
 розгортання прикладних освітологічних досліджень (визначення складових освітологічної
підготовки, розробка програм і змісту навчальних курсів та спецкурсів з освітології, визначення
283

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

актуальних напрямів освітологічних досліджень, розгортання міждисциплінарних та
мультидисциплінарних досліджень в галузі освітології, моніторинг впливу результатів
освітологічних досліджень на різні сфери життєдіяльності суспільства);
 системних досліджень в галузі освітології (започаткування в Україні напряму наукових досліджень з
освітології, створення системи підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації з
освітології, розробка системи моніторингу впливу результатів освітологічних досліджень на
ефективність розвитку різних сфер суспільства).
Підготовка з освітології, на думку авторів [5], повинна реалізуватися на рівні магістерських програм.
Починатися така підготовка повинна навчальним курсом «Освітологія», що складається з трьох модулів,
зміст яких спрямовано на розгляд сфери освіти як об’єкту наукового дослідження, здобутків та
суперечностей у теорії і практиці функціонування сучасних освітніх систем, складових освітологічної
підготовки та методології дослідження сфери освіти як цілісного суспільного феномену.
Сучасна вища освіта має створювати сприятливі умови для індивідуального розвитку людини та
покликана готувати для ринку праці фахівця, здатного свідомо й ефективно функціонувати в умовах
сучасного суспільства. В наш час продуктом вищої освіти повинен бути не просто високоосвічений
фахівець, а обізнана, компетентна, культурна діяльнісна особистість, яка прагне змінити на краще своє
життя і життя своєї країни. Концепція національної вищої освіти має будуватися на ідеях духовних
цінностей людини, безперервного індивідуального розвитку на засадах толерантності, гуманізму та
інтелектуальної активної життєдіяльності.
Досягнення знання і мудрості, за визначенням В.Г. Кременя [4], — мета освіти. Вони є сторонами
суперечності, бо сама мудрість містить у собі діалектичну суперечність — між пізнавальними і
ціннісними началами. На відміну від абстрактного мислення, яке поділяє реальність на емпіричне і
теоретичне, актуальне і потенційне, мудрість — «голос душі» — дає можливість розглядати пізнання як
духовне бачення, духовне проникнення людини в сутність речей і явищ. Адже мудрість — це результат
пізнання життя, але пізнання в його ціннісному аспекті, життєво-досвідне осягнення цінностей. Завдяки
мудрості людина здатна поєднувати в собі пізнання й оцінювання, інформацію та її смисл.
«Мудрость — глубокое знание, понимание чего-нибудь, основанное на жизненном опыте.
Энциклопедия мудрости — это мудрость тысячелетий на фоне культуры, искусства, истории всего
человечества. Мудрость великих мыслителей мира, в которых заключена вся философия жизни
представлена в книге [10] древней, молодой и вечной.
В знании величие и краса
Знание дороже, чем клад жемчужин:
Время любой уничтожает клад,
Мудрый и знающий вечно нужен.
Ас. Самарканди
Мудрість є основою духовності людини. Спрямованість філософії освіти на духовність як осередок
людської душі не означає, що вона втрачає раціональну чіткість визначень. Освітній процес не допускає
аморфності, деконструкцій у розвитку «душі» і «мислення» людини, які є показником її цілісності й
особистісної унікальності.
У цьому контексті важливим завданням філософії освіти є здійснення катарсису мислення. Існуючі
типи мислення — життєве, ділове, наукове, художнє, філософське — тільки тоді набувають свого
статусу, коли стають творчими. Адже особистістю людина може бути лише тоді, коли завдяки творчому
потенціалу переосмислює сукупність обставин, що їх постійно пропонує емпіричне життя, навколишня
дійсність. Мисленнєвий потенціал не стільки повідомляє нові думки, скільки змінює свідомість людини,
відкриває багатовимірний континуум, в якому вміщуються нові духовні виміри. Мислення розширює
простір можливостей людини.
Ураховуючи цю специфіку мислення, продовжує В. Г. Кремень, в освіті слід виходити з позиції не
переконання учня (слухача, студента), не передавання їм тільки своїх уявлень про динамічний і водночас
стабільний світ, а також лише своїх думок, викликаючи згоду (чи незгоду) з ними. Завдання
людиноцентрично спрямованої освіти — орієнтувати навчальний процес так, щоб зумовлювати процес
мисленнєвого очищення, розумового осяяння. Учень, студент повинен осягнути, що можна думати і так,
і інакше, адже мислення містить у собі нескінченний потенціал можливостей, що і є творчістю. Тобто
кожна думка, до якої суб’єкт навчання буде підведений низкою аргументів, є тільки однією з
можливостей мислення, що визначає його творчий потенціал. Творчість відіграє роль очищувального
моменту, який дає змогу людині йти шляхом справжнього пізнання [3].
Сучасний стан людського буття в його духовних вимірах фіксує стадію його переходу від локальностабільного до інтегративного рівня. Це той «гострий» період суспільної історії, коли відбувається зміна
духовно-культурної свідомості цивілізації, що зумовлює необхідність переорієнтації освіти на нові
виміри духовності людини. Все те перетворює людину в особистість. Це — кредо сучасної «освіти
людиноцентризму».
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Перетворення людини в особистість — це провідне завдання самої людини в результаті
самовдосконалення. Адже самовдосконалення здатне [2] створити нові сприятливі умови для масових
соціальних і професійних переміщень населення. Актуалізація особистісного моменту в освіті,
перенесення акценту на самоосвітню, самовиховну та самоактуалізаційну діяльність вбачається в тому,
що особистість самостійно формує, „створює" себе, використовуючи ці процеси як інструмент
самореалізації, самоактуалізації. самовдосконалення. Тому, в умовах сучасності професійне
самовдосконалення магістранта, педагога та працівника будь-якої професії являє собою процес і
результат творчого, цілеспрямованого, самостійного, самодетермінованого руху фахівця до вершин
особистісного і професійного розвитку, що досягається завдяки самоосвіті, самовихованню,
самоактуалізації фахівця та забезпечує його творчу самореалізацію в професії.
Основними сутнісними складовими професійного самовдосконалення фахівця будь-якої сфери, що
виступають його провідними формами є: самоосвіта, що спрямовується на оновлення і поглиблення
наявних у фахівця знань з метою досягнення бажаного рівня професійної компетентності,
самовиховання, що забезпечує систематичне формування й розвиток позитивних і усунення негативних
професійно значущих рис і якостей, та самоактуалізація, в ході якої досягається актуалізація і мобілізація
в окремий період часу власних сутнісних сил і потенцій фахівця. Завдяки реалізації тісного взаємозв'язку
між ними досягається значне підвищення ефективності самовдосконалення як цілісного технологічного
ланцюга пізнання-самопізнання-самотворення-творення з усіма можливими прямими й зворотніми,
лінійними і перехресними зв'язками в ньому.
Зокрема, якість професійного самовдосконалення безпосередньо залежить від сформованості
відповідних мотивів та ціннісних орієнтацій, знань та' інтелектуальних здібностей, умінь та творчих
вольових якостей майбутнього фахівця, комплексно представлених у його мотивації професійного
самовдосконалення і гуманістичній педагогічній спрямованості (мотиваційно-ціннісний компонент),
аутопедагогічній компетентності й розвинутій професійній свідомості, самосвідомості, мисленні
(когнітивно-інтелектуальний компонент), аутопедагогічній вправності й аутопедагогічній креативності
(операційно-діяльнісний компонент).
Цілком очевидно, що названі якості формуються і прищеплюються в середовищі конкретного
знаходження студента. Таке середовище має забезпечувати конкурентноспроможну якість вищої освіти,
яка складається з якості педагогічного персоналу, якості освітніх програм, якості інфраструктур
внутрішнього і зовнішнього середовища, якості управління навчальним закладом як єдиним цілим;
супроводження процесу самопізнання і самореалізації учасника навчально-виховного процесу;
забезпечені можливості студенту самому обирати найбільш ефективні методи і засоби навчання, які
максимально відповідають його індивідуальним психологічним особливостям.
Якщо вищевикладені положення оформити в систему конструктивно-технологічних дій, які можна
назвати дидактичною технологією на основі принципів гуманістичної педагогіки та психології, то така
технологія може стати над парадигмою сучасної педагогіки. При цьому необхідно здійснювати такі
принципи: включення індивідів у розвивальні ситуації та активуюче середовище; розкріпачення
студентів у процесі спілкування та формування їхньої компетентності; психокорекція поведінки; набуття
нового особистісного досвіду; самоаналіз і самооцінка своєї діяльності; самовизначення;
самоствердження; самовиховання; самоосвіта; самомоніторінг. Ці підходи дозволяють ефективніше
вирішувати комплекс педагогічних проблем магістранта, що навчається у вищій школі.
Висновок. Креативне впровадження названих у даному огляді парадигм в освітню систему
сприятиме формуванню і розвитку сучасної особистості в аспекті такої грані її рис як мудрість.
Ефективність впровадження залежить від педагогічної майстерності науково-педагогічного складу як
провідного фактора ресурсного забезпечення дидактичних технологій.
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Чернилевський Д. В., Сиранчук Н. С. Проблемы и задачи педагогической науки украины:
аксиологическая подход
В статье обоснована проблему превращения человека в личность как основная задача информационнотехнологической деятельности образовательной системы. Осуществлен аналитический обзор
современных парадигм образовательной системы современности Украины. Проанализировано понятие
«личность», «образование». Рассмотрено понятие «освитология» как направление интегрированного
познания мира, способ креативного поиска в решении противоречий между формальной и неформальной
образованием, направленный на разработку теории образовательной деятельности, витакультурнои
методологии, инновационной оргтехнологии модульно-развивающего обучения и массового социальнопсихологического эксперимента. Определены основные этапы развития освитологии. Выяснено значение
самосовершенствования в процессе преобразования человека в личность. Обосновано мнение о том, что
самообразование, самовоспитание и самоактуализация являются основными сущностными
составляющими профессионального самосовершенствования специалиста любой сферы.
Ключевые слова: личность, мудрость, человекоцентризм, освитология, самообразование,
самовоспитание, самоактуализация.
Chernilevsky D., Siranchuk N. Problems And Tasks Of Pedagogical Science Of Ukraine: Axiological
Approach
The article substantiates the problem of transformation of human personality as the primary goal of the
information technology activities of the educational system. The author carries out an analytical review of the
modern paradigms of the educational system of contemporary Ukraine. The concepts of "identity"
and"education"are analyzed. The article considers the concept of "oswell" as the direction of integrated
cognition of the world, a way of creative search in resolution of contradictions between formal and informal
education aimed at the development of the theory of educational activities, Itacolomi methodology, innovative
ortechnology of module-developing education and mass socio-psychological experiment. The main stages of
oswell development are defined. The author clarifies the value of self-improvement in the process of
transformation of human personality. He substantiates the idea that self-education and self actualization are the
major essential components of professional improvement of a specialist in any field.
Keywords: personality, wisdom, lyudynotsentryzm, for Education, self, self, self-actualization.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ
КЛАСІВ
У статті розкриті зміст та значення формування професійних компетенцій у майбутніх учителів
початкових класів. Обґрунтовано необхідність впровадження технологічного та компетентнісного
підходів до фахової підготовки сучасного вчителя в контексті особистісної орієнтації освітнього
процесу вищої педагогічної школи України. Визначено головні умови наближення сучасної школи до
стандартів європейського освітнього простору. Сформульовано мету фахової підготовки вчителя
початкових класів, яка передбачає формування його професійної компетентності. Проаналізовано
структуру педагогічної діяльності за різними компонентами, технології навчання у вищій школі.
Обґрунтовані вимоги до професійної підготовки та розкрита модель формування професійної
компетентності майбутніх учителів початкових класів у світлі зростаючих запитів суспільства.
Ключові слова: компетенція, технологія навчання, організаційні форми навчання, вчитель початкових
класів, освітній процес.
Постановка проблеми. У контексті особистісної орієнтації освітнього процесу вища педагогічна
школа України потребує впровадження технологічного та компетентнісного підходів, що нині викликано
новими вимогами до якості підготовки сучасного вчителя. Тому перед національною системою освіти
стоїть завдання – формування фахівців, здатних поєднувати у своїй діяльності фундаментальні
теоретичні знання і практичну підготовку з постійно зростаючими запитами суспільства. Основні
положення щодо національної освіти і ролі педагогічних кадрів знайшли відображення у законах
України «Про освіту» [5], «Про вищу освіту» [3], Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти [4],
внесення змін до яких адекватне вимогам часу. Сьогодні нагальним питанням є створення нової освітньої
філософії, на фундаменті якої має бути сформована нова педагогіка, спрямована на виховання
компетентної, відповідальної людини. Сучасна педагогічна наука має сприяти формуванню компетентної
особистості, забезпечити повноцінний фізичний, інтелектуальний та духовний розвиток. Саме тому
підготовка педагога з новим типом мислення – це вклад у майбутнє держави.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Існуючі проблеми щодо компетентизації освіти
досліджуються понад півстоліття як у Європі, так і, в останні роки на теренах нашої держави.
Модернізація змісту освіти на основі формування ключових компетентностей молоді викладені у працях
сучасних науковців Н. Козакова [1], С. Литвиненко, О. Овчарук, О. Савченко, Г. Черненко [7] та інших.
Разом з тим окремі питання, які стосуються професійної підготовки майбутніх учителів залишаються в
центрі уваги та потребують глибинного дослідження в рамках забезпечення їх готовності до реалізації
компетентнісного підходу у навчальному процесі.
Метою статті є розкриття змісту вимог до професійної підготовки майбутніх учителів у світлі
інтеграції національної освіти до загальноєвропейського освітнього простору.
Виклад основного матеріалу дослідження. Підготовка вчителів з новим типом мислення повинно
забезпечити різнобічний розвиток студента, як особистості і найвищої цінності суспільства. А тому
держава повинна «плекати» особистість учителя, бо «вчитель» – це викладач, вихователь, наставник,
котрий володіє незаперечним авторитетом у молоді.
Гуманістична і гуманітарна природа вчительської праці, її різнобічність вимагає формування
майбутнього педагога не як предметника, а як людину культури, яка має значний особистий виховний
вплив. Слідом за К.Д. Ушинським чимало знаменитих педагогів повторювали думку: «Особистість може
виховали тише особистість». Не будемо і ми про це забувати у наш стрімкий техногенний час. Щоб гідно
прийняти виклик XXI століття, освіта повинна бути випереджальною, тобто спрямованою на вирішення
проблем нового століття, розвиток творчих здібностей вихованців, формування у них проектної
культури, нових способів мислення та дії. Українська педагогіка від К.Д.Ушинського до
В.О.Сухомлинського вибудована на ідеї, що школа творить державу, а держава починається з любові до
дитини й високої місії вчителя. Школа майбутнього – це школа творчості. Для наближення сучасної
школи до стандартів європейського освітнього простору необхідні:
 перетворення навчання на освіту як засіб надання новим поколінням професійної компетентності
та гарантування їхнього успіху на ринку праці;
 врахування того, що новими акцентами сучасності стають пошук та інновації, освіта вчителів як
лідерів, активне громадянство;
 професіоналізація змісту освіти, осучаснення засобів і методів навчання молоді;
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розвиток якісної освіти має відбуватися через розвиток менеджменту освіти та через якісне
забезпечення (нові нормативи, комфортні умови, оснащення, постійно діючі тренінги, довіра
школі тощо);
 перетворення системи освіти на засіб надання високорівневих професійних дипломів усім
представникам молодого покоління;
 розвиток усіх рівнів освіти, особлива увага надається проблемі формування в молоді виробничої
компетентності – реалізація знань, умінь та навичок, необхідних для успішної життєдіяльності в
умовах глобалізованого світу;
 інтернаціоналізація освіти, обмін групами учнівської молоді для навчання в освітніх системах
інших країн.
Метою фахової підготовки має бути формування професійної компетентності вчителя початкових
класів. Професійна компетентність учителя – це: властивість особистості, що виявляється в здатності до
педагогічної діяльності; єдність теоретичної й практичної готовності педагога до професійної діяльності;
здатність результативно діяти, ефективно розв'язувати стандартні та проблемні ситуації, що виникають у
професійній діяльності.
Характеризуючи структуру професійної компетентності вчителя, українські дослідники звертаються
до змісту педагогічної діяльності (рис. 1).
Праксеологічний
компонент

Гносеологічний
компонент

Аксіологічний
компонент

Професійні знання, навички
та уміння

Пізнання та моделювання
процесу навчання

Система цінностей вчителя,
його професійна позиція

Педагогічна діяльність
учителя

Комунікативний
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компонент
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педагогічного процесу

професійно-педагогічні
якості учителя

Соціальний
компонент

Творчий компонент

Педагогічна діяльність не
є індивідуальною, а
відкритою

Креативність та нестандартний підхід
вирішення педагогічних ситуацій

Рефлексивний
компонент
Самооцінка та прагнення
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Рис. 1. Структура педагогічної діяльності вчителя
На відміну від традиційної освіти, орієнтованої на засвоєння знань, компетентнісне навчання
спрямоване на набуття, окрім знань, умінь і навичок, іще й досвіду практичної діяльності з метою
вдосконалення професійно і соціально значимих компетентностей.
Основними організаційними формами навчання у професійній освіті є лекція, практичне
(семінарське) заняття, самостійна робота педагогів, навчальний проект, педагогічна практика та науководослідницька робота. Ці форми навчання мають різні цілі й можливості щодо формування та
вдосконалення певних компонентів професійної компетентності вчителя.
Очевидно, що під час лекції здійснюється вплив лише на гносеологічний компонент, оскільки таким
чином формуються й удосконалюються професійні знання. Практичне заняття має дещо ширші
можливості впливу не тільки на гносеологічний, а й на праксеологічний (знання, вміння і досвід
професійної діяльності) та аксіологічний (досвід емоційно-ціннісного ставлення до своєї професії, до
себе, учнів, суспільства загалом) компоненти.
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У сучасному освітньому процесі особливо акцентується увага на самостійну навчальну роботу, тому
що під час самостійної роботи педагог не лише набуває професійні знання та вміння – в нього
формується емоційно-ціннісне ставлення до предмета діяльності.
Вплив на всі компоненти професійної компетентності здійснюється під час виконання навчального
проекту: педагоги здобувають нові знання, причому ці знання вже мають особистісний сенс; вони є
основою для набуття та вдосконалення професійних умінь, які реалізуються під час створення проекту.
Навчальний проект являє собою продукт власної діяльності учасника, тому він значною мірою впливає
на набуття ним досвіду емоційно-ціннісного ставлення до своєї професії, до себе, до учнів, до
суспільства. Разом з тим, якість формування окремих компонентів професійної компетентності значною
мірою залежить від педагогічних технологій, які застосовуються на кожному з етапів навчання. Таким
чином, в умовах переходу до компетентнішої моделі навчання особливої актуальності набуває
визначення технологій навчання педагогів, орієнтованих на компетентнісний підхід. Проаналізувавши
технології проблемного, проектного, інтерактивного навчання, можна узагальнити, що вони поєднуються
у технології контекстного навчання. Технології навчання у вищій школі, орієнтовані на компетентнісний
підхід: контекстне навчання; проблемне навчання; проектна технологія; інтерактивне навчання, зокрема
ситуаційне; інформаційні технології.
Компетентнісна модель учителя початкових класів: ієрархічна система компетентностей та
компетенцій, яка має бути сформована у випускника педагогічного ВНЗ, що складається із
загальнофахових (базових), предметних і методичних (спеціальних) елементів; динаміка їх набуття через
опанування базових та спеціальних навчальних дисциплін; рівні набуття вчителями професійної
компетентності.
Початкова ланка освіти має охоплювати ієрархічну систему компетентностей та компетенцій, їх
сформованість є обов'язковою для випускника педагогічного вишу: загальнофахові (базові), предметні й
методичні (спеціальні).
Компетентністна модель є основою для розроблення компетентнісно орієнтованих програм курсів
фахових дисциплін, в яких мають бути визначені компетентності та компетенції, що є базою для
опанування даної дисципліни, а також компетентності й компетенції, які вдосконалюються, та ті, що
формуються в процесі її вивчення. Таким чином, ми розглянули складові моделі формування
професійної компетентності в майбутнього вчителя, яка містить цільовий, змістовий, організаційний,
технологічний та результативний блоки й реалізує визначені нами педагогічні умови на всіх етапах
підготовки фахівців.
Реалізація моделі формування професійної компетентності вчителя початкових класів у процесі
фахової підготовки можна відобразити у вигляді динамічної моделі, яка включає: змістовий компонент
(компоненти професійної компетентності); організаційний компонент (організаційні форми навчання);
технологічний компонент (технології навчання); результативний компонент.
Під час лекцій та практичних занять відбувається власне навчальна діяльність слухачів.
Стимулювання пізнавальної активності слухачів забезпечує проблемна лекція. З огляду на варіативність
навчально-методичних комплектів із певних предметів для загальноосвітньої школи, на Існування різних
освітніх систем (традиційне, розвивальне навчання тощо), викладач не може й не повинен пропонувати
слухачеві розгляд лише одного з підходів, він має здійснити їх порівняльний аналіз. Кульмінацією лекції
є постановка проблемного питання: який із підходів є найбільш доцільним для розв'язання певного
педагогічного завдання? Педагог має самостійно визначитись із власною позицією; викладач заохочує
слухачів до формулювання власних оцінних суджень. Задля розв'язання проблемного завдання слухач
повинен опанувати зміст лекції, вивчити додаткову літературу, виконати завдання для самостійної
роботи, серед яких є завдання на зіставлення, порівняльний аналіз, і нарешті, визначитися із власною
позицією щодо підходів, які є найбільш доцільними. Завдання для самостійної роботи можуть містити
вимогу проілюструвати обраний підхід на конкретних прикладах: в ході ознайомлення учнів із новим
матеріалом, під час роботи над окремою вправою тощо. Таким чином, обравши доцільний, на їхню
думку, методичний підхід, навчившись його реалізовувати в ході розв'язання навчально-методичних
завдань, студенти готові до обговорення отриманих результатів на практичному занятті.
Під час практичного заняття слухачеві надається можливість обґрунтувати обрану позицію, він має
нагоду проілюструвати її на прикладі фрагментів уроків або етапів роботи над окремими видами завдань.
Відстоювання обраної позиції передбачає дискусію, в якій опонентами є товариші по групі та викладач.
Таким чином, слухачі не відтворюють уже кимось (викладачем, автором підручника чи посібника) надані
знання, а презентують знання, здобуті власними зусиллями шляхом аналізу лекційних матеріалів і
додаткової літератури, через виконання завдань для самостійної роботи, що вимагали від них порівняння
різних методичних підходів, ілюстрування методики роботи на окремому етапі уроку або над певним
завданням відповідно до обраного підходу. За таких умов формується предметний контекст професійної
діяльності. Метою практичного заняття є формування й удосконалення методичних умінь та
мінімального досвіду майбутньої професійної діяльності.
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Провідним видом діяльності слухачів має бути квазіпрофесійна, яка передбачає відтворення в
аудиторних умовах умов і динаміки реального уроку, стосунків і дій задіяних у ньому людей. Найбільш
яскрава форма квазіпрофесійної діяльності — імітаційна, рольова гра, а також розв'язування методичних
та ситуаційних завдань. У такий спосіб формується не лише предметний, а й соціальний контекст
майбутньої професійної діяльності.
Удосконалення засвоєних методичних знань та вмінь, набуття досвіду дослідницької, проектної
діяльності, мінімального досвіду професійної діяльності відбувається під час створення навчального
проекту, який передбачає самостійну (групову) роботу педагогів над проблемно представленим змістом.
Тут реалізується навчально-професійна діяльність, у якій контекст змісту навчання ніби зливається з
професійною діяльністю. Слухачі, з одного боку, залишаються у ролі тих, хто навчається, а з іншого –
виступають у творчій позиції – реально створюють нові для них продукти. Ця діяльність мотивує
слухачів до самостійного пошуку нових знань з метою їх подальшого практичного застосування.
Висновки. Отже, сьогодні багато науковців і педагогів усього світу працюють над тим, щоб
удосконалити професійну підготовку майбутніх учителів і посилити роль учителя в суспільстві. Одним із
важливих чинників цього є визначення вимог до майбутніх вчителів, до їх професійної підготовки, яка
повинна бути орієнтована на багатогранну майбутню професійну діяльність. Професійна підготовка
майбутніх учителів повинна мати на меті не тільки засвоєння студентами сучасних знань із
загальнопрофесійних і фахових дисциплін, виховання високоосвіченої, культурної, гармонійно
розвиненої особистості, а й пропагувати ідеї інклюзивної освіти, здоров’язберігаючого та ціложиттєвого
навчання, освіти в інтересах сталого розвитку, компетентнісного підходу, демократії, створення єдиної
зони європейської освіти, толерантності.
Професійна компетентність формується як результат розвитку професійних якостей особистості:
пам'яті, логічного мислення, рефлексії, організованості, акуратності і пунктуальності, емоційної
стійкості, уваги, допитливості, рішучості, комунікабельності. Розвиток цих основних якостей у
поєднанні зі стійкою системою моральних цінностей слугує основою формування компонентів,
необхідних для будь-якої спеціальності.
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Шевельова А. Б. Совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей начальных
классов
В статье раскрыты содержание и значение формирования профессиональных компетенций у будущих
учителей начальных классов. Обоснована необходимость внедрения технологического и
компетентностного подходов к профессиональной подготовке современного учителя в контексте
личностной ориентации образовательного процесса высшей педагогической школы Украины.
Определены главные условия приближения современной школы к стандартам европейского
образовательного пространства. Сформулированы цель профессиональной подготовки учителя
начальных классов, которая предусматривает формирование его профессиональной компетентности.
Проанализирована структура педагогической деятельности по разным компонентам, технологии
обучения в высшей школе. Обоснованные требования к профессиональной подготовке и раскрыта
модель формирования профессиональной компетентности будущих учителей начальных классов в свете
растущих запросов общества.
Ключевые слова: компетенция, технология обучения, организационные формы обучения, учитель
начальных классов, образовательный процесс.
Sheveliova O. B. Improvement Of Future Elementary School Teachers’ Professional Training
The article deals with the content and importance of forming future primary school teachers’ professional
competence. The necessity of using technological and competence-based approaches to the professional training
of teachers in the context of student-centered educational process in higher pedagogical schools of Ukraine is
proved. The author identifies the major conditions of the modern school aimed at approaching the standards of
European educational space. A key objective of training primary school teachers is developing their
professional competence. The structure of pedagogical activity with its various components and learning
technologies in higher education are analyzed. Requirements for training are justified and the model of
developing future primary school teachers’ professional competence due to society growing needs is revealed.
Keywords: competency, training technology, organizational forms of training, primary school teacher,
educational process.
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРАВОЗНАВСТВО» У
ГУМАНІТАРНОМУ КОЛЕДЖІ
Стаття присвячена висвітленню важливих питань організації навчального процесу студентів правових
дисциплін у гуманітарному коледжі. Автором обґрунтовано необхідність пошуку інноваційних форм і
методів організації процесу навчання. Виділено два головні аспекти навчального процесу: навчання як
системна цілеспрямована діяльність кафедр (предметних або циклових комісій), що передбачає
передачу студентам наукових знань і формування їх особистісних якостей, і учіння як навчальна
діяльність студентів. Визначено мету правової освіти, що полягає у вихованні громадян у дусі поваги до
закону і прав людини, а також закорінені в їх свідомості небайдужого ставлення до порушень
законності й правопорядку. Окреслено головні принципи, форми та методи юридичної освіти майбутніх
правників.
Ключові слова: навчальний процес, форма навчального процесу, юридична освіта, лекція, практичне
заняття, семінарське заняття, індивідуальне заняття, консультація.
Актуальність дослідження. Модернізація системи вищої освіти України вимагає розробки
ефективних засобів формування всебічно розвиненої особистості, здатної не лише застосовувати здобуті
знання у професійній діяльності, але й постійно поповнювати їх. Обсяг інформації, необхідної для
плідної праці та життя освіченої людини, постійно зростає, саме тому актуальною є проблема виховання
у студентів таких рис особистості як самостійність, пізнавальна активність, креативність 6, с. 3.
Огляд досліджень і публікацій. Питання, пов’язані з організаційно-педагогічними умовами
підвищення ефективності роботи студентів у вищих навчальних закладах, дістали відображення у
дослідженнях таких відомих науковців як С.І. Архангельського, А.М. Алексюка, О.В. Євдокимова, Б.А.
Суся, В.А. Козакова, О.В. Василенко, Н.О. Шишкіної, Я.Я. Болюбаш, Є.М. Мойсеєвою та інших.
Постановка проблеми. Розглядаючи позиції Н.О. Шишкіної, яка наголошує на тому, що у
педагогічній науці недостатньо розглянуто питання теоретичного обґрунтування й апробації на практиці
технології організації роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін, аналізуючи досвід
роботи викладачів вищого навчального педагогічного закладу І-ІІ рівня акредитації можна засвідчити,
що в практичній роботі використовуються різні засоби та методи організації роботи студентів, які
здебільшого розробляються емпірично, без належного наукового обґрунтування, на основі інтуїтивних
уявлень. У зв’язку з цим недоліки педагогічної теорії та практики породжують суперечності між
соціальними змінами, пов’язаними з попитом на компетентні кадри, тобто такі, що не лише мають
високий рівень знань, але й уміють реалізовувати їх на практиці, самостійно їх поповнювати, приймати
відповідні рішення в конкретній виробничій ситуації, з одного боку, та наявним процесом навчання, який
здебільшого залишається заснованим на запам’ятовуванні інформації з наступним її відтворенням, – з
іншого.
Отже, виникає потреба у пошуку інноваційних форм і методів організації процесу навчання студентів
правових спеціальностей. Це є важливим для майбутніх викладачів, які повинні спрямувати свою
діяльність на підготовку компетентних спеціалістів з високим рівнем знань, умінь і навичок,
самостійних, активних та творчих особистостей, здатних вирішувати поставлені завдання. Проголошення
в Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті як головної мети системи освіти,
створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, формування поколінь, здатних
навчатися упродовж життя, стало важливим кроком на шляху до вдосконалення педагогічного процесу
6, с. 4.
Тому, метою статті є аналіз організації роботи зі студентами вищого педагогічного закладу І-ІІ рівня
акредитації у процесі вивчення правових дисциплін.
Виклад основного змісту дослідження. Як відомо, мета освіти – всебічний розвиток людини як
особистості і найвищої цінності суспільства 4, с. 110. У той же час освіта є основою інтелектуального,
культурного, духовного, соціального та економічного розвитку суспільства й держави. Тому формування
правової свідомості громадян за допомогою правової освіти і виховання є головним напрямом державної
політики, а юридична освіта як складова частина освіти громадян – справа державного значення.
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Головним у досягненні цієї мети є знання права, як однієї з форм і засобів реалізації конституційних
положень. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права й обов’язки громадян, повинні
бути доведені до відома населення в порядку, встановленому законодавством.
Найважливішим напрямком у виконанні цього завдання стала правова освіта, мета якої полягає у
вихованні громадян у дусі поваги до закону і прав людини, а також закорінення в їх свідомості
небайдужого відношення до порушень законності й правопорядку 3, с. 110.
Система вищої юридичної освіти в Україні нині набуває нового змісту і змінюється відповідно до
нових суспільних потреб (державно-правових, політичних, економічних, культурно-освітніх тощо).
Необхідність здійснення правової реформи, створення ефективної системи правового забезпечення в
різних сферах суспільного життя, підвищення якості нормотворчої, правоохоронної та
правозастосовуючої діяльності висуває нові вимоги до рівня підготовки правників у навчальних
закладах. Актуальним завданням стає пошук інноваційних форм і методів підготовки юристів:
розроблення та введення в навчальні плани нових перспективних дисциплін і впровадження
інноваційних методик їх викладання. Заслуговують на увагу механізми та новітні технології, які
допомагають готувати висококваліфікованих, конкурентоспроможних правників, здатних виконувати
складні науково-дослідні, фахово-прикладні й творчі завдання. Тому сьогодні важливо знайти найбільш
ефективні шляхи модернізації й підвищення якості сучасної юридичної освіти.
Процес навчання майбутніх правників має базуватися на принципах науковості, гуманізму,
спадкоємства, безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, інших
суспільних і релігійних організацій; організовуватися з урахуванням можливостей сучасних
інформаційних технологій навчання; орієнтуватися на формування досвідченої, гармонійно розвинутої
особистості, спроможної до постійного відновлення наукових знань, фахової мобільності, швидкої
адаптації до змін і розвитку соціально-культурної сфери, системи управління й організації праці в умовах
ринкової економіки 3, с. 111.
Фахові правові знання спеціаліста при викладанні правових дисциплін ґрунтуються на різносторонніх
і глибоких знаннях системи права в цілому і його галузях, зокрема основних принципах і тенденціях
розвитку, розуміння процесів його реалізації і методики викладання. Організовуючи навчальний процес,
викладач має бути впевненим у необхідності різностороннього поглиблення знань у результаті
опанування студентами фахової діяльності, досконалого володіння навичками, користування методами і
формами при аналізі тої чи іншої юридичної ситуації. Це дозволить значно підвищити рівень
професійно-правової культури випускників юридичних відділень вищих навчальних закладів, які
повинні усвідомлювати необхідність постійного самовдосконалення.
Процес навчання за спеціальністю «Правознавство» в гуманітарному коледжі організований таким
чином, щоб забезпечити виконання необхідних вимог до фахівця-правознавця, які викладені у
державному стандарті. Навчання студентів здійснюється за навчальним планом, відповідно до якого
здійснюється організація освітнього процесу з підготовки правознавців за період їх навчання у закладі.
Він містить перелік досліджуваних дисциплін; кількість годин, що відводиться на вивчення
передбачених планом дисциплін; установлені форми контролю (моніторингу) знань.
У відповідності до навчального плану, затвердженого директором на навчальний рік, складаються
робочі навчальні плани, які враховують особливості навчального процесу. Цим графіком
регламентується кількість навчальних тижнів у кожному семестрі, визначаються дати початку і
завершення семестрів, сесій, канікул, практик, вказуються заліки й екзамени, терміни проведення
навчальних атестацій, захисту курсових робіт тощо.
До основних видів навчальних занять за спеціальністю «Правознавство» відносяться лекції,
практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації.
Лекція – основна форма проведення навчальних занять з фахових дисциплін, що становить собою
логічно стрункий, системний, послідовний і ясний виклад того або іншого теоретичного питання 4, с.
152.
На сучасному етапі лекція виступає і як організаційна форма навчання – специфічний спосіб
взаємодії викладача і слухачів (курсантів, студентів), у рамках якого реалізується різноманітний зміст і
різні методи навчання, і як метод навчання – монологічний виклад навчального матеріалу в
систематичній і послідовній формі, сконцентрований в основному навколо фундаментальних проблем
науки 5, с. 2.
Лекція часто супроводжується демонстрацією схем, таблиць, нормативного матеріалу і призначена
для того, щоб закладати основи наукових знань, визначати напрямок, основний зміст і характер всіх
інших видів навчальних занять та самостійну роботу студентів.
Основне завдання студента на лекції – вчитися мислити, розуміти ідеї, викладені лектором, який
створює сприятливі умови для запам’ятовування почутого, тому що в цьому процесі бере участь слухова,
зорова й моторна пам’ять. Студент має не тільки записати почуте, але й зрозуміти його, не обмежуючись
лише записом схематичного та нормативного матеріалу. Потрібно пам’ятати, що основними в лекції є ті
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положення, висновки, логічні побудови, для доказу яких і робляться конкретні викладення.
Обов’язковою умовою лекційного викладу, що сприяє запам’ятовуванню, є розуміння студентом
матеріалу, що викладається.
Для інтенсифікації навчального процесу та максимальної активізації студентів правових дисциплін у
гуманітарному коледжі викладачами проводяться інтерактивні лекції, що передбачають, зокрема,
впровадження коротких запитально-відповідних співбесід зі студентами протягом лекції. Таким чином,
змінюється характер лекції – з традиційно монологічного на діалогічний. Відповідно викладач відразу
вступає в діалог зі студентами, задаючи їм запитання, реагуючи на їх відповіді, проводячи попереднє
опитування. Внаслідок цього, студенти суттєво поглиблюють свої знання. Власне лекційний час
використовується для більш важливих та концептуально складних частин (наприклад, проведення
коротких тестів на 5-10 хвилин, що демонструє рівень засвоєння студентами викладеного матеріалу),
даючи можливість студентам засвоїти решту матеріалу самостійно.
Вивчення дисципліни тільки за матеріалами лекцій та конспектів занять є недостатнім. Ґрунтовне
засвоєння матеріалу може бути досягнуто тільки на основі системної роботи з підручниками,
нормативно-правовими актами та періодичною літературою. Тому, перед кожною лекцією викладач
рекомендує прочитати конспект попередньої лекції, а після того, як лектор закінчить викладання будьякого великого за обсягом розділу курсу, варто здійснити опрацювання наявного матеріалу як за
конспектом, так і за підручником, що дасть можливість глибше засвоїти і закріпити здобуті знання.
Наступним типом заняття зі студентами-правознавцями є практичні заняття – форма навчального
заняття, при якій викладач організовує детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної
дисципліни та формує вміння і навички практичного застосування шляхом індивідуального виконання
студентом відповідно сформульованих завдань 3, с. 268.
Головним завданням цієї форми роботи є усвідомлення студентами зв’язку виконуваних практичних
завдань із теоретичними положеннями. Практика роботи зі студентами за спеціальністю
«Правознавство» показала, що практичні заняття проводять паралельно з начитуванням усіх основних
курсів лекцій. Вони зорієнтовані передусім на поглиблення і розширення здобутих студентами на
лекціях чи внаслідок роботи над навчальними посібниками знань, а також на оволодіння методикою
роботи з науковим та навчальним матеріалом і типовими для цієї дисципліни практичними навичками.
Безпосереднє проведення практичного заняття викладачами правових дисциплін гуманітарного
коледжу ґрунтується на попередньо підготовленому методичному матеріалі: тестах для виявлення рівня
оволодіння студентами необхідними теоретичними знаннями, з даної теми, положень, завдання різної
складності; включає проведення попереднього контролю знань, умінь і навичок студентів, постановку
загальної проблеми, її обговорення (за участю студентів), розв’язання завдань, їх перевірку, оцінювання.
Одним із пріоритетів інноваційного навчання є спільна робота студентів у великих і малих групах.
Роль викладача змінюється з традиційної на посередницьку. Маємо можливість спостерігати, що
найбільш ефективними формами організації навчальної діяльності є робота в групах, розмір якої
залежить від кількості студентів в академічній групі. Як правило, це 5-7 студентів. Робота в групах – це
організація роботи, яка сприяє залученню всіх студентів академічної групи, але з урахуванням рівня їх
розвитку та можливостей сприйняття матеріалу, особливе значення набуває при цьому диференційний
підхід до визначення завдань.
Одним з дидактичних принципів юридичної освіти є принцип зв’язку теорії з практикою, що полягає
в гармонійному поєднанні науково-правових знань з юридичною практикою і повсякденним життям
людей. Саме на цих засадах має ґрунтуватися викладання юридичних дисциплін 1, с. 162.
Одним із основних типів занять є семінарське заняття як форма роботи, при якій викладач
організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези власних
виступів на основі індивідуально виконаних завдань (рефератів) 4, с. 153.
Семінарські заняття мають свою специфіку, тому студентам рекомендується уважно ознайомитися із
планом семінару, проаналізувати рекомендовану літературу, скласти короткий план виступу за кожним з
питань. У процесі підготовки до семінару студенти повинні опрацювати одне або кілька із
рекомендованих джерел: книг, брошур, статей. На думку багатьох вчителів-практиків, засвоєння навичок
конспектування при роботі з книгою є винятково важливим. Конспектування – особлива діяльність, що
буде необхідною в подальшій фаховій діяльності.
Викладач правових дисциплін повинен вимагати від студентів під час виступу на семінарському
занятті намагатися висловлювати свої думки довільно, по можливості не користуючись конспектом.
Серед педагогічних засобів активізації навчального процесу особливе місце виділяється навчальній
дидактичній грі, яка є цілеспрямованою організацією навчально-професійної діяльності майбутнього
спеціаліста. Таким чином, ми перетворюємо семінарське заняття у так звані «майстерні», де студенти,
обговорюючи, дискутуючи, вирішують важливі правові проблеми на основі самостійних напрацювань, а
не просто «опитуються» за матеріалом, начитаним у лекціях. Дискусії – це співробітництво учасників
навчального процесу: з одного боку – різних груп студентів, з другого – студентів і викладача з метою
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спільного пошуку рішення. Викладач подає проблему для обговорення у дискусії, де за регламентом
беруть участь 3-5 студентів. Інші учасники через 15-20 хвилин долучаються до обговорення. Після
закінчення дискусії підводяться підсумки та оцінюються учасники дискусії. Як результат, викладач,
ненав’язуючи своє бачення, підкреслює ті моменти, в яких вдалося досягти згоди і залишити відкритими
ті, які потребують подальшого обговорення.
Важливе значення для студентів-правознавців мають консультації, н а яких розглядаються питання,
що стосуються організації і методики позааудиторної самостійної роботи, розв’язання питань пов'язаних
із уточненням тих або інших наукових даних, нових для студента понять, термінів, методів вирішення
окремих завдань; подаються відомості про додаткову літературу тощо 2, с. 19.
У гуманітарному коледжі в процесі підготовки студентів до екзаменів відіграють велику роль
консультації. Зазвичай викладачі правових дисциплін кожній групі проводять дві передекзаменаційні
консультації. Перша – носить установчий характер, яка організовується за 2-3 тижні до початку
складання екзамену. ЇЇ можна провести ще до закінчення оглядових лекцій. На такій консультації
надаються методичні рекомендації з організації самостійної роботи в період підготовки до екзамену, а
саме: робота з законами та іншими підзаконними актами, з підручниками та поточними публікаціями в
періодичних юридичних виданнях, з навчальними посібниками. На консультації студенти
ознайомлюються з принципами групування питань в екзаменаційних білетах; про місце (аудиторію), час
та порядок проведення іспиту; про режим роботи в дні підготовки до екзамену, включаючи режим
роботи бібліотеки; про методичні вказівки до підготовки і проведення іспиту за фахом.
Друга консультація має на меті надати студентам допомогу у вивченні нових і найбільш складних
питань з фахових дисциплін. Для зміни традиційної обстановки таку консультацію пропонується
проводити у формі «круглого столу». ЇЇ організовують напередодні екзамену для окремої групи
студентів. Необхідно заздалегідь сформулювати питання, на які вони бажають отримати додаткові
пояснення. При цьому на другій консультації аналізуються найбільш поширені помилки, які допускали
попередні групи при складанні екзамену.
Відвідування консультації не є обов’язковим, проте саме вона забезпечує безпосереднє спілкування
студента з викладачем, що сприяє найкращому розбору й засвоєнню матеріалу, що пропонується для
вивчення.
Висновки. Таким чином, в навчальному процесі вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації
проводяться різні види навчальних занять, які спрямовані на досягнення реалізації єдиної мети – якісно
нового підходу щодо вибору змісту правової підготовки, методики і методів навчання кваліфікованих
спеціалістів-правників, яких потребує сучасна система вищої юридичної освіти.
Мета будь-якого навчального закладу у ході здійснення підготовки фахівця, викладача правових
дисциплін, – сформувати у випускника органічну систему основних якостей юриста, педагога, оскільки
вони, з одного боку, характеризують індивідуальність особистості, з іншого, – розкривають потенціал
професіоналізму, спрямованого на служіння справі законності й добробуту людей. Від рівня правової
підготовки випускників юридичних фахів залежить повага громадян до закону, держави, влади,
дотримання законності й правової культури, стан морально-психологічного клімату сучасного
суспільства.
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Юзько Т. Н., Слугоцькая В. М. Актуальные аспекты подготовки студентов специальности
«правоведение» в гуманитарном колледже
Статья посвящена освещению важных вопросов организации учебного процесса студентов правовых
дисциплин в гуманитарном колледже. Автором обоснована необходимость поиска инновационных форм
и методов организации процесса обучения. Выделены два главных аспекта учебного процесса: обучение
как системная целенаправленная деятельность кафедр (предметных или цикловых комиссий),
предусматривающей передачу студентам научных знаний и формирования их личностных качеств и
учения как учебная деятельность студентов. Определены цели правового образования, которая
заключается в воспитании граждан в духе уважения к закону и правам человека, а также
укоренившиеся в их сознании неравнодушного отношения к нарушениям законности и правопорядка.
Определены основные принципы, формы и методы юридического образования будущих юристов.
Ключевые слова: учебный процесс, форма учебного процесса, юридическое образование, лекция,
практическое занятие, семинарское занятие, индивидуальное занятие, консультация.
Yuzko T. M., Sluhotska V. M. Relevant Aspects Of Training Students Of "Law" Specialty In Humanitarian
College
The article is devoted to important issues of organization of educational process of students of legal disciplines
in humanitarian college. The author substantiates the necessity of innovative forms and methods of organization
of learning process. There are two main aspects of the educational process. They are: the education as a
systematic purposeful activity of the chairs (subject or cycle commissions) that provides the transmission of
scientific knowledge to students, the formation of their personal qualities, and the process of learning as an
academic activity of students. The goal of legal education is defined. It is in educating citizens in the spirit of
respect for the law and human rights as well as unindifferent attitude toward violations of law and order. The
main principles, forms and methods of legal education of future lawyers are outlined .
Keywords: the learning process, the forms of studing process, lectures, practical, seminars, individual classes,
counsultations, the education of law students.
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КТО ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ЛИЧНОСТЬ, СПЕЦИАЛИСТ, ЛИЧНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА
В статье проанализировано результат профессиональной подготовки будущих специалистов в системе
высшего профессионального образования и сформулированы соответствующие методологические
положения относительно того, кто и что должны быть таким результатом. Обращено внимание, что
на сегодняшний день в педагогической практике имеется несколько вариантов такого результата:
личность, личность специалиста, специалист как профессионал. В русле субъектно-деятельностного и
компетентностного подходов в профессиональном образовании особое внимание обращено на
формирование настоящего профессионала как субъекта профессиональной деятельности – как
результата его профессиональной подготовки в системе высшего профессионального образования,
готового до профессиональной самоактуализации в профессиональной деятельности.
Ключовые слова: личность; специалист; субъект профессиональной деятельности; ключевые
компетентности; профессиональная компетентность; профессиональная подготовка;
профессиональное образование.
Актуальность проблемы. Ныне одной с самых актуальных проблем системы профессионального
образования является проблема обеспечения его качества, выпуск компетентных выпускников, на
которые есть спрос на рынке труда. На сегодняшний день проблема обеспечения качества, практически,
не решена. Безусловно, это связано с комплексом объективных и субъективных причин, среди которых
главной является методологическая путаница относительно того, каким и кем должен быть выпускник –
личностью, специалистом с сформированными профессиональными компетенциями (согласно
рекомендаций МОН Украины) или сформированной профессиональной компетентностью, субъектом
профессиональной деятельности. Стремление соблюдать требования Болонського процесса и
европейские требования качества также не всегда приносят положительный результат. Поэтому
существует острая необходимость методологического обоснования результата профессиональной
подготовки будущих специалистов в системе высшего образования и получения ответа на вопрос: кто
нужен работодателю: личность, или личность специалиста, или специалист как профессионал?
Анализ результатов последних исследований. В педагогике имеется достаточно много
исследований по проблеме профессиональной подготовки специалистов, особенно в русле
компетентностного подхода в образовании. Наиболее существенными среди них есть такие:
– совершенствование системы профессионального образования на основе применения
компетентностного подхода (В. Бездухов, В. Болотов, Г. Ельникова, И. Зимняя, В. Луговой, А. Маркова,
Н. Ничкало, В. Сериков, А. Тубельський, В. Ягупов и др.);
– определение основных видов компетентности (И. Зимняя, Г. Селевко, А. Хуторской, Т. Шамова,
В. Ягупов и др.);
– обоснование содержания профессиональной компетентности будущих специалистов (М. Волошин,
Г. Ельникова, В. Луговой, А. Маркова, С. Мишина, П. Третьяков, С. Шишов и др.) и её формирование
(А. Дубасенюк, Г. Ельникова, И. Ермаков, Н. Ничкало, В. Радкевич, В. Свистун, В. Семиченко,
Т. Сорочан, В. Стрельников, Л. Хоружа, Л. Шевчук и др.) и др.
Несмотря на такую широкую тематику исследований, ныне в профессиональной педагогике имеет
место неоднозначное понимание и трактовка содержания компетентностного подхода в
профессиональном образовании и его трактовка относительно качества подготовки выпускника
профессионального ВУЗа.
Цель статьи – дать методологическое обоснование результата профессиональной подготовки
будущих специалистов в системе высшего.
Изложение
основного
исследовательского
материала.
Методологические
проблемы
профессиональной подготовки будущих специалистов «обозначают» основные векторы, на какие
необходимо ориентироваться при определении её целей, содержания и результатов. На сегодняшний
день большинство организаторов системы профессионального образования, как правило,
дезорганизованы, так как не знают, кого они готовят. Одни формируют личностей (даже не развивают
личность, т. е. продолжают «работать» за среднюю школу, т.к. именно она должна формировать
ключевые компетентности, интегральным результатом которого является личность), вторые – личность
специалиста, третьи – формируют компетенции (согласно рекомендаций МОН Украины), четвёртые –
© Ягупов В. В., 2017
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большое количество разных, между собой не согласованных компетентностей, а не профессиональную
компетентность конкретного специалиста, пятые – неизвестно ещё кого-то или что-то.
Для обоснованного ответа на этот достаточно простой, а для некоторых – сложный и неразрешимый
вопрос необходимо обратиться к работодателям – кто им нужен? Какого выпускника они ожидают? Им
нужен хороший человек (личность как социальный субъект) или специалист, а лучше всего
профессионал (субъект профессиональной деятельности)?
Угадайте с одного раза – кто им нужен. Ответ, практически, 100% один – подготовленный
специалист, который сразу же профессионально будет выполнять должностные обязанности как
профессионал, как субъект профессиональной деятельности. На ряд этих и других проблемных вопросов
мы ответили в своих предыдущих публикациях [2-6], в которых подчёркнули основную миссию высшего
профессионального образования – подготовка субъекта профессиональной деятельности, который
сформировал свою профессиональную и специальную виды компетентности, психологически, личностно
и профессионально готовый к успешной профессиональной деятельности.
Коротко сформулируем основные методологические положения относительно личности и
профессионала, как результат их профессиональной подготовки в системе высшего профессионального
образования.
Первое методологическое положение: мы не противопоставляем личность и специалиста, т.к. это в
корне методологически неправильно, но и не отождествляем, т.к. они взаимонезаменяемы. Причина
достаточно простая: личность – это социализированность индивида в социуме, результат
подготовленности человека как социального существа для жизни в обществе, а любой специалист – это
профессиональная социализированность личности как конкретного специалиста в выбранной им
профессиональной среде, подготовленность, способность и готовность к реализации определённых
должностных функций в этой профессиональной среде, например, в педагогической [5] или в военной
[6].
Например, в военной среде, которая на сегодняшний день определяет будущее Украины как
суверенного государства и субъекта на международной арене, мало быть профессионально
компетентным, а ещё обязательно необходимо пройти психологическую подготовку, формировать и
постоянно поддерживать психологическую готовность к успешным действиям в экстремальных
условиях, в том числе обязательно в боевой обстановке. В противном случае будут в обществе разные
психологические проблемы действующих или бывших военнослужащих, которые имеют обобщенное
название – посттравматический психический синдром (ПТПС) участников войны, боевых действий,
например, АТО на востоке Украины, или вьетнамский синдром – бывших американских
военнослужащих, которые воевали во Вьетнаме, или афганский синдром – бывших советских
военнослужащих, которые принимали участие в боевых действиях на территории Афганистана,
чеченский синдром», который возник после первой чеченской кампании Вооружённых сил России в
Чеченской республике (1994–1996).
Этот синдром имеет разные проявления – социальные, поведенческие, физиологические, а также
психические, которые возникли как неосознанный ответ на страшные травмирующие психику события.
Психические проявления или последствия являются самыми серьёзными и представляют весьма
комплексное заболевание для любого человека, которое имеет такие клинические симптомы:
немотивированная бдительность; взрывная неуправляемая реакция; притупленность эмоций;
агрессивность; нарушения памяти и концентрации внимания; депрессия; общая тревожность; приступы
ярости; склонность к злоупотреблению наркотическими, алкогольными и лекарственными веществами;
непрошеные воспоминания и др.
Соответственно, возникает закономерный вопрос: может ли военнослужащий как личность избежать
такого синдрома? Как показывает опыт боевых действий, даже не каждый профессиональный военный
не в состоянии избежать таких психических травм. Поэтому просто быть личностью недостаточно,
чтобы быть профессионалом и успешно заниматься профессиональной деятельностью как её субъект.
Под личностью мы, как правило, понимаем социально определённую систему социально-психических
свойств, качеств и проявлений конкретного индивида, которая определяет его социальное бытие как
социального субъекта, но не профессиональное бытие. Для этого он должен реализовать цели
образования 21 века, сформулированные Жаком Делором: научиться познавать; научиться делать;
научиться жить вместе; научиться жить, которыей определил по сути основные глобальные
компетентности. Поэтому он должен иметь социально определённую систему социально-психических
свойств, качеств и проявлений, в частности, эта система проявляется в:
– степени сформированности ведущих социально-психических качеств индивида, прежде всего его
сознания и самосознания, рефлексии и саморефлексии; поэтому личность можно определить как
носителя сознания и самосознания;
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– сознательной включенности в систему социальных отношений и ответственное осознанное
выполнение в ней разных социальных ролей – студента, работника, жены, мужа, отца, матери,
начальника, подчиненного и т.д.;
– самодетерминации и саморегуляции своей деятельности, поведения и социального бытия как
социального сознательного субъекта;
– способности нести сознательную ответственность за результаты, а также за возможные последствия
своей деятельности, социального поведения и поступков;
– активности, которая выражается в общественно признанных и поощряемых формах социального
бытия.
Это основные свойства, качества и проявления, которые с одной стороны, формирует средняя школа
как ключевые компетентности своего выпускника (Советом Европы по теме «Ключевые компетенции
для Европы» был определен следующий примерный перечень ключевых компетентностей: изучать;
искать; думать; сотрудничать; приниматься за дело; адаптироваться; польские исследователи выделяют
пять ключевых компетентностей человека: учебную, коммуникативную, социальную, деятельностную и
компьютерную [7]), а с другой – в конкретном социуме, с определённой культурной, например, в
религиозной среде они могут иметь определённые вариации, но смысл один – зрелость социальнопсихических качеств индивида, что обеспечивает его социальную автономность, как социального
субъекта, а также способствует его формированию, развитию, совершенствованию как
профессионального субъекта, например, военного специалиста.
Например, военный специалист – это социально и профессионально обусловленная система ведущих
профессионально важных качеств, культуры военно-профессиональной и специальной деятельности,
которая характеризует самые существенные профессиональные проявления, свойства конкретного
военного специалиста и определяют его профессиональное бытие, поведение и деятельность как
субъекта определённого вида военно-профессиональной деятельности в Вооружённых силах Украины.
Самые существенные профессиональные проявления, свойства военного специалиста как
профессионала:
– степень сформированности ведущих социально-психических и профессионально важных качеств
как представителя военной организации украинского государства и конкретного военного специалиста
(военно-профессиональное сознание и самосознание, профессиональная Я-концепция, система
ценностей военно-профессиональной деятельности, военно-профессиональная субъектность и др.);
– включённость в систему социальных и военно-профессиональных отношений путём выполнения
определённых должностных компетенций в военной организации государства;
– военно-профессиональная рефлексия, сознательная самодетерминация и саморегуляция своей
профессиональной деятельности в военной организации;
– готовность и способность нести сознательную ответственность за результаты, а также за возможные
последствия своих действий, поступков и деятельности в пределах исполнения своих служебных
полномочий, что особенно актуально в боевых условиях, которые не имеют, как правило, чёткого
алгоритма действий;
– сознательная активность, что выражается в военно-профессиональной деятельности и в творческом
отношении к ней.
Основными показателями профессионализма военного специалиста, которые дают ему возможность
успешно действовать в экстремальных условиях, являются:
– субъектная компетентность как военнослужащего и представителя военной организации
государства, что проявляется в восприятии, с одной стороны, им самого себе как военного специалиста,
его практическом мышлении как военного профессионала, с другой – восприятие его социумом и
военными профессионалами как военного профессионала;
– военно-профессиональная компетентность как представителя конкретного вида и рода войск,
например, Сухопутных войск, Воздушных сил, Военно-морских сил Вооружённых сил Украины;
– специальная компетентность как конкретного военного специалиста, например, командира,
инженера, снабженца, которые тоже имеют разные вариации в зависимости от конкретного вида и рода
войск;
– развитость личностных и военно-профессиональных качеств и свойств как специалиста
экстремального вида деятельности, среди которых ведущим является психическая устойчивость в
экстремальных условиях действий;
– чёткое осознание профессионально важных целей служебной деятельности как субъекта военнопрофессиональной деятельности и их восприятие как ориентира действий;
– владение самыми современными, в том числе и информационными технологиями, методиками и
средствами решения служебных компетенций, введения боевых действий;
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– низкий уровень зависимости в процессе реализации служебных компетенций от внешних факторов,
т.е. профессиональная субъектность, что проявляется в автономности в процессе реализации служебных
компетенций;
– успешность, продуктивность и эффективность военно-профессиональной деятельности как
актуализации военно-профессиональной компетентности.
Второе методологическое положение: сформированность личности, например, абитуриента любого
ВУЗа является необходимым условием его принятия на учёбу в качестве студента и формирования
профессиональной компетентности как будущего специалиста, т.е. без личности нет и не может быть
никакого специалиста: чем разнообразнее развита личность, тем больше у неё творчества,
инициативности и разных видов потенциала – интеллектуальных, физических, личностных и
профессиональных – для овладения будущей специальностью и становления профессионалом в своей
сфере деятельности.
При этом при поступлении абитуриента в ВУЗ определяется сформированность его ключевых
компетентностей, как его способности учиться в профессиональному ВУЗе, т.к. «Профессиональная
компетентность формируется на основе и с помощью ключевых компетентностей, которые, с одной
стороны, обеспечивают успешное её формирование, а с другой – лежать в основе профессиональной
компетентности…» [1, с. 17], т.к. они, во-первых, составляют фундамент профессиональной
компетентности, лежать в её основе, обеспечивают формирование, актуализацию и реализацию. Кроме
этого проводится профессиональный отбор для определения того факта, может или не может
конкретный абитуриент овладеть будущей специальностью и работать эвентуально по этой
специальности, т.к. каждая профессия предусматривает определённую совокупность профессионально
важных качеств. Они для педагога одни, в тоже время для учителя начальных классов – совершенно
другие, для офицера существуют свои профессионально важные качества, как и для каждой
специальности.
Третье методологическое положение: сформированность профессиональной компетентности
специалиста не всегда означает, что он готов к успешной профессиональной деятельности, т.к. с одной
стороны – отличники в учёбе (формальный интегральный критерий сформированности
профессиональной компетентности) не всегда становятся успешными в профессиональной деятельности,
потому что они не только должны знать, а прежде всего должны стать субъектами профессиональной
деятельности – автономными, самостоятельными, творческими, инициативными и ответственными, а с
другой – «твердые троечники» часто становятся лидерами в профессиональной деятельности, у которых
сильно развиты такие профессионально важные качества как инициативность, коммуникативность,
смелость, способность к риску и др., которые способствуют реализации должностных обязанностей и
автономному поведению в профессиональной деятельности.
Хотя её сформированность априори означает наличие минимально необходимых оснований для
трудоустройства по специальности, потому что «Профессиональная компетентность будущего
специалиста объединяет в себе интеллектуальную (знания и способы познавательной деятельности),
деятельностную (навыки, умения и желательно – способности) и субъектную (саморефлексия,
самодетерминация и саморегуляция) составляющие профессионального образования. Она включает не
только когнитивную и операционально-технологическую составляющие профессионального
образования, но и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую, т. е. оно включает
результаты обучения не только в виде знаний, навыков, умений и способностей, а и систему ценностных
ориентаций, мотивы, привычки и отношения будущего специалиста» [1, с. 17].
Четвертое методологическое положение: актуализацию профессиональной компетентности
специалиста обеспечивает его профессиональная субъектность – практичное мышление как
профессионала, поведение как профессионала, поступки как профессионала, ответственность как
профессионала, например, как педагога: «ведущие характеристики профессиональной субъектности
педагога: ценностная мотивированность действий, поступков, поведения и в целом деятельности, что
демонстрирует причинную обусловленность педагогической деятельности; активность, отражающая
способность педагога как субъекта деятельности к осознанным целенаправленным действиям для
достижения поставленных целей педагогической деятельности; способность к рефлексии и самое
главное — к саморефлексии; осознанная модальность, что проявляется в понимании педагогами как
субъектами педагогической деятельности собственных личностных, профессиональных и субъектных
особенностей в сравнении с другими людьми и специалистами; вариативность, которая характеризует
возможность педагога осознанно выбирать средства педагогической деятельности» [5, с. 325]. Из
названных компонентов активность, ценностно-мотивационная обусловленность педагогической
деятельности и способность к рефлексии и саморефлексии представляют вариативную часть структуры
его профессиональной субъектности, поскольку являются динамичными, имеют свойство к
формированию, изменению, развитию и совершенствованию. Именно наличие этих компонентов делает
профессиональную компетентность педагога завершенной, которая имеет «способность» к актуализации
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профессиональной компетентности в педагогической деятельности, а также к самосовершенствованию
самого педагога в педагогической деятельности.
Профессиональная субъектность педагога, по нашему мнению, представляет его интегральное
профессионально важное качество, которое основывается на позитивном отношении к педагогической
деятельности и главное – к обучающимся, позитивном самоотношении к самому себе как субъекту
педагогической деятельности в системе образования, что основывается на результатах рефлексии,
саморефлексии и признании у себя деятельных, активно-преобразующих целенаправленных
возможностей и способностей для самоактуализации в педагогической сфере, и определяет его
интегральную способность к самодетерминации и саморегулированию в педагогической деятельности в
соответствии с внешними и внутренними критериями эффективности педагогической деятельности.
Поэтому профессиональная субъектность является интегральным результатом профессиональной
подготовленности любого специалиста. Последствием её несформированности является, например, такой
печальный факт – значительная часть выпускников педагогических ВУЗов не работают педагогами, при
существенном количестве вакантных мест педагогов в системе образования. В связи с этим
существенная часть учебно-воспитательного процесса в любом ВУЗе должна быть ориентирована на
формирование и развитие ценностей будущей профессиональной деятельности, формирование
профессионального мировоззрения как, например, педагога, формирование его практического мышления
и профессионального поведения как педагога. В связи с этим мы говорим, что педагог – это образ жизни
и мышления, а не только культура педагогической деятельности в аудитории и на территории учебного
заведения.
Таким образом, для работодателя нужен компетентный выпускник, способный и готовый к успешной
профессиональной деятельности без дополнительной учёбы, без затрат времени на переобучение на
рабочем месте, т.е профессионал своего дела. Но нужен не как робот, готовый к выполнению любой
команды, а творческая личность с гражданской позицией и профессиональными ценностями, который
овладел культурою социального и профессионального бытия, готовый до профессиональной
самоактуализации. Поэтому творческая личность и компетентный специалист всегда будут идти рука об
руку, которые только в паре представляют субъектную ценность как профессионал. Следовательно,
система профессионального образования, развивая творческую личность и опираясь на неё, должна
формировать компетентного выпускника – субъекта профессиональной деятельности – настоящего
профессионала.
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Ягупов В. В. Хто має бути результатом підготовки майбутніх спеціалістів у системі вищої
професійної освіти: особистість, фахівець, особистість спеціаліста
У статті проаналізовано результат професійної підготовки майбутніх спеціалістів у системі вищої
професійної освіти та сформульовані відповідні методичні положення стосовно того, хто і що має
бути таким результатом. Звернено увагу на те, що нині в педагогічній практиці мається кілька
варіантів такого результату: особистість, особистість спеціаліста, фахівець як професіонал. Згідно з
вимогами суб’єктно-діяльнісного та компетентнісного підходів до професійної освіти акцентовано
увагу на формування справжнього професіонала як суб’єкта професійної діяльності – як результату
його професійної підготовки в системі вищої професійної освіти, готового до професійної само
актуалізації в професійній діяльності.
Ключові слова: особистість; особистість спеціаліста; фахівець; суб’єкт професійної діяльності;
ключові компетентності; професійна компетентність; професійна підготовка; професійна освіта.
Yagoupov B. В. Who Is To Be The Result Of The Professional Training Of The Would-Be Specialists In The
System Of Higher Professional Education: Personality, Specialist, Specialist’s Personality
The article analyzes the result of the professional training of the would-be specialists in the system of higher
professional education and sets forth respective methodological positions as to what and who is to be such a
result. It stresses that in today’s pedagogical practice there are several options of such a result: personality,
specialist’s personality, specialist as a professional. Within the framework of subject-activity and competence
approaches in professional education special attention is given to the formation of the present-day professional
as an actor of professional activity – as a result of professional training, ready for professional selfactualization in professional activity.
Key words: personality; specialist; actor of professional activity; key competencies; professional competence;
professional training; professional education.
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ФЕНОМЕН ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО
ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРЕДМЕТНОЇ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ І ПРАКТИЧНИЙ СТАН
Стаття присвячена характеристиці підготовки майбутніх педагогів до формування у молодших
школярів предметної природознавчої компетентності. Обґрунтовано склад, виокремлено та описано
компоненти (мотиваційний, змістовий, процесуальний, комунікативний) готовності майбутнього
вчителя початкових класів до формування у молодших школярів предметної природознавчої
компетентності, рівні її сформованості (відносно високий, середній, початковий). Наведено
результати констатувального етапу педагогічного експерименту з виявлення рівнів готовності
майбутніх учителів до формування у молодших школярів предметної природознавчої
компетентності.
Ключові слова: професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів, предметна
природознавча компетентність, готовність, компоненти, критерії та рівні готовності,
констатувальний етап педагогічного експерименту.
Вища освіта є одним з найважливіших соціально-державних інститутів, що виконує функцію
підготовки майбутніх фахівців до вирішення професійних завдань у певній сфері діяльності, а також до
здатності її безперервно вдосконалювати. Вища освіта покликана формувати у майбутнього фахівця цілу
низку компонентів інформаційно-знаннєвого і діяльнісного характеру, завдяки яким формуються його
професійно значимі якості, набуваються знання, уміння, судження, необхідні для конкретного виду
діяльності.
Аналіз досліджень і публікацій. До дослідження проблеми професійної підготовки педагога в різний
час і з різних позицій зверталися О. Абдулліна, В. Володько, Е. Карпова, Н. Кічук, В. Лозова, Г. Троцко,
М. Ярмаченко та ін.
Відомі різні підходи до визначення сутності професійної підготовки з позицій сучасної психологопедагогічної науки. Так, психологи Л. Войтко, О.Киричук, С.Максименко, В.Семиченко та ін. трактують
її як засіб росту індивідуального потенціалу особистості, розвитку її резервних сил, пізнавальної та
творчої активності на основі оволодіння загальнонауковими та професійно значущими знаннями,
вміннями й навичками.
Питання педагогічної підготовки знайшли своє розв`язання у працях В. Бондаря, О. Дубасенюк,
С. Мартиненко, О. Пєхоти, В. Сластьонін, І. Шапошнікової, але підготовка майбутніх учителів до
формування у молодших школярів природознавчої компетентності дотепер не була предметом
спеціального дослідження.
Мета статті – розкрити сутність готовності майбутніх учителів до формування у молодших школярів
предметної природознавчої компетентності, схарактеризувати практичний стан цього феномену.
Виклад основного матеріалу. У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття
«підготовка» розглядається як дія за значенням підготовити; запас знань, навичок, досвід та ін., набутий
у процесі навчання, практичної діяльності [1]. В іншому словнику термін «професійна підготовка»
тлумачиться як сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей особистості, трудового досвіду і
норм поведінки, що забезпечують можливість успішної праці за обраною професією [2]. З наведених
означень бачимо, що професійну підготовку тлу3мачать і як процес, і як результат.
Професійна діяльність вчителя багатоаспектна і багатофункціональна й вимагає не тільки
сформованості певних наукових знань, умінь, але і є «провідником» духовності в сфері освіти. Тому
професійна підготовка студентів передбачає цілеспрямовану діяльність із засвоєння знань та оволодіння
навичками й уміннями, необхідними для успішної педагогічної діяльності.
Показником якості підготовки майбутніх учителів до педагогічної діяльності виступає готовність до її
здійснення. Ядро цієї готовності утворюють: позитивне ставлення до педагогічної професії; стійкі
мотиви, професійно значущі якості особистості; сукупність необхідних психологічних і педагогічних
знань, умінь, навичок.
Готовність до професійної діяльності, як особлива якість особистості, передбачає усвідомлену
особистістю мотивацію щодо виконання діяльності. У структурі готовності виділяють ставлення до
© Ярошенко О. Г., Мозуль І. В., 2017
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діяльності або настанову, мотиви діяльності, знання про предмет і способи діяльності, навички та вміння
їх практичного втілення [3].
Професійна готовність вчителя до педагогічної діяльності представлена багатьма аспектами, тому
дослідники вдаються до вивчення конкретних її видів. З поміж них предметом нашого дослідження
обрано готовність майбутніх учителів початкових класів до формування предметної природознавчої
компетентності молодших школярів. У її структурі ми розрізняємо чотири компоненти: мотиваційний,
змістовий, процесуальний, комунікативний.
Мотиваційний компонент готовності майбутнього вчителя початкових класів до формування
предметної природознавчої компетентності молодших школярів відображає його стійкий інтерес до
професійної діяльності, вивчення природничих і фахових дисциплін, постійне прагнення до
професійного удосконалення, творчої реалізації набутих знань та умінь у навчання природознавства
молодших школярів.
Критерієм сформованості цього компонента є ступінь прояву мотиваційної сфери майбутнього
вчителя початкових класів до формування предметної природознавчої компетентності молодших
школярів.
Змістовий компонент готовності майбутнього вчителя початкових класів до формування предметної
природознавчої компетентності молодших школярів розглядаємо як систему теоретичних і емпіричних
знань з природничих дисциплін, педагогіки, психології та методики навчання природознавства у
початковій школі.
Змістовий компонент також передбачає обізнаність майбутнього вчителя у питаннях формування в
учнів початкових класів пізнавального інтересу до навчання природознавства.
Критерієм сформованості цього компонента у нашому дослідженні обрано коефіцієнт засвоєння
знань. Про сформованість змістового компонента свідчить усвідомлене засвоєння студентом
полідисциплінарного змісту фахової підготовки.
Процесуальний компонент готовності майбутнього вчителя початкових класів до формування
природознавчої компетентності молодших школярів – це необхідний обсяг умінь і навичок, що
забезпечують успішне формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів. Він
характеризується наявністю вмінь, необхідних для розвитку пізнавального інтересу молодших школярів
до навчання природознавства, організації навчального процесу з природознавства з використанням
різних форм і методів навчання, планування й проведення уроків природознавства, аналізу та корекції
навчального процесу та власної діяльності.
Даний компонент забезпечує вчителеві практичне впровадження теоретичних знань, тому його
критерієм ми обрали методичну доцільність спроектованої студентом педагогічної системи навчання
молодших школярів природознавства, яку оцінювали на заняттях з методики навчання природознавства
та під час педагогічної практики.
У діяльності майбутнього вчителя початкових класів з формування природознавчої компетентності
молодших школярів важливе значення мають безпосередній діалог із природою та комунiкацiя «з
приводу природи» по лінії «учитель – учні». Це вказує на важливість комунікативного компонента у
структурі готовності майбутнього вчителя початкових класів до формування природознавчої
компетентності молодших школярів. Він складається з оволодіння способами та прийомами педагогічної
взаємодії, умінь педагогічного спілкування та здатності налагоджувати конструктивне спілкування
молодших школярів у процесі навчання природознавства.
Типовою характеристикою комунікативного компонента готовності майбутнього вчителя початкових
класів до формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів є спілкування,
тому критерієм сформованості даного компонента у дослідженні виступає здатність до налагодження
конструктивного спілкування з молодшими школярами у процесі вивчення природознавства.
На підставі сутнісних характеристик компонентів готовності майбутніх учителів до формування у
молодших школярів предметної природознавчої компетентності у дослідженні обґрунтовано початковий,
середній та високий рівні сформованості цієї особистісної якості.
Початковий рівень. Інтерес до опанування майбутніми вчителями сучасними технологіями навчання
природознавства ситуативний, нестійкий. Природничі та педагогічні знання, необхідні для формування
предметної природознавчої компетентності у молодших школярів, фрагментарні, відсутнє бажання в їх
розширенні. Студент (студентка) орієнтується у змісті навчального предмету, за допомогою викладача
може виконати запропоноване конкретне завдання.
Уміння використовувати знання на практиці недостатньо сформовані, практична діяльність потребує
постійного контролю з боку викладача; сформовані окремі вміння і навички моделювання навчального
процесу з природознавства. Сформовані лише окремі комунікативні вміння, необхідні для формування
предметної природознавчої компетентності у молодших школярів.
Середній рівень. Студент (студентка) має бажання здійснювати формування у молодших школярів
предметної природознавчої компетентності й потребу в самовдосконаленні знань та умінь, необхідних
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для цього, але не завжди усвідомлює значущість систематичної і цілеспрямованої самостійної роботи в
цьому напрямі.
Природничі та педагогічні знання загалом сформовані, проте відчувається утруднення у їх
використанні. Може самостійно вирішити нескладну поставлену задачу, працює за зразком.
Комунікативні вміння й навички, необхідні для формування предметної природознавчої компетентності
у молодших школярів, в основному сформовані.
Високий рівень. Студент (студентка) виявляє свідоме ставлення до формування предметної
природознавчої компетентності у молодших школярів, притаманне прагнення до саморозвитку.
Природничі, психологічні та педагогічні знання достатньо сформовані, що виявляється у володінні
природознавчою термінологією, знанні форм, методів, засобів і прийомів організації навчально-виховної
роботи з молодшими школярами на уроках природознавства.
Сформована система вмінь моделювання педагогічної системи навчання природознавства молодших
школярів професійну діяльність, знаходити рішення у нестандартних ситуаціях. Методична підготовка
достатня. Комунікативні вміння, необхідні для розвитку предметної природознавчої компетентності у
молодших школярів, достатньо сформовані.
З метою виявлення практичного стану готовності майбутніх учителів початкових класів до
формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності нами був організований і
проведений констатувальний етап педагогічного експерименту. В ньому взяли участь 382 студенти 1 і 3
курсів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка,
Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, Вінницького
національного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
Визначаючи рівні сформованості мотиваційного компонента готовності студентів до формування у
молодших школярів предметної природознавчої компетентності, ми запропонували їм дати відповіді на
запитання анкети :
1. Чи вважаєте ви, що у професійній підготовці існує проблема з підготовкою до формування
предметної природознавчої компетентності у молодших школярів і в чому вона полягає?
2. Чи потрібно на факультеті початкової освіти вивчати спеціально формувати у молодших школярів
предметної природознавчої компетентності?
3. Чи хотіли б Ви більше дізнатися про предметну природознавчу компетентність молодших
школярів?
Опитування показало, що переважна більшість студентів усвідомлюють важливість формування
предметної природознавчої компетентності у молодших школярів і виявили бажання дізнатися більше
про предметну природознавчу компетентність молодших школярів.
На запитання про необхідність сучасному вчителю початкових класів опанувати всіма видами
природничих, педагогічних і психологічних знань, необхідних для формування природознавчої
компетентності учнів, 89,4 % студенти відповіли «так», 6,5% – «ні», 4,1% – «не визначилися». –
Як ми й передбачали, на початковому етапі навчання студенти виявляли лише елементи готовності до
навчання природознавства пов`язані насамперед з більш-менш усвідомленою або навіть елементарною
мотивацією щодо вибору професії вчителя початкових класів. Ця мотивація більшою мірою визначається
прагненням стати високоосвіченим фахівцем, професіоналом у своїй справі, значно менше – інтересом
до спілкування з дітьми, до формування в них природознавчої компетентності.
Більшість студентів, які вступили на факультет початкової освіти, є випускниками середніх і середніх
спеціальних навчальних закладів, їхні навчальні досягнення з предметів освітньої галузі
„Природознавство” досить високі.
Кожному з учасників констатувального етапу експерименту були запропоновані діагностичні
запитання і завдання з метою визначення рівня знань майбутнього вчителя початкових класів з
природничих дисциплін, педагогіки та методики навчання природознавства. Усі відповіді респондентів
було поділено на три групи: «правильні повні», «правильні неповні», «неправильні».
Кількісний аналіз одержаних результатів показав, що студентів з початковим рівнем природознавчих
знань найбільше – 44%. У ході констатувального етапу педагогічного експерименту з`ясовано, що
переважна більшість студентів (54,4%) не мають необхідного багажу знань для формування предметної
природознавчої компетентності у молодших школярів. Частина опитаних студентів (45,6%) зазначили,
що маючи теоретичні знання, не знають, як реалізувати їх на практиці. Такі знання не забезпечують
високого рівня сформованості готовності до формування у молодших школярів предметної
природознавчої компетентності.
Діагностику рівня сформованості процесуального компонента готовності студентів до формування у
молодших школярів предметної природознавчої компетентності здійснювали за допомогою
спостереження за діяльністю студентів з формування у молодших школярів предметної природознавчої
компетентності під час моделювання ними цієї діяльності на практичних заняттях та під час педагогічної
практики.
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Аналіз результатів опитування майбутніх учителів початкових класів, проведеного до педагогічної
практики, продемонстрував помітно нижчі результати, ніж після її закінчення. Оцінюючи після
педагогічної практики власну готовність до навчання природознавства молодших школярів, студенти
зазначали, що педагогічна практика сприяла суттєвому підвищенню рівня їхньої готовності до
формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності.
Аналіз результатів констатувального етапу педагогічного експерименту показав, що 32 % студентів
третього курсу після педагогічної практики мають високий рівень сформованості процесуального
компонента готовності до формування у молодших школярів предметної природознавчої
компетентності. У них яскраво виражені вміння та навички професійно спрямованого використання
природознавчих знань як інструменту формування у молодших школярів природознавчої
компетентності. Середній рівень сформованості готовності за цим компонентом був зафіксований у 48 %
студентів, низький – у 20 %.
Було також з’ясовано, що найбільше труднощів у них виникало з приводу організації навчального
спілкування учнів між собою на уроці природознавства, проведення екскурсій та організації
фенологічних спостережень.
До проведення педагогічної практики студентам було запропоновано здійснити самооцінку
сформованості комунікативного компонента досліджуваної готовності майбутніх учителів початкових
класів. Переважна більшість студентів вважають рівень сформованості в них цього компонента
готовності недостатнім. Щоб уточнити результати опитування стосовного сформованості
комунікативного компонента, ми попросили студентів підготувати самостійно й провести на
практичному занятті рольові ігри на теми «Екологічні проблеми сьогодення», «Вода та її значення у
природі», «Зникаючі види рослин і тварин». Тільки 21,6% студентів справились із поставленим
завданням. Ми вирішили поспілкуватися зі студентами і виявити типові недоліки у формуванні
комунікативного компонента. Ними виявились проблеми з налагодженням контакту з учнями,
побудовою діалогу, опануванням навичками вербального спілкування, відсутність досвіду публічних
виступів.
Аналіз результатів сформованості комунікативного компоненту готовності показав, що більшість
студентів (62,0%) не вміють аргументовано, різнобічно, із залученням життєвого досвіду і наукових
знань організовувати і підтримувати спілкування учнів, вибудовувати своє спілкування з ними.
Після педагогічної практики ці показники виявилися вищими. На запитання: «Чи виникали у Вас
труднощі у спілкуванні з учнями на уроках природознавства?», 57 % студентів відповіли «ні», 33% –
«іноді», 10 % – «постійно». 28 % студентів зійшлися на думці, що навчання природознавства має бути
діалогічного характеру.
Проведений констатувальний етап педагогічного експерименту підтвердив, що студенти виявляють
значний інтерес до педагогічної діяльності, до предметів природничого циклу, але загалом рівень їхньої
готовності до формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності невисокий.
Нами було визначено, що у студентів факультетів початкової освіти найменшими є показники
сформованості процесуального і комунікативного компонентів цієї важливої особистісної якості
майбутнього вчителя початкових класів. Усе це вказує на необхiднiсть обґрунтування методики
цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів до формування у молодших школярів предметної
природознавчої компетентності, розробки ефективних форм і засобів вдосконалення професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів в умовах творення нової початкової школи.
Перспективними вбачаємо дослідження, предметом яких будуть комунікативні та процесуальні вміння
вчителя початкових класів.
Висновок. Компоненти готовності майбутнього вчителя початкових класів до формування
природознавчої компетентності молодших школярів утворюють цілісну особистісну якість, що виступає
запорукою ефективного навчання природознавства молодших школярів, формування в них предметної
природознавчої компетентності.
Обґрунтовані у дослідженні критерії та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя
початкових класів до формування природознавчої компетентності у молодших школярів дозволяють
діагностувати рівень сформованості цієї особистісної якості вчителя молодших класів і цілком придатні
для подальшого використання на етапі формувального педагогічного експерименту.
Результати, отримані в ході констатувального етапу педагогічного експерименту, дозволили з’ясувати
практичний стан готовності майбутніх учителів початкових класів до формування у молодших школярів
природознавчої компетентності, виявити недоліки технології професійної підготовці студентів до
навчання природознавства молодших школярів, окреслити напрямки подальшого дослідження.
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Ярошенко О. Г., Мозуль И. В. Феномен готовности будущих учителей начальных классов к
формирования у младших школьников предметной природоведческого компетентности:
теоретические аспекты и практическое состояние
Статья посвящена характеристике подготовки будущих педагогов к формированию у младших
школьников предметной природоведческой компетентности. Обоснованно ее состав, выделены и
описаны компоненты (мотивационный, содержательный, процессуальный, коммуникативный)
готовности будущего учителя начальных классов к формированию у младших школьников предметной
природоведческой компетентности, уровни её сформированности (относительно высокого, среднего,
начального). Приведены результаты констатирующего этапа педагогического эксперимента по
выявлению уровней готовности будущих учителей к формированию у младших школьников предметной
природоведческой компетентности.
Ключевые слова: профессиональная подготовка будущих учителей начальных классов, предметная
природоведческая компетентность, готовность, компоненты, критерии и уровни готовности,
констатирующий этап педагогического эксперимента.
Yaroshenko О. H., Mozul I. V. Phenomenon Of Future Elementary School Teachers To The Formation Of
Younger Pupils Natural Subject Competence: Theoretical Aspects And Practical Situation
The article is devoted to the characteristic of training of future teachers to the formation of the natural
competence by pupils. Its composition was substantiated, singled out and the components of readiness of future
teachers to the formation of the natural competence by pupils (motivational, semantical, procedural and
communicative), the levels of readiness (relatively high, medium and low) were described. The results of
establishing stage of pedagogical experiment are brought on the exposure of levels of readiness of future
teachers to the formation of the natural competence by pupils of primary school.
Keywords: professional training of future teachers of primary school, natural competence, readiness,
components, criteria and levels of readiness, establishing stage of pedagogical experiment.
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