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NETWORK RESOURCES AND SERVICES AS MEANS OF INFORMATION AND
COMMUNICATION BETWEEN SUBJECTS OF EDUCATIONAL ACTIVITY OF HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTION
In an article on the basis of the thorough analysis of the psychological, pedagogical and methodological
scientific sources, the basic definition investigated problem and the peculiarities of the structure and use of
cloud-oriented information and analytical network tools, including administrative, corporate, educational,
university website to perform scientific, educational and international activities of the university. The expediency
and the ability to use network resources and cloud services as a means of information and communication
interaction of educational activity of higher education. Determined that the official websites related to open
web-based corporate information systems that operate in scientific institutions and universities. Outlined the
educational function of the university website as an important tool to guide students in information and
educational space. The basic requirements for the substantive content of the educational website developed
eligibility criteria website usability standards for its content including: evaluation criteria interface; criteria for
assessing the business logic; evaluation criteria information; evaluation criteria navigation; evaluation criteria
homepage. Investigated the importance of creating their own educational websites for higher education
institutions that reflect the level of information and communications interaction of learning activities and play a
significant role in the development of open educational content and scientific environment of the University. The
development of educational and scientific environment of higher educational institutions using cloud-oriented
services, network resources, enables the combination of science and practice, integrating the process of training
and scientific research, improved results and the level of organization of scientific, educational and
international activities, and is defining trend of scientific and educational information networks and systems of
open education and science.
Key words: website, administrative, corporate, educational, university website, network resources and services,
information and communication technologies, co-operation.
1. INTRODUCTION
Raising of problem. Background research is conditioned by the inability to complete the development of the
higher education system without the use of Internet technologies in education, which is an important factor of
self-education of students. In recent years, tools and technologies of information and communication networks
have been further developed, in particular, on the concept of cloud computing. This concept significantly alters
the existing understandings of the organization of access and applications integration, so it becomes possible to
control a large ICT- infrastructure that allow to create and use independently both individual and collective
''clouds'' within the overall cloud-based educational environment [1].
For orientation of students in the educational space universities create websites that contain information
about the institution, its research activities, faculty, areas of training, entry requirements for applicants,
educational materials for students, various events etc.
Research of the university websites as mean of information and communications co-operation of subjects of
educational activity gives the opportunity to determine the form of input of information and its impact on the
target audience, the main content of professional, regulatory and administrative communication of universities in
a changing information environment.
Information and communication cooperation of subjects of educational activity due to socio-cultural changes
in society is seen in organization of interaction between institutions of information to build a network of
information infrastructures through the use of advanced communication and implementation of innovative
technologies.
© Konevshchynska O. E., Kravchenko A. O., 2017
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Analysis of recent research and publications. The notion of an administrative or corporate website was
reviewed. Literature that deals with the problems of information and communications technologies, co-operation,
educational media studies, building structures, functions of educational web site was analyzed. Such researches
as V. Bykov, E. Pytel, V. Parnenko, L. Savenkova, J. Sikora, M. Shyshkina and others investigated and explored
the impact of ICT on education process, analyzed content, design and optimization of educational websites,
described methods and technologies of content management of university websites, highlighted modern forms of
communication interaction of subjects of educational activities through web sites etc.
Scientific novelty and practical value of research: Traditionally, there was a mutual exchange of
information between two subjects of the educational process (students and lecturers) who were able to exercise
feedback. With the advent of interactive learning tools in information interaction a third subject is included
(teaching tool that operates on the basis of information and communication technologies), and is able to feedback
from the first two. At this time when there is the possibility of using distributed information resources (for
example, educational sites), information interaction or co-operation (feedback) can be performed with multiple
partners in different modes of the Internet and in the future - in the educational space.
Summary of information was limited by the exchange of educational information between the two subjects of
the educational process. Information exchange was carried out with the specific portions of educational
information from the lecturer to student and back. The lecturer explains, the student answers the questions of the
lecturer and says what has learned. With the advent of interactive learning tools in information interaction there
is included a third subject - learning tool that operates on the basis of ICT, which is able to feedback from the
first two, and is not only informative interaction with the partner, but also a significant source of educational
information volume and different levels of complexity as well as the content. The content of educational
information student can choose according to needs and level of readiness. Information interaction is between the
subjects of the educational process by the volume of information and educational content that is available both
on the complexity of the student and of his choice (in terms of meaningful). Nowadays, when there was the
possibility of using distributed information resources, educational information content in information interaction
is the prerogative of choosing not only the lecturer but also a student. The content of educational information the
student can draw from distributed information resources of local and global networks such as university websites.
We introduce the concept of technology education information and communication interaction or cooperation in the use of information and communication technology, by which we mean the set of deterministic
tools and techniques, implemented on the basis of modern information and communication technologies for
information interaction, which provides an implementation of a given result. In this case it is a pedagogical
impact, aimed at achieving specific educational goals.
As researcher V. Bykov noted, the emergence of ICT, the rapid development of tools and technologies,
including digital and optical fiber, their widespread adoption in all spheres of public life accelerated integration
and communication processes, have provided new, more productive possibilities of electronic data processing.
These technologies are rapidly pushing towards the information society to the knowledge society of the
future [2].
Website of a university as a kind of a "visiting card" of a university today carries a sufficiently large number
of tasks for placing various kinds of information to visitors. They should not only display information relating to
key areas of education, to provide formal, educational, methodological, regulatory and other information aimed
at both external and internal user, but also meet the requirements for modern educational Resources on European
level: have an appropriate design, content, completeness, and Search Engine Optimization pages. This conducted
research allows identifying and describing the relevance of university websites as mean of information and
communication, co-operation of subjects of educational activity.
Purpose of article: to determine and analyze the relevance of using university websites as mean of
information and communication co-operation of subjects of educational activity.
2. METHODS OF RESEARCH
Analysis and synthesis, comparison of educational university websites data as mean of information and
communication co-operation of subjects of educational activity, thematic study of literature on creating and
maintaining of websites, summarizing the results of consideration of functionality and relevance of educational
websites.
3. RESULTS OF RESEARCH
The current paradigm of the national higher education focuses on the variability of educational systems and
institutions, flexibility and dynamism of the educational process, its adaptation to the social conditions of the
population and employers' requests, the widespread implementation of the learning process of universities with
the help of modern educational technologies, continuation to change the nature of development, accumulation of
training information and mastering it. In the relevant standard ISO/IEC cloud computing is defined as a
paradigm for enabling network access to a scalable and elastic pool of shareable physical or virtual resources
with self-service provisioning and administration on-demand. In this context the cloud-based environment of the
6
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university is treated as environment of learning and research processes participants established in the university
where specifically designed virtualized computer-technological corporate or hybrid infrastructure is created so as
to implement computer-processing functions (such as content and technological, information and
communicative [1].
In order to understand the object of our study, it is necessary to consider the concept of website and its
classification.
A website, also written as Web site or simply site, is a set of related web pages served from a single web
domain. A website is hosted on at least one web server, accessible via a network such as the Internet or a private
local area network through an Internet address known as a Uniform Resource Locator. All publicly accessible
websites collectively constitute the World Wide Web.
Under the classification of website there are such kinds: affiliate, affiliate agency, archive site, attack site,
blog, brand building site, celebrity website, community site, content site, corporate website, information site,
administrative site, university site etc.
We are interested in administrative or corporate sites, informative, university site that has the same features
as:

Building and strengthening the university's image;

Informing customers and partners;

Internal effective interaction.
In our research we emphasize attention to the notion of university website - that is a site on which teachers,
students, or administrators can post information about current events or be involved in activities of their
institution.
According to the definition, submitted by researcher E. Pytel, educational web site is a collection of web
pages with a single design, providing a focused learning and education for the benefit of the individual, society
and state, combined with the content, navigation and physical location on the same server, use which may be
accompanied by certification of pupils / students. The main characteristics of the educational website are content,
design, technical implementation and easy operation [3].
Researcher L. Savenkova noted that university website is a corporate information portal that intergrates
information systems of the university and provides personalized and customizable interface that allows users to
interact with each other, find and use relevant applications and information resources in the information
educational environment of the university in accordance with the interests, objectives, functional responsibilities
of members [4].
First of all it is necessary to clarify that the university is a big company, a virtual representation of which is
required to produce the same high standards as to the corporate site of any organization that uses this tool to
assist in the conduct of business. With the right approach, the tool plays an important role in achieving positive
results in solving a variety of corporate objectives. But first we need to determine why university needs such a
tool. And to be involved to the virtual representation of the university the following goals and objectives are
pursued.
The main functions of university site are:

Informing students about the services, technology, education, prospects after graduation.

Informing young people about student life, culture, sports and public events.

Coverage of advanced technologies and scientific achievements, the results of participation in
conferences and exhibitions.

Facilitating collaboration of lecturers and students, for example, access to documents and document
templates.

Facilitating access to organizational information, such as the publication timetable.

Organization of intra-corporate media about events and activities.

Reduces the cost of public relations through shift emphasis from traditional means, such as, printed
materials, information on the way it is on the Internet and requires additional service support.

It is an important part of the selection committee, which may run in the section about the specialty set.

It is a convenient tool for creating thematic specialized forums for scientific subject areas of the
department.

Placement and storage of teaching resources in the disciplines.

Information search by keywords, subjects, categories and teachers.
Providing a variety of information about the university for different groups of users. For potential applicants
there have to be information about the services in the field of education, new technologies, education, prospects
that are open for those who finished university. An important role is also played by lighting on all sides of this
life of the University as a student life, and science life. Informing about the academic life, conferences and
exhibitions will promote the formation of interest among outside organizations to attract the scientific capacity of
the University for various tasks, establish new business contacts and, therefore, will also contribute to the flow of
income from research activities. Informing about the student, cultural and sporting life of the University, as well
7
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as various public events will contribute to the formation and strengthening in mind that the University is not only
a research center, but also one of the cultural centers of the region.
Facilitating collaboration of lecturers and students of the University. This refers to the use of the site as a
means of access to university information and communicating with lecturers and students about various general
organizational aspects of university life, such as class schedules, general orders, regulations, etc. A significant
part of the time is spent trying to find a template or form of any internal university document. The site should
allow a certain degree of optimizing a part of such documents within the University by publishing a variety of
forms and templates of frequently used documents and the rules for their execution and completion.
Researcher E. Pytel carried out another functions of university websites such as:

Provision of reference (information on the faculty, department, lecturer, containing contact details and
links to their websites) and institutional (regulations, the provisions of the basic educational programs, training
programs, work programs and training methodical complex, schedule) information about educational process at
the university.

Storage of learning and teaching resources of disciplines.

Information search for learning and teaching resources for keywords, subjects, grade and teacher.

The creation and filling of learning and teaching resources by teachers of elective courses.

Indirect information interaction between the subjects of the educational process (teachers or lecturers
and students) [3].
As researcher J. Sikora noted, use of Internet resources strengthens the role of independent student work and
allows them radically change the methods of teaching. A student can receive all tasks and guidance through a
server that allows them to reconcile the individual with the necessary capabilities to perform work labor costs.
The student has the opportunity to do work at home or in the classroom. One of the didactic possibilities of
hypertext systems – implementation of individualizing instruction. In this case, the student can choose the path
and pace of learning material based on existing knowledge, techniques and psychological characteristics of
personality [4].
The main objectives of websites developers and those who fill in its content are:

Search and development of information flows.

Automation of management and site maintenance.

The organization of feedback for visitors.

Publication of material that was received by e-mail or otherwise.

Independent search and information gathering, photo coverage.

Change in the approach to the formation of the site from static to dynamic.

Separation of presentation and content, the formation of template-based pages.

Creation of a database and storing there information from the site.

Publication on the website of information to warn potential visitors' questions.

Creating a new major information sections.

Create a partition - a database on graduates.

Integration with other information systems.

Distribution of event-university news feed on other similar topics and content resources

Integration of search engine web site, document server, a database on graduates in a single portal.

Publication of schedules that are formed in the control room or in the system for scheduling classes.
We would like to note that all of the tasks depend on the individual approach of the customer-university,
which determines the amount of work, the availability of certain information on the website, as well as structural
elements.
Educational or university site has the similar purpose as information site to inform and provide detailed
comprehensive information to the user that is why there are special properties under classification of researcher
L. Savenkova that characterize it such as:

General purpose of the site – providing the necessary information to users.

Characteristics and main elements – a large amount of services designed to make the site interactive.

Number of pages - varies depending on the content, typically 50 pages.

The navigation system – developed.

The frequency and need to update - permanent, usually by team of experts.

Customers - target audience (teachers, students, prospective students), casual visitors.

Having banners and advertisements (content - education) [5].
Researcher V. Bykov offers another classification of properties that are in information educational resources
such as:

Curricula and Programs.

Educational methodical materials.

Regulating documents.
8
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The base of tests.

Financial and organizational reports.

Information materials.

Archives of educational and special materials.

Teachers research portfolio [2].
In our opinion, an educational website has to be functional, easy useable and serve the purpose, that is why
developers and system administrators, content managers must comply with certain requirements that were
articulated by researcher V. Parnenko. Thus, in his view the basic requirements to educational websites are:
scientific, accessibility, problematic, visibility, increased activity, adaptability, interactivity. The scientific is to
provide sufficient depth, correctness and authenticity of the content of teaching material. Accessibility means the
inadmissibility of excessive complexity and congestion of educational material, in which his mastery is difficult
for students. Problems with setting are relevant educational issues that require resolution. Visibility and
polisensornist occur when using of perceptual objects is under study. Adaptability describes the adjustment of an
educational resource to the individual characteristics of the student. Interactivity reflects interoperability student
who learns valuable information with the website of university [6].
4. CONCLUSIONS AND PROSPECT FOR FURTHER RESEARCH
New information and communication technologies offer unlimited possibilities for their use in teaching
educational activities. One kind of information communication technologies are web sites of universities that
provide access to information and analytical systems in order to satisfy the needs of all participants in the
educational process (teachers, graduate students, potential students).
Education or university web site is a convenient way of efficient information and communication cooperation
of all participants of educational activities, provided thoughtful and true functioning of all its elements and
components (content, design, optimization and support, management).
The university web site should be maximum dynamic, deeply informative, user-friendly and easy to use,
quickly updated information resource aimed not only to create the image of the University, but also conduct to
the effective operation and interaction of employees, students, applicants, potential customers, research projects,
research partners, and others.
Prospects for further research in this area we see in the research related to the information and
communication co-operation of subjects of educational activity by means of Internet resources, as well as
theoretical and practical study of university sites for the needs of the target audience, internal communication,
establishment of interdepartmental and interdisciplinary links in order to have new creative content and
solutions.
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Коневщинская О. Э., Кравченко А. А. Сетевые ресурсы и сервисы как средства информационнокоммуникационного взаимодействия субъектов учебной деятельности высшего учебного заведения.
В статье, на основе проведенного детального анализа психолого-педагогических и методических
научных источников, раскрыты основные дефиниции исследуемой проблемы, а также рассмотрены
особенности строения и использования облачно ориентированных информационно-аналитических
сетевых инструментов, в частности административного, корпоративного, образовательного,
университетского сайта для осуществления научно-образовательной и международной деятельности
университета. Обоснована целесообразность и возможность использования сетевых ресурсов и
облачных сервисов как средств информационно-коммуникационного взаимодействия субъектов учебной
деятельности высшего учебного заведения. Определено, что официальные веб-сайты относятся к
открытым веб-ориентированным корпоративным информационным системам, функционирующих в
научных учреждениях и высших учебных заведениях. Определены функции образовательного
университетского сайта, как важного средства для ориентирования студенческой молодежи в
информационно-образовательном пространстве. Определены основные требования к содержательному
контенту образовательного веб-сайта, разработаны критерии соответствия сайта стандартам
юзабилити по его наполнению среди которых: критерии оценки интерфейса; критерии оценки бизнеслогики; критерии оценки информации; критерии оценки навигации; критерии оценки главной страницы.
Исследовано важность создания собственных учебных веб-сайтов для высших учебных заведений,
которые отражают уровень информационно-коммуникационного взаимодействия субъектов учебной
деятельности, а также играют заметную роль в развитии информационного наполнения открытой
образовательно-научной среды университета. Развитие научно-образовательной среды высшего
учебного заведения с использованием облачно ориентированных сервисов, сетевых ресурсов, дает
возможность сочетания науки и практики, интеграции процесса подготовки специалистов и
проведения научных исследований, улучшения результатов и уровня организации научно-педагогической
и международной деятельности, и является определяющей тенденцией развития научнообразовательных информационных сетей и систем открытого образования и науки.
Ключевые слова: веб-сайт, административный, корпоративный, образовательный, университетский
веб-сайт, информационно-коммуникационное взаимодействие.
Коневщинська О. Е., Кравченко А. А. Мережні ресурси і сервіси як засоби інформаційнокомунікаційної взаємодії суб’єктів навчальної діяльності вищого навчального закладу.
У статті, на основі здійсненого ґрунтовного аналізу психолого-педагогічних та методичних наукових
джерел, розкрито основні дефініції досліджуваної проблеми, а також розглянуто особливості будови і
використання хмаро орієнтованих інформаційно-аналітичних мережних інструментів, зокрема
адміністративного, корпоративного, освітнього, університетського веб-сайту для здійснення науковоосвітньої та міжнародної діяльності університету. Обґрунтовано доцільність та можливість
використання мережних ресурсів і хмарних сервісів як засобів інформаційно-комунікаційної взаємодії
суб’єктів навчальної діяльності вищого навчального закладу. Визначено, що офіційні веб-сайти
відносяться до відкритих веб-орієнтованих корпоративних інформаційних систем, що функціонують у
наукових установах та вищих навчальних закладах. Окреслено функції освітнього університетського
веб-сайту, як важливого засобу для орієнтування студентської молоді в інформаційно-освітньому
просторі. Визначено основні вимоги до змістовного контенту освітнього веб-сайту, розроблено
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критерії відповідності сайту стандартам юзабіліті щодо його наповнення, серед яких: критерії оцінки
інтерфейсу; критерії оцінки бізнес-логіки; критерії оцінки інформації; критерії оцінки навігації;
критерії оцінки головної сторінки. Досліджено важливість створення власних навчальних веб-сайтів
для вищих навчальних закладів, які відображають рівень інформаційно-комунікаційної взаємодії
суб'єктів навчальної діяльності, а також відіграють помітну роль у розвитку інформаційного
наповнення відкритого освітньо-наукового середовища університету. Розвиток освітньо-наукового
середовища вищого навчального закладу із використанням хмаро орієнтованих сервісів, мережних
ресурсів, дає можливість поєднання науки і практики, інтеграції процесу підготовки спеціалістів і
здійснення наукових досліджень, поліпшення результатів і рівня організації науково-педагогічної та
міжнародної діяльності, та є визначальною тенденцією розвитку науково-освітніх інформаційних
мереж і систем відкритої освіти і науки.
Ключові слова: веб-сайт, адміністративний, корпоративний, освітній, університетський веб-сайт,
інформаційно-комунікаційна взаємодія.
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ТА КОНФІГУРАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ
У статті досліджується зміст та структура предметної компетентності з архітектури комп’ютера
та конфігурації комп’ютерних систем (АК ККС) майбутніх учителів інформатики. Науковий пошук
було спрямовано на конкретизацію елементів для характеристики предметної компетентності з
АК ККС. В ході дослідження обґрунтовано поняття предметної компетентності з АК ККС майбутніх
учителів інформатики. Основними компонентами в структурі предметної компетентності з АК ККС
виділяємо: мотиваційно-ціннісний, організаційно-змістовний, когнітивно-операційний та особистіснорефлексивний.
Ключові слова: вчитель інформатики, компетентність, архітектура комп’ютера та конфігурація
комп’ютерних систем.
Постановка проблеми. Навчання та компетентності людей стають найважливішими цінностями
сучасного інформаційного суспільства. Ці процеси ставлять на перше місце особистість вчителя
інформатики, професійна підготовка і компетентність якого є важливими факторами розвитку
інформаційного суспільства. Рівень кваліфікації вчителя інформатики та готовність до нововведень
відіграють велику роль у суспільстві. Вчитель інформатики повинен сприяти становленню молодого
покоління, реалізації його потенціалу, вмінню здійснювати як особисті та професійні завдання, так і бути
активним учасником розвитку інформаційного суспільства.
Питанню реалізації компетентнісного підходу в процесі підготовки майбутнього вчителя інформатики,
визначення змісту та структури його професійних компетентностей у різний час досліджували
М. І. Жалдак, О. М. Спірін, Г. Л. Абдулгалімов , М. М. Абдуразаков, К. Р. Ковальська, В. В. Котенко,
А. Ю. Кравцова, К. П. Осадча, Т. П. Пєтухова, О. В. Співаковський, С. А. Раков, Г. В. Монастирна та ін.
Проте ряд питань цієї проблеми залишаються нерозв’язаними. Останнім часом усе більшої актуальності
набуває вирішення проблеми формування технічної компетентності майбутніх учителів інформатики,
зокрема предметної компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем,
оцінки професіоналізму педагога, рівня його професійних компетентностей, перспектив педагогічного
росту, самовдосконалення.
Аналіз основних досліджень. Поняття професійної компетентності визначається через вимоги, які
вносяться до обов’язкового розв’язання професійних питань і задач, що базуються на кваліфікації
спеціаліста, яка може бути розширена або ускладнена залежно від когнітивного, системно-діяльнісного й
особистісно-орієнтованого підходу (цілей, задач, структури, способів та інших елементів професійної
діяльності особистості) [1].
Досліджуючи проблему професійної компетентності вчителя інформатики, не можна не оминути ряду
питань визначення її загальної структури, класифікації компетентностей, конкретизації їх змісту.
О. М. Спірін у своїй монографії запропонував структуру й орієнтовну класифікацію компететностей
учителя інформатики, зауваживши, що класи загальної компетентності визначалися за моделлю, що
базується на параметрах особистості, а професійно-спеціалізованої – на виконанні професійної
діяльності [2: 209].
У дисертаційному дослідженні Т. В. Отрошко [3] подає структуру професійної компетентності вчителя
інформатики через компонентну структуру: операційно-технологічний , інформаційний та ціннісноособистісний компоненти.
М. І. Жалдак подає систему соціально-професійних компетентностей учителя інформатики як
сукупність взаємопов’язаних загальнопрофесійних та предметних (інформативних) компетентностей [1].
Г. Л. Абдулгалимов зобразив систему професійних компетентностей вчителя інформатики у вигляді
піраміди. Основою професійної компетентності вчителя є соціальна компетентність абітурієнта, на якій
формується соціальна компетентність майбутнього вчителя. Соціальна компетентність майбутнього
вчителя є основою (фундаментом) для формування предметної та педагогічної компетентностей.
Усі три частини цієї моделі, що відповідають трьом складовим професійної компетентності вчителя
© Авраменко О.Б., Жмуд.О.В., 2017
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(соціальної, предметної та педагогічної), мають функціональні точки дотику між собою (взаємозв’язки):
 між предметною і педагогічною компетентностями. Предметні компетенції – це система знань
за розділами інформатики, а педагогічні – окремі методики викладання цих розділів;
 між предметною та соціальною компетентностями – формування предметних компетенцій
пов’язано з вихованням інформаційної культури і соціалізацією в інформаційному суспільстві;
 між педагогічною та соціальною компетентностями – формування загально педагогічних
компетенцій (знання методів, форм і засобів навчання і виховання підростаючого покоління)
прямо пов’язане із соціальними компетенціями, такими як: любов до дітей, комунікабельність,
толерантність та ін.
Проведений аналіз наукових праць виявив, що єдина структура професійних компетентностей учителя
інформатики й досі залишається предметом активного обговорення. Проте більшість схильна вважати, що
модель системи професійних компетентностей вчителя інформатики включає в себе ряд ключових
(загальних), базових (педагогічних) і спеціальних(предметних профільних) компетентностей, причому
спеціальні відображають специфіку профільної професійної діяльності вчителя під час навчання учнів
певного предмета.
Аналіз науково-методичної літератури дав можливість виділити технічну компетентність базовою в
структурі професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики, як основу професійної
компетентності, оскільки передбачає володіння базовими знаннями про будову та принципи дії
комп’ютерної техніки.
Одним із компонентів технічної компетентності вчені виділяють техніко-технологічний компонент, що
відображає розуміння принципів роботи, можливостей і обмежень технічних пристроїв, призначених для
автоматизованого пошуку й обробки інформації; розуміння суті технологічного підходу до реалізації
діяльності; знання особливостей засобів інформаційних технологій пошуку, переробки і зберігання
інформації, а також виявлення, створення і прогнозування можливих технологічних етапів переробки
інформаційних потоків:
 технологічний (інформаційно-технологічний) компонент: використання програмних засобів, знання
особливостей засобів інформаційних технологій пошуку, переробки і зберігання інформації, а
також виявлення, створення й прогнозування можливих технологічних етапів переробки
інформаційних потоків; технологічні навички й уміння роботи з інформаційними потоками за
допомогою засобів інформаційних технологій;
 технічний (апаратно-технічний) компонент: володіння знаннями про будову та принципи дії
комп’ютерної техніки, знання відмінностей автоматизованого і автоматичного виконання
інформаційних процесів; уміння класифікувати завдання діяльності по типах з подальшим
рішенням і вибором необхідного технічного засобу залежно від його основних характеристик [3].
Як було визначено, система знань, умінь, навичок, особистісних та професійно важливих якостей
складають основу компетентності фахівців, тому науковий пошук було спрямовано на конкретизацію цих
елементів для характеристики технічної компетентності майбутніх учителів інформатики. Методологічною
основою реалізації цього етапу дослідницької роботи обрано діяльнісний підхід, використання якого
передбачає виокремлення структурних компонентів діяльності для визначення системи знань, умінь та
навичок, особистісних якостей, необхідних майбутньому фахівцеві для професійної діяльності.
В. Козаковим представлено перелік цих компонентів: предмет, засоби, умови, процес, результат діяльності.
Наступний етап дослідження передбачав визначення конкретних дисциплін, при вивченні яких
формується технічна компетентність. Аналіз навчального плану підготовки майбутніх учителів
інформатики показав, що такою є базова технічна дисципліна ''Архітектура комп’ютера та конфігурація
комп’ютерних систем''.
Саме тому важливим компонентом у структурі технічної компетентності є предметна компетентність із
архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем (АК ККС).
Виклад основного матеріалу. На наступному етапі дослідження, зважаючи на значущість предметної
компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних систем для професійної діяльності
вчителя інформатики, нашу увагу було сконцентровано на визначенні її змісту, структури та критеріїв
сформованості.
Предметною компетентністю з АК ККС майбутнього вчителя інформатики вважаємо інтегральну якість
особистості, що базується на системі знань, умінь, навичок та сукупності професійно-важливих якостей,
сформованість яких дозволяє фахівцеві ефективно реалізовувати професійну діяльність щодо володіння
програмно-апаратною складовою комп’ютерної техніки.
Структуру предметної компетентності з АК ККС утворюють знаннєвий та особистісний компоненти, їх
зміст визначено на основі діяльнісного підходу, реалізація якого дозволила виокремити систему знань,
умінь, навичок використання комп’ютерної техніки та реалізація процесу професійної діяльності вчителем
інформатики (знаннєвий компонент); умови та результат реалізації діяльності у вигляді сукупності
професійно-важливих якостей учителя технологій (особистісний компонент).
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До показників компетентності базового рівня, як необхідні, належать знання, уміння і навички роботи в
комп’ютеризованому виробничому й інформаційному середовищі, що динамічно розвивається. Істотне те,
що робота студента в комп’ютеризованому середовищі, єдиному для навчальних і продуктивних процесів,
моделює майбутню продуктивну діяльність за більшість параметрів, виключаючи професійну
відповідальність. При цьому динаміка розвитку навчального (за функціями) інформаційного середовища
повинна випереджати темпи вдосконалення виробничого комп’ютерного середовища для того, щоб
формувати досить важливу необхідну складову професійної компетентності майбутнього вчителя
інформатики – психологічну готовність і здатність самостійно освоювати нові інформаційні технології і
комп’ютерну техніку як інструментарій у професійному середовищі.
На основі аналізу робочих програм навчальної дисципліни АК ККС та вихідних положень для
використання діяльнісного підходу нами сформовано систему знань, умінь, навичок та професійно
важливих якостей, характерних для предметної компетентності з АК ККС у майбутніх учителів
інформатики.
Визначимо особливості формування предметної компетентності з АК ККС майбутніх учителів
інформатики та її критеріальні характеристики.
Аналіз науково-педагогічних праць про компетентності, концепції та гіпотези про можливість їх
формування [4; 5; 6] дозволив виділити основні компоненти предметної компетентності з АК ККС:
мотиваційно-ціннісний, організаційно-змістовний, когнітивно-операційний та особистісно-рефлексивний.
Мотиваційно-ціннісний компонент предметної компетентності з АК ККС – це сукупність таких мотивів,
як зацікавленість до дисципліни, яка вивчається, схильність до технічної діяльності, усвідомлення мотивів і
мети цієї діяльності. Він спрямований на активізацію пізнавальної діяльності студентів та розвиток
позитивної мотивації до навчання. Характеристиками цього компонента є: усвідомлення особистістю знань
із АК ККС, їх ґрунтовності та здатність до використання знань на практиці. Мотиваційно-ціннісний
компонент виконує координаційну функцію, яка полягає в необхідності володіти знаннями з АК ККС,
стимулювати зацікавленість до діяльності у сфері інформаційних технологій.
Організаційно-змістовий компонент предметної компетентності з АК ККС містить сукупність
теоретичних знань та пізнавальної активності, необхідних для здійснення процесу навчання та педагогічної
діяльності. Організаційно-змістовий компонент лежить в основі моделі навчання, яка базується на
теоретичних відомостях, прийомах, методах вирішення різноманітних задач прикладного характеру.
Характеристиками цього компонента є: повнота, глибина, узагальненість знань із АК ККС, орієнтованих на
доповнення до дисциплін професійно-практичного циклу. Організаційно-змістовий компонент виконує
освітню функцію, котра полягає в засвоєнні знань із АК ККС за допомогою методів та технологій
розв’язування задач прикладного характеру і використання цих знань на практиці.
Когнітивно-операційний компонент предметної компетентності з АК ККС вказує на ступінь засвоєння
знань із АК ККС і науково-методологічних основ їх використання в професійній діяльності вчителя
інформатики. Рівень сформованості цього компонента визначається системністю знань майбутнього
вчителя інформатики в його предметній галузі. Цей компонент має такі характеристики: системність,
оперативність, мобільність знань, уміння засвоювати знання з АК ККС, використання цих знань при
розв’язанні професійних задач. Функція когнітивно-операційного компонента – результативна. Вона
полягає в розвитку навичок розв’язання задач прикладного характеру, в освоєнні методів організації та
забезпечення процесу навчання.
Особистісно-рефлексивний компонент предметної компетентності з АК ККС полягає в наявності в
майбутнього вчителя інформатики здатності оцінювати власну діяльність та її результати, проектувати
умови самоосвіти, поглиблювати знання з АК ККС, усвідомлювати власну значущість у колективі та
самореалізовуватися у фаховій діяльності. Основними характеристиками цього компонента є: самооцінка
та проведення рефлексії власної діяльності. Особистісно-рефлексивний компонент виконує оціночну
функцію.
Взаємодію названих компонентів (мотиваційно-ціннісний, організаційно-змістовий, когнітивноопераційний та особистістно- рефлексивний) будемо вважати елементами системи формування предметних
компетентностей з АК ККС, що забезпечують орієнтацію всіх складових предметної підготовки
майбутнього вчителя інформатики на становлення предметних компетентностей із АК ККС.
До основних критеріїв сформованості компетентностей відносимо такі властивості: вони повинні бути
об’єктивними; включати суттєві, основні моменти явища, яке вивчається; охоплювати типові сторони
явища; формулюватися зрозуміло, лаконічно; вимірювати те, що необхідно для дослідження. Визначимо
критерії предметної компетентності з АК ККС, які описують структурні й функціональні компоненти,
дають змогу розглядати компетентності як стан, як процес і як результат. Відповідно виділено критерії
сформованості предметної компетентності з АК ККС майбутнього вчителя інформатики, а саме: цілі та
мотиви вивчення курсу АК ККС, фахові знання з АК ККС, фахові уміння з АК ККС та їх застосування в
професійній діяльності, самооцінка й прагнення до самоосвіти в питаннях, пов’язаних із вивченням
АК ККС у фаховій діяльності (рис. 1.1).
14

Педагогічні науки. Випуск 3 (89).

Рис. 1.1. Структура предметної компетентності з архітектури комп’ютера та конфігурації комп’ютерних
систем майбутніх учителів інформатики
Висновки. Аналіз наукових та педагогічних джерел [7] засвідчив, що формування предметної
компетентності з АК ККС у майбутніх учителів інформатики відбувається в три етапи: базовий,
предметний, професійний. На першому етапі метою є формування базового рівня предметної
компетентності з АК ККС – навчити майбутніх фахівців принципів роботи з апаратним та програмним
забезпеченням комп’ютерної техніки та комп’ютерних мереж. Мета другого етапу – ознайомлення
студентів із можливостями конфігурації апаратної та програмної складової комп’ютерних систем,
формування вмінь та навичок експлуатації, модернізації комп’ютерної техніки, підготовки її до
ефективного здійснення навчального процесу з інформатики. На третьому етапі метою є формування
технічної культури та інженерного мислення майбутнього вчителя інформатики у вирішенні фахових
завдань у професійній діяльності.
Процес формування предметної компетентності з АК ККС може бути тривалим та здійснюватися під
впливом різних факторів: навчання, самоосвіта, професійна діяльність тощо. Тому про наявність у
студентів названих компетентностей говорити некоректно, тобто, коли мова йде про набуття студентами
предметних компетентностей із АК ККС, мається на увазі її сформованість на певному рівні.
Ці структурні компоненти предметної компетентності з АК ККС утворюють єдине ціле й знаходяться в
тісному взаємозв’язку. Функції компонентів взаємодіють між собою, переходячи одна в одну і становлять
єдиний складний процес, який дає змогу бачити проблеми навчальної дисципліни в єдиній системі знань
студентів.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Жалдак М. Модель системи соціально-професійних компетентностей учителя інформатики / М Жалдак,
Ю Рамський., М Рафальська // Інформатика. – 2009. – № 20(500). – С. 3–11.
2. Спірін О. М. Теоретичні методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів інформатики за
кредитно-модульною системою : [монографія] / О. М. Спірін; [наук. ред. акад. М. І. Жалдака]. – Житомир :
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 300 с.
3. Отрошко Т. В. Модель технічної компетентності майбутніх вчителів інформатики / Т. В. Отрошко // Проблеми
інженерно-педагогічної освіти : [зб. наук. праць]. – Х. : УІПА, 2009. – № 24–25. – С. 177–188.
4. Зайцева О. Б. Формирование информационной компетентности будущих учителей средствами инновационных
технологий: автореф. дис. на соиск.ученой.степени канд. пед. наук : спец. 13.00.02 ''Теория и методика
обучения (информатика)'' / О. Б. Зайцева. – Брянск, 2002. – 19 с.
5. Лебедева М. Б. Что такое ИКТ-компетентность студентов педагогического университета и как ее формировать?
/ М. Б. Лебедева, О. Н. Шилова // Информатика и образование. – 2004. – № 3. – С. 95–100.
6. Макаренко Л. Л. Комп’ютерна грамотність як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової
школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 ''Теорія і методика професійної
освіти'' / Л. Л. Макаренко. – К., 2007. – 24 с.
7. Підгорна Т. В. Етапи формування інформативних компетентностей майбутніх вчителів хімії / Т. В. Підгорна //
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання : [зб.
наук. праць] / редрада. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – № 11(18). – С. 30–37.

REFERENCES (TRANSLATED&TRANSLITERATED)
1. Zhaldak M. Model' systemy sotsial'no-profesiinykh kompetentnostei uchytelia informatyky [Model of the System of
Social and Professional Competences of the Teacher of Informatics] / M. Zhaldak, Yu. Rams'kyi, M. Rafal's'ka //
Informatyka [Computer Science]. – 2009. – № 20 (500). – S. 3–11.

15

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
2. Spirin O. M. Teoretychni metodychni zasady profesiinoi pidhotovky maybutnikh uchyteliv informatyky za kredytnomodul'noiu systemoiu [Theoretical Methodical Principles of Vocational Training of Future Teachers of Informatics
under the Credit-Module System] : [monohrafiia] / O. M. Spirin; [nauk. red. akad. M. I. Zhaldaka]. – Zhytomyr : Vydvo ZhDU im. I. Franka, 2007. – 300 s.
3. Otroshko T. V. Model' tekhnichnoi kompetentnosti maibutnikh vchyteliv informatyky [Model of Technical
Competence of Future Teachers of Informatics] / T. V. Otroshko // Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity
[Problems of Engineering and Pedagogical Education] : [zb. nauk. prats']. – Kh. : UIPA, 2009. – № 24–25. – S. 177–
188.
4. Zaitseva O. B. Formirovaniie informatsyonnoi kompetentnosti budushchykh uchytelei sredstvamy ynnovatsyonnykh
tekhnolohii [Formation of Informational Competence of Future Teachers by Means of Innovative Technologies
Author's abstract. dis. on sisk. uchenyy. denpeni cand. ped. sciences : spets. 13.00.02 Theory and Methods of Teaching
(Computer Science)"] : avtoref. dys. na soysk.uchenoi. stepeni kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 ''Teoriia i metodyka
obucheniia (informatyka)'' / O. B. Zaitseva. – Briansk, 2002. – 19 s.
5. Lebedeva M. B. Chto takoe YKT-kompetentnost' studentov pedahohycheskoho unyversyteta i kak yeie formyrovat'?
[What is the ICT Competence of Students at the University of the Pedagogy and How to Form It?] / M. B. Lebedeva,
O. N. Shylova // Informatyka i obrazovaniie [Computer Science and Education]. – 2004. – № 3. – S. 95–100.
6. Makarenko L. L. Kompiuterna hramotnist' yak skladova profesiinoi pidhotovky maybutnikh uchyteliv pochatkovoi
shkoly [Computer Literacy as a Component of Vocational Training for Future Teachers of Elementary School] :
avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 ''Teoriia i metodyka profesinoi osvity'' /
L. L. Makarenko. – K., 2007. – 24 s.
7. Pidhorna T. V. Etapy formuvannia informatyvnykh kompetentnostei maybutnikh vchyteliv khimii [Stages of Formation
of the Informational Competences of Future Teachers of Chemistry] / T. V. Pidhorna // Naukovyi chasopys NPU imeni
M. P. Drahomanova. Seriia № 2 : Kompiuterno-oriientovani systemy navchannia [Scientific Journal of
M. P. Drahomanov NPU. Series number 2 : Computer-Oriented Learning Systems] : [zb. nauk. prats'] / redrada. – K. :
NPU imeni M. P. Drahomanova, 2011. – № 11(18). – S. 30–37.

Авраменко А. Б., Жмуд О. В. Содержание и структура предметной компетентности по архитектуре
компьютера и конфигурации компьютерных систем будущих учителей информатики.
В статье исследуется содержание и структура предметной компетентности по архитектуре
компьютера и конфигурации компьютерных систем (АК ККС) будущих учителей информатики. Научный
поиск был направлен на конкретизацию элементов в структуре предметной компетентности АК ККС. В
ходе исследования обосновано понятие предметной компетентности АК ККС будущих учителей
информатики. Основными компонентами в структуре предметной компетентности АК ККС выделяем:
мотивационно-ценностный, организационно-содержательный, когнитивно-операционный и личностнорефлексивный.
Ключевые слова: учитель информатики, компетентность, архитектура компьютера и конфигурация
компьютерных систем.
Avramenko O. B., Zhmud O. V. Content and Structure of Subject Competence on Computer Architecture and
Configuration of Computer Systems of Future Teachers of Computer Science.
Content and structure of subject competence on computer architecture and configuration of computer systems of
future teachers of Computer Science (CA CCS) was studied in the article. Concept of subject competence on
computer architecture and configuration of computer systems of future teachers of Computer Science was
grounded. Subject competence on computer architecture and configuration of computer systems of a future teacher
of Computer Science is defined as an integral quality of a personality based on the system of knowledge, abilities,
skills and a complex of professionally important qualities which formation allows a specialist to implement
effectively a professional activity concerning mastering software and hardware components of computer
equipment. Scientific search was aimed at specifying the elements to characterize subject competence on CA CCS.
The structure of subject competence on CA CCS is formed by knowledge and personal components, their content
was determined on the basis of activity approach, implementation of which allowed to distinguish the system of
knowledge, abilities, skills of computer use and implementation of the process of professional activity by a teacher
of Computer Science (knowledge component); conditions and result of activity implementation in the form of a
complex of professionally important qualities of a technology teacher (personal component). The main components
in the structure of subject competence on CA CCS are: motivational-and-valuable, organizational-and-meaningful,
cognitive-and-operational and person-and-reflexive.
Key words: a teacher of Computer Science, competence, computer architecture and configuration of computer
systems.
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ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
У статті розглянуто побудову єдиного інформаційного освітнього середовища навчального закладу,
вимог до нього, організація навчально-виховного процесу на його основі, а також всіх його складових
частин які є в навчальному закладі. Перспективним напрямом досліджень проблеми використання
інформаційних технологій у навчальній діяльності студентів може стати експериментальне
дослідження переконань студентів та науково-педагогічних та педагогічних співробітників вищих
навчальних закладів щодо електронних засобів навчання та досвіду їх застосування у навчальному
середовищі.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, вища освіта, вищий навчальний заклад,
навчальний процес, освітнє середовище.
Актуальність. Використання нових інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) є однією з
державних пріоритетів. Постійно зростаюча потужність і універсальність ІКТ відкривають нові
можливості викладання, дозволяють розширювати спектр методів навчання, вносити свій вклад у
вирішення багатьох завдань. В наш час темпи розвитку і розширення сфери інформації досить високі.
Винятково важливими є ті зміни, що відбуваються в системі вищої освіти. Насамперед тому, що освіта
виконує важливе завдання – підготовка особистості, що має висловлювати власну думку, сприймати
думку інших, здатна творчо мислити, швидко знаходити потрібну інформацію, адаптуватися у будь яких
умовах.
Проблема ефективного використання сучасних ІКТ при вивченні навчальних дисциплін гостро постає
перед викладачами вищого навчального закладу (ВНЗ). Адже їх некоректне використання призводить до
підміни цілей навчання. Вирішення проблем забезпечення інформацією вирішується за допомогою
інформатизації – комплексу заходів, що забезпечують найбільш повне застосування достовірного знання
у всіх видах діяльності.
Можливість приймати на основі обробки зростаючих обсягів інформації ефективності рішення
обумовлює подальший прогрес в освіті. При цьому виникають проблеми: створення інформаційних
ресурсів, пошук, передача та обробка інформації.
Сьогодні не можна звести освітній процес у ВНЗ лише до засвоєння студентом суми знань, а треба
навчати його навчатися, застосовувати здобуті знання та інформацію.
Аналіз останніх досліджень та публікацій виявив, що вивченням різних аспектів автоматизації
системи управління і формування інформаційної інфраструктури займалися В. Бакуменко, А. Нікіфоров,
С. Чистов, О. Шевчук та інші. Питання інформаційного забезпечення управління освітніми навчальними
закладами знайшли відображення у працях Ю. Атаманчука, В. Бондаря, Г. Єльникової,
Ю. Конаржевського, В. Маслова, В. Пікельної, Т. Шамової та інших.
Мета дослідження полягає в необхідності забезпечення ефективного використання інноваційних
інформаційних технологій в навчальному процесі і поглиблення знань студентів при роботі в
інформаційних системах.
Результати. Чисельні теоретичні та прикладні дослідження особливостей використання
інформаційних технологій у навчальній діяльності студентів стверджують, що саме такий підхід є
відповіддю на соціальний запит, потреби студентської молоді, він сприяє досягненню високих
результатів у навчанні та формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців. Використання
інформаційних технологій у житті та навчанні студентів європейських країн із ступеня
експериментального впровадження перейшло на ступінь повсякденної реальності, і тепер є об’єктом
експериментальних досліджень, де вивчається роль інформаційних технологій у житті молоді, їх цільове
використання, вплив інформаційних технологій на навчальну діяльність, світогляд, особистісні цінності
та когнітивні здібності студентства. Такі дослідження дозволяють скоординувати дії стосовно організації
навчальної діяльності задля досягнення оптимальних результатів у формуванні професійної
компетентності майбутніх фахівців з використанням інформаційних технологій та дистанційних форм
навчання [1].
Основним критерієм ефективності використання нових інформаційних технологій в навчальному
закладі є вже не наявність певної кількості комп’ютерів, а створення єдиного інформаційного освітнього
простору. Сучасні засоби інформаційно-комунікаційних технологій дозволяють не тільки презентувати
© Атаманчук Ю. М., 2017
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навчальну інформацію й надавати за необхідністю інформаційну допомогу, збирати й обробляти
статистичні відомості про опрацювання студентами навчального матеріалу, задавати індивідуальну
траєкторію навчання. Для того, щоб навчальний матеріал мав проблемний характер, відображав сучасні
досягнення науково-технічного й суспільного розвитку, теорії і практики, сприяв поглибленій
самостійній роботі майбутніх фахівців, розвитку їх творчих здібностей слід використовувати новітні
інформаційні технології викладання.
Сучасний фахівець повинен мати високий рівень загальної, професійної і інформаційної
компетентності, вільно орієнтуватися у світовому інформаційному просторі і використовувати його
ресурси для саморозвитку та самовдосконалення. Це означає, що одним із завдань викладача вищого
навчального закладу є створення освітнього середовища, яке здатне забезпечувати самостійну
пізнавальну активність студента [2].
Організація роботи з формування інформаційного простору розв’язує такі завдання: опис структури
інформаційного простору та усіх його рівнів, ступенів, форм взаємодії внутрішніх та зовнішніх взаємодій
інформаційного середовища навчального закладу.
Кількість навчальних закладів, які мають сучасне технічне обладнання, збільшується з кожним роком,
але, на жаль, інформатизація навчання та управління не відповідають сучасному рівню [3].
Створення інформаційного простору навчального закладу відповідає за успіх впровадження
інформаційних технологій в освіту на всіх її рівнях та дозволяє перевести управлінську, фінансову,
навчальну та наукову діяльність.
Одним із важливих факторів, що суттєво впливають на можливість одержання якісної освіти, є
можливість використання та засвоєння принципів функціонування сучасних інформаційних технологій.
Сьогоднішній випускник вищого навчального закладу повинен володіти інструментами автоматизації у
сфері діяльності відповідно до обраного фаху та вирішувати виробничі задачі з використанням
інформаційних систем.
На ступінь оволодіння студентами сучасними інформаційними технологіями впливають наступні
фактори:
‐
рівень початкових навичок роботи з комп’ютером;
‐
обсяг вивчення спеціалізованих програмних продуктів протягом терміну навчання;
‐
безперервність підготовки користувача в області інформаційних технологій;
‐
забезпеченість сучасною комп’ютерною технікою [4].
Перед навчальним закладом, у якому організовано єдиний навчальний простір, відкриваються такі
можливості:
1) керівництву навчального закладу це дозволить:
‐
створити єдине інформаційне освітнє середовище навчального закладу;
‐
організувати розумний і раціональний документообіг у межах однієї установи, впровадити
інформаційно-комунікаційні технології управління навчальним закладом;
‐
впровадити систему збирання, переробки інформації з різних напрямів навчально-виховного
процесу;
‐
здійснити розгорнутий моніторинг навчальної діяльності закладу;
‐
створити електронні бази даних педагогічних кадрів;
‐
створити електронні бази даних студентського колективу;
‐
підтримати сайт навчального закладу, Web-сторінки навчальних проектів;
‐
розширити інформаційну взаємодію з іншими навчальними закладами;
‐
розвинути контакти соціального партнерства з іншими навчальними закладами;
2) науково-педагогічним і педагогічним працівникам це дозволить:
‐
отримати доступ до всієї нормативно – правової бази документів;
‐
використовувати програмне середовище, що формує інформаційний простір навчального
закладу;
‐
здійснювати самостійне навчання;
‐
підвищувати кваліфікацію, брати участь у професійних об’єднаннях, семінарах, майстер –
класах тощо;
‐
впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології і ресурси мережі Інтернет на різних
етапах традиційної системи навчання;
‐
створювати Інтернет – заняття, інтегровані уроки;
‐
розробляти і використовувати власне програмне забезпечення і цифрові освітні ресурси,
формувати, використовувати медіатеки та ін.;
3) студентам навчального закладу це дозволить:
‐
використовувати Інтернет – технології в організації додаткової освіти;
‐
використовувати комп’ютерні технології для підготовки до занять;
‐
застосовувати тренувальне тестування;
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‐
брати участь в Інтернет – конкурсах і олімпіадах;
‐
обговорювати актуальні проблеми на форумі, у Skype, на сайті навчального закладу;
‐
інтелектуально і психологічно готуватися до подальшого продовження освіти;
‐
навчитися працювати з інформацією, яка подана в різних формах, відбирати і систематизувати
науковий матеріал, робити повідомлення, доповіді на задану тему, складати план та ін. [5].
Взаємини викладачів і студентів, як особливий психологічний феномен і важлива складова цілісного
педагогічного процесу вищого навчального закладу, характеризуються особливістю змісту та динаміки,
механізмами впливу на встановлення особистості майбутнього фахівця, його професійне зростання. Під
взаєминами "викладач – студент", ми розуміємо цілеспрямовану взаємодію суб’єктів педагогічного
процесу, яка детермінована метою й завданнями спільної навчально-професійної діяльності,
визначається як загальними психологічними механізмами, так і чітко визначеними соціально-рольовими
функціями партнерів, особливостями педагогічного спілкування в умовах ВНЗ.
Дані взаємини становлять собою динамічну систему, компонентами якої є:
‐
мотиваційний (інтерес до партнера й потреба в стосунках із ним);
‐
когнітивний (сприйняття й оцінка іншого, рефлексія стосунків і усвідомлення їх труднощів,
уявлення про оптимальні взаємини);
‐
емоційний (задоволеність стосунками, які склалися, взаємні оцінні ставлення партнерів, відчуття
психологічної захищеності, комфортності чи напруженості, тривожності);
‐
поведінковий (тип взаємин і стиль педагогічного спілкування, спосіб поведінки в конфліктній
ситуації, засоби коригування взаємин і взаємовпливу). Вони можуть діагностуватися за емпіричними
показниками (задоволеність – незадоволеність, наявність потреби в поглибленні й розширенні стосунків
– уникнення взаємних контактів, ідентифікація з партнером як майбутнім колегою – протиставлення себе
іншому, висока соціальна рефлексія – нездатність проаналізувати й правильно оцінити стан взаємин,
гуманістичні настанови щодо іншого – авторитарний підхід) і класифікуватися як гармонійні (високого
рівня розвитку), невизначені (середнього рівня) і деструктивні (низького рівня).
Особливістю динаміки взаємин ''викладачі – студенти'' є висока індивідуальна варіантність і статуснорольова відмінність. Вони посідають різне місце в системі цінностей викладача й студента (викладачі
надають їм більшого значення в педагогічному процесі, тоді як для студентів вони мають більшу
особистісну значущість і через це з першого до випускних курсів стосунки не підтримуються студентами
через їх формальність і жорстку регламентацію навчальними цілями й завданнями. Найбільше повні й
правильні уявлення один про одного, адекватна оцінка стосунків формуються в умовах творчого
ділового співробітництва. Гармонійні стосунки з викладачем стимулюють пізнавальну активність і
інтелектуальну ініціативу студентів на заняттях, підвищують інтерес до професійного навчання [6].
Сьогодні уже неможливо навчати предмету традиційно, коли головним у навчальному процесі є
викладач, а студенти сприймають матеріал, слухають пояснення викладача, відповідають на заняттях,
здають іспити, отримують оцінки за отримані в процесі навчання знання. Необхідно навчити студентів
критично мислити, зважувати і враховувати думки, приймати рішення, дискутувати, ефективно
спілкуватися з іншими людьми. Впровадження інтерактивних технологій у викладання дисциплін
дозволить повністю змінити ставлення до студента в процесі навчання, перетворивши його з об’єкта
навчання в суб’єкт.
Особливість інтерактивних технологій навчання полягає в тому, що навчальний процес здійснюється
в умовах постійної, активної взаємодії всіх учасників. Аналізуючи свої дії та дії інших учасників,
студенти змінюють свою модель поведінки, більш усвідомлено засвоюють знання та вміння. Тому можна
говорити про інтерактивні технології не тільки як про засіб покращення навчання, але і як про засіб
посилення виховного впливу.
Інтерактивні технології відіграють важливу роль в сучасній освіті. Їх перевагою є те, що ті, хто
навчається, засвоюють всі рівні пізнання (знання, розуміння застосування, оцінка), збільшується в групах
кількість студентів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Студенти займають активну позицію в
засвоєнні знань, зростає їх інтерес в одержанні знань.
Можна виділити деякі переваги використання інтерактивних технологій:
‐
є можливість для раціонального розподілення часу викладачем;
‐
викладач може більше уваги приділити студентам з недостатньо високим рівнем підготовки;
‐
всі студенти активні, а отже, немає проблем з дисципліною;
‐
студенти отримують навички, виступаючи в ролі викладача.
Застосування інтерактивних технологій навчання у вищих навчальних закладах залежить від певних
умов:
‐
минулого і теперішнього досвіду студентів;
‐
мотивації до навчання;
‐
доброзичливої атмосфери і взаємоповаги;
‐
визначення цілей навчання;
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‐
активного залучення студентів до процесу навчання;
‐
врахування індивідуальних особливостей кожного студента (темперамент, сприймання,
спеціальність);
‐
можливість самореалізації і самоконтролю учасниками навчального процесу [7].
Висновки і перспективи. Отже, впровадження інноваційно-інформаційних технологій в навчальний
процес вищого навчального закладу дає можливість майбутніх фахівцям розширювати свої потенційні
здібності, спонукає до активної навчальної, творчої і наукової діяльності, є гарним засобом активізації
вивчення тих предметів, які формують професію. В зв’язку з цим, навчально-виховний процес має бути
побудований таким чином, щоб він відповідав високому рівню забезпечення студентської молоді
фаховими знаннями, уміннями і навичками.
Основою освітньої системи є високоякісне та високотехнологічне єдине інформаційне освітнє
середовище (ЄІОС), його створення та розвиток становлять технічно найбільш складне завдання. Проте,
тільки ЄІОС дозволяє системі освіти модернізувати свою технологічну базу, перейти до освітніх
інформаційних технологій і здійснити прорив до відкритої освітньої системи, що відповідає вимогам
сучасного суспільства.
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Атаманчук Ю. М. Влияние образовательной среды на качество подготовки студентов в высшем
учебном заведении.
В статье рассмотрены построение единой информационно образовательной среды высшего учебного
заведения, требований к нему, организация учебно-воспитательного процесса на его основе, а также
всех его составных частей, которые есть в учебном заведении. Перспективным направлением
исследования проблемы использования информационных технологий в учебной деятельности студентов
может стать экспериментальное исследование убеждений студентов и научно-педагогических и
педагогических сотрудников высших учебных заведений по электронных средствах обучения и опыта их
применения в учебной среде.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, высшее образование, высшее учебное
заведение, учебный процесс, образовательная среда.
Atamanchuk Yu. M. Environmental Impact of Educational Quality Preparation of Students in Higher
Education.
The article deals with the creation of unified information-educational environment of an educational
institution, requirements to it, the organization of the educational process based on it, as well as all its
constituent parts presented in an educational institution. A promising field of research of the problem of
information technologies usage in students' learning activities can become the experimental study of the
beliefs of students, scientific-pedagogical and pedagogical staff of higher education institutions on elearning tools and their application in the educational environment. Moreover, it is worthwhile to
mention that the problem of effective use of modern ICT disciplines is studied by many professors of
higher educational institutions. However, its incorrect usage leads to the substitution of the learning
objectives. Nowadays it is possible to reduce the educational process in universities not only by
knowledge mastering, but also teaching students to learn and apply their new knowledge and
information as effective, as it is possible. Numerous theoretical and practical research characteristics
of the information technology in the students’ educational process claim that this approach is a
response to students’ social demands and needs, since it contributes to the formation of professional
competence of future professionals. One of the most important factors that significantly effects the
quality of education is the usage of modern information technologies. Modern graduate students should
have special professional tools and solve working problems, using information systems. Thus, the
introduction of innovative information technologies in higher educational institutions enables future
professionals to expand their potential abilities and encourages active learning.
Key words: ICT, higher education, higher education institution, educational process, educational environment.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ПІДРУЧНИКОМ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
В статті проаналізовано особливості організаційної роботи з підручником як особливо важливої
складової професійної компетентності майбутнього вчителя. Визначено сучасні вимоги до шкільного
підручника, розкрито основні теоретико-методологічні основи побудови сучасного шкільного
підручника. Досліджено функції підручника, дана характеристика принципам формування навчального
матеріалу шкільного підручника, а також основи його проектування.
Ключові слова: підручник, організаційна робота, майбутній вчитель, професійна компетентність.
Постановка проблеми. Як відомо, успішність навчальної діяльності освітніх закладів залежить від
змісту знань, які викладаються, методів і прийомів роботи вчителя або викладача та пізнавальної
активності учнів і студентів (самоконтролю, інтелектуальної активності, ставлення до знань, прагнення
самостійно оволодівати ними тощо). Тому метою та кінцевим результатом навчально-пізнавальної
діяльності в вищому навчальному закладі є глибоке засвоєння навчального матеріалу та підготовка до
професійної діяльності, яку науковці розглядають як "цілісний процес засвоєння й закріплення загально
педагогічних і спеціальних знань, умінь та навичок" [1: 4].
Даний процес включає в себе діяльність студента і діяльність викладача (організацію процесу учіння),
які тісно взаємодіють. Провідні науковці, педагоги, психологи, методисти ведуть мову про зміну методів
навчання, зміни ролі викладача та вчителя, а отже, й методів забезпечення якості навчальнопізнавального процесу.
Тому метою нашої статті є аналіз особливостей організаційної роботи з підручником, що є важливою
складовою професійної компетентності майбутнього вчителя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науці проблема організації роботи з
підручником є предметом дослідження ряду науковців, зокрема: В. Бейлінсон, В. Безпалько, Д. Зуєв
(сутність та структура підручника, його функціональне забезпечення); Ю. Бабанський, І. Лернер,
М. Скаткін (роль книги у навчальному процесі); Г. Гранік, С. Жуйков, Г. Костюк, Н. Менчинська
(психологічні основи побудови підручника); С. Бондаренко, Г. Гранік, Л. Концева, Н. Чепелєва (робота з
підручником (текстом)); Н. Бібік, Л. Занков, Я. Кодлюк, А. Полякова, О. Савченко (особливості
підручника для початкової школи) та ін..
Здійснений аналіз літературних джерел, практики методичної підготовки майбутніх вчителів і
проблем сучасної загальноосвітньої школи надав нам можливість прийти до висновку, що при підготовці
майбутніх учителів до організації роботи учнів з підручником необхідно враховувати такі дидактичні
умови: цілеспрямована спеціальна діяльність із формування вмінь майбутніх учителів організовувати
роботу учнів з підручником повинна відбуватись за такими етапами: власне-діяльнісний, акумуляційний,
мотиваційний, інформаційний, тренувальний, діяльнісний, рефлексивний; при розробці теоретичної
моделі шкільного підручника необхідно враховувати специфіку освітньої галузі та мету включення
навчального предмету до змісту освіти (його провідного компоненту). Саме над такими проблемами
сучасного підручникотворення працюють провідні вітчизняні науковці В. Беспалько, Н. Буринська,
Л. Калініна, Я. Кодлюк, О. Савченко, О. Пометун, В. Плахотник, В. Редько, С. Роман. О. Топузов та інші.
Виклад основного матеріалу. Шкільний підручник – це книга, яка містить основи наукових знань з
певної навчальної дисципліни, викладені згідно з цілями навчання, визначеними програмою і вимогами
дидактики. Головне його призначення – допомогти учням самостійно закріпити й поглибити знання,
здобуті на уроці [2].
Шкільний підручник – найважливіший компонент навчально-методичного комплексу. Він є одним з
дієвих ефективних засобів підвищення якості освіти, зорієнтованої ідеями інтеграції знань.
гуманітаризації, доступності та умотивованості навчально-пізнавального процесу.
Відтак, можна говорити про інноваційну концепцію цілісної підготовки вчителя до роботи з
підручником, яка реалізує три складових: когнітивну, яка передбачає фундаментальну підготовку
майбутнього вчителя, що має володіти сучасними методологічними підходами, знаннями про теоретичні
засади професійної діяльності; праксеологічну – в межах якої майбутні вчителі набувають практичних
умінь, навичок, досвіду творчої діяльності, оволодівають інноваційними методами та педагогічними
технологіями; аксіологічну – вона спрямовує підготовку вчителя як особистості, на формування його
ціннісних орієнтацій, рефлексії, що ґрунтується на суб’єкт-суб’єктивних відносинах.
© Березюк Ю. В., 2017
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Зазначений процес, який визначає стратегічні теоретико-методологічні побудови шкільних
підручників, віддзеркалює сучасні світові тенденції розвитку сучасної освіти. Це, перш за все,
спеціалізація, спрямована на формування навичок самостійного пошуку перспективних напрямів
методологій досліджень і відповідних розробок; відхід від явно біологізованого тлумачення здібностей і
віднесення на цій основі багатьох дітей в категорії "нездібних"; перебудова освітнього процесу
спрямована на те, щоб засвоєння знань мало творчий характер і закладало основу для науководослідницької й конструктивно-проективної діяльності; посилення диференціації та індивідуалізації
освітнього процесу; активний пошук нової методичної системи; упровадження принципів безперервної
освіти [3].
Все це істотно трансформує зміст вищої педагогічної освіти, дозволяє дійти висновку, що
модернізація системи вищої освіти в Україні за умов сучасних глобалізаційних процесів спрямовується
на розвиток фундаментальної науки, українських і світових культурних цінностей, орієнтації на ідеали
демократії і гуманізму, які необхідні для існування та розвитку громадянського суспільства [4].
Відтак, освітня діяльність має ґрунтуватись на таких основних постулатах, що певною мірою
визначають теоретико-методологічні засади побудови сучасного підручника:
1) відповідність освіти потребам соціально-економічного розвитку суспільства;
2) забезпечення інтелектуального розвитку особистості, оволодіння нею ефективними методами
самостійної пізнавальної діяльності;
3) формування у молодих поколінь високих морально-духовних якостей на засадах
загальнолюдських і національних цінностей;
4) розвиток високої екологічної культури й відповідальності за збереження довкілля [5].
Для успішного використання шкільного підручника в навчальному процесі і вчитель, і учні повинні
орієнтуватися в його структурі. В основному шкільний підручник складається з двох компонентів:
текстового і позатекстового. Перший компонент – основний, додатковий і пояснювальні тексти. До
другого належать:
а) апарат організації засвоєння; запитання і завдання, інструктивні матеріали (пам’ятки, зразки
розв’язання задач, прикладів); таблиці; підписи-пояснення до ілюстрованого матеріалу; вправи;
б) ілюстративний матеріал (фотографії, малюнки, плани, картки, креслення та інше);
в) апарат орієнтування (вступ, зміст, бібліографія) [5].
Зміст навчального матеріалу в шкільному підручнику може формуватися за генетичним (в історичній
послідовності), логічним (відповідно до сучасної логічної структури конкретної науки), психологічним (з
урахуванням пізнавальних можливостей учнів) принципами, пов’язаними між собою.
Переважно зміст шкільного підручника складається з таких компонентів:
а) основні факти, принципи, засоби й нові відкриття в науці, доступні учням відповідного типу
закладу;
б) світоглядно-методологічні та виховні ідеї, зокрема моральні й естетичні ідеали, які можна
сформувати конкретним навчальним матеріалом;
в) методи наукового мислення і дослідження, що сприяють засвоєнню навчального матеріалу;
г) знання з історії науки і творчої діяльності її видатних представників, які стимулюють інтерес учнів;
ґ ) уміння і навички, що впливають з конкретного навчального змісту або необхідні для його
засвоєння;
д) розкриття прийомів мислення, логічних операцій, які учень має засвоїти у процесі вивчення змісту
підручника [6].
Більшість шкільних підручників складається з текстів емпіричних (відображають факти, явища, події,
містять вправи і правила) і теоретичних (містять теорії, методологічні знання).
За провідним методом розрізняють тексти репродуктивні, проблемні, програмовані, комплексні.
Репродуктивні тексти – високоінформативні, структуровані, зрозумілі учням, відповідають завданням
пояснювально-ілюстративного навчання. Проблемні – це здебільшого проблемний монолог, у якому для
створення проблемних ситуацій висувають суперечності, розв’язують проблему, аргументують логіку
розвитку думки. У програмованому підручнику зміст подається частинами, а засвоєння кожного "кроку"
інформації перевіряється контрольними запитаннями. Комплексний текст містить певний обсяг
інформації, необхідний учням для розуміння проблеми, а проблема визначається за логікою проблемного
навчання. Текст підручника може бути аналітичним або синтетичним, побудованим дедуктивним або
індуктивним способом.
Окрім основних, підручник містить додаткові тексти, мета яких – розширити, поглибити знання учнів
з важливих компонентів змісту навчального матеріалу (документи, історичні довідки та ін.).
Запитання і завдання, вміщені у підручниках, за ступенем пізнавальної самостійності учнів поділяють
на репродуктивні та продуктивні. Репродуктивні потребують від учнів відтворення знань без істотних
змін. Продуктивні – передбачають трансформації знань, істотні зміни в структурі їх засвоєння або
пошуку нових знань [2].
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Однією з основних вимог до шкільного підручника, особливо початкової школи, є використання
ілюстративного матеріалу, зображень, які реалізують науково – педагогічні принципи підручника
специфічними засобами наочності. Ілюстрації підручників повинні розкривати основний зміст певних
елементів програми (провідні ілюстрації). Вони або різнозначні тексту, або доповнюють його, або
об’єктом для запитань, завдань.
Працюючи з підручником, учитель повинен доповнювати його матеріал додатковою інформацією,
оскільки зміст підручника нерідко надто конспективний, і знання, почерпнуті учнями лише з нього,
будуть обмеженими. Важливо використовувати на уроці додатковий місцевий, краєзнавчий матеріал.
Учитель мусить маневрувати методичними прийомами під час викладу матеріалу підручника з огляду на
те, що для одних учнів він може бути складним, а для інших – легкодоступним, занадто простим.
Майбутній вчитель ще під час навчання в вищому навчальному закладі повинен чітко визначати
основні вимоги до шкільних підручників:
висока науковість, доступність, точність, ясність і яскравість викладення;
практична спрямованість, міжпредметні зв’язки;
реалізація ключових компетентностей вміння вчитися.
Підручник повинен бути одночасно стабільним і мобільним (введення нових елементів знань без
порушення основи).
Професійна підготовка студентів повинна сприяти формуванню в них умінь мобільного орієнтування
та активного функціонування в основних функціях шкільного підручника, а саме освітньої, розвивальної,
виховної, управлінської, дослідницької [3].
Знання та вміння методично застосовувати майбутнім вчителем основних функцій підручника
пов’язані із володіння ним системою дидактичних принципів науковості, доступності,
цілеспрямованості, систематичності й послідовності, всебічності, зв’язку з життям та ін.
Адже саме принципи формування змісту навчального матеріалу шкільного підручника дотримуються
основ:
логічної спрямованості – принцип формування змісту навчального матеріалу підручника, який
передбачає його розміщення у відповідності до сучасної логічної структури відповідної науки;
психологічної спрямованості – принцип формування змісту навчального матеріалу підручника, який
передбачає виклад матеріалу з урахуванням пізнавальних можливостей учнів; генетичної спрямованості
– принцип формування змісту навчального матеріалу підручника, що передбачає його розміщення у
такий послідовності, в якій він формується історично [7].
Підручник повинен виконувати функції управління пізнавальною діяльністю школярів, містити
рекомендації до способу вивчення пропонованого матеріалу, сприяти розвитку творчої активності
школярів та формуванню в них умінь самостійно застосовувати набуті знання на практиці. На це мають
бути спрямовані спеціальні завдання для самостійної роботи над текстом та ілюстраціями підручника.
При навчанні майбутніх вчителів слід звертати увагу на те, що для розвитку пізнавальних і творчих
здібностей учнів у підручнику повинні бути завдання і вправи, що формують загальні теоретичні та
практичні навички розумової й фізичної праці. Особливо звертаємо увагу на те, щоб диференційовані
письмові вправи подавалися з поступовим ускладненням та із зазначенням рівня їх складності [5].
При роботі з шкільними підручниками майбутній вчитель ще в роки підготовки до професійної
діяльності повинен вміти передбачати застосування інформаційно-комунікаційних засобів у навчальному
процесі, особливо вміти при вивченні окремих розділів або в цілому предметів застосовувати
комп’ютерну техніку, застосування різних електронних носіїв.
В сучасній національній школі мають місце інтеграційні процеси, велика варіативність навчальних
програм і підручників. Особлива увага приділяється комп’ютерній грамотності, оволодіння учнями
такими способами діяльності як алгоритмізація, програмування і розв’язування завдань за допомогою
технічних засобів навчання. Важливим завдання у нових програмах є перерозподіл навчального
матеріалу між класами в зв’язку з реформуванням середньої загальноосвітньої школи, її переходом до
12-річного циклу навчання. Водночас автори сучасних підручників і посібників не завжди враховують
основні вимоги до організації засвоєння їх змісту, ігнорують положення теорії і методики навчання,
висвітлюють в невідповідній пропорції теоретичні, емпіричні і практичні компоненти змісту,
розкривають його в одній стандартній логіці. Такі підручники і посібники не допомагають, а заважають
учителю використовувати розроблені дидактикою і методикою різні типи уроків, не забезпечують в
достатній ступені розвиток таких психічних процесів як усвідомлення матеріалу, осмислення зв’язків
між його елементами, формування вмінь застосовувати знання у стандартних і змінених умовах.
У зв’язку із відсутністю в підручниках і посібниках названих аспектів великий тягар лягає на розум і
професійне обдарування вчителя: він має компенсувати всі вади підручника, який мав би допомагати
йому без додаткових затрат часу і зусиль планувати й організовувати проведення навчального часу.
Висновки. Отже, професійна підготовка завершується певним результатом, за яким можна
перевірити правильність і ефективність поставленої мети. Результатом пізнавально-пошукової
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професійної підготовки майбутнього вчителя є здатність його до оволодіння певними дидактичними
механізмами, одним із яких і є організаційна робота з шкільним підручником, як одна із складових
професійної компетентності.
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Березюк Ю. В. Особенности организационной работы с учебником как важная составная
профессиональной компетентности будущего учителя.
В статье проанализированы особенности организационной работы с учебником, как особенно важной
составной профессиональной компетентности будущего учителя. Определены современные требования
к школьному учебнику, раскрыты основные теоретико-методологические основы построения
современного школьного учебника. Исследовано функции учебника, дана характеристика принципам
формирования учебного материала школьного учебника, а также основы его проектирования.
Ключевые слова: учебник, организационная работа, будущий учитель, профессиональная
компетентность.
Bereziuk Ju. V. Features of Organizational Work with the Textbook as an Important Component of the
Professional Competence of the Future Teacher.
Introduction. Due to the fast changing world the requirements towards education are also rapidly changing.
New social challenges, expectations and demands in education change schools into institutions with modern
aims and social contracts. The role of future teacher has changed too. The major task for a new teacher is to set
goals on problem-based learning. A textbook can serve different purposes for teachers and remains the most
common resource of knowledge.
Aim of the study. The article analyzes the special aspects of the organizational work with the textbook, as a
particularly important component of professional competence of future teachers. The research defines the
modern requirements to the school textbook, its functions, the characteristic principles of the formation of the
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educational material in the textbook, as well as the basis of its design. This paper investigates the essence of
textbooks for teachers of foreign language, analyzes and systemizes the scientific approaches and evaluates the
traditional methods of teaching, suggests modern innovative teaching methods based on textbooks that can be
used in sending and receiving information to the students
Materials and methods. For achieving the aim of the paper we used psychological, pedagogical and linguistic
research and involved 60 teachers. The research tool was the author’s own survey questionnaire. Participation
in the study was voluntary and anonymous. The study included 20 multiple-choice questions. Data were
collected through written questionnaire of 60 participant teachers. The fundamental descriptive observational
study of the questionnaire was made and carried out by the specialists of Zhytomyr Ivan Franko State University
and based on the theoretical and methodological, psychological approaches of Ukrainian and foreign scientists.
Results and discussions. The results obtained proved textbook assists managing a lesson, saves time, gives
direction to lessons, guides discussion, facilitates in giving homework, makes teaching easier, better organized,
more convenient. The textbook has to suit the learners’ needs and teachers’ choices in order to change tasks and
exercises, to rephrase instructions, to use the assignments in terms of their length of time.
Conclusions. As the result of performed analysis of scientific literature and the answers of teachers it has been
concluded that the textbook is one resource among many others to promote foreign language learning. It is also
the main guidance for lesson planning. The analysis showed that textbooks are used although teachers might use
optional textbooks out of obligation. The teachers expect a textbook to have texts, written and oral activities,
cultural differences and grammar explanation.
Key words: curriculum, modern requirements, tutorial, organizational work, the future teacher's professional
competence, textbooks.
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CОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАМОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА НА ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ З
ПИТАНЬ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ
Досліджено питання освітніх потреб суспільства в підготовці фахівців з питань моніторингу довкілля.
Проаналізовано структурну організацію державної системи моніторингу довкілля України, виокремлено
державні та відомчі установи, замовників, фахівців на різних рівнях організації моніторингу. Визначено
необхідність підготовки фахівців з екології за галузевим призначенням та формуванням у них
відповідних професійних компетентностей. Розроблено структурно-організаційну схему соціальноекологічного замовлення суспільства у фахівцях з питань моніторингу довкілля.
Ключові слова: моніторинг довкілля, суб’єкти системи моніторингу, державні установи, відомчі
установи.
Постановка проблеми. Сучасне суспільство висуває вимоги до якості підготовки майбутніх фахівців
у сфері екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування, що
потребує змін у змісті, структурі програм на основі компетентністного підходу, для забезпечення
кар’єрного зростання та здобуття додаткових компетентностей у системі освіти впродовж життя на
засадах сталості. Для забезпечення конкурентоспроможності фахівців згідно сучасної кон’юктури ринків
праці, необхідно обґрунтувати, розробити, впровадити та експериментально перевірити науковометодичну систему підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, у тому числі перекваліфікації
та стажування, фахівців природоохоронної та природоресурсної сфер діяльності.
Державна система моніторингу довкілля, хоча і містить обґрунтовані статутні положення, які
регулюють та визначають функціональні обов’язки її структурних підрозділів для забезпечення
досягнення умов соціально-економічного й екологобезпечного розвитку суспільства, але вони не
дотримуються виконавцями і не відповідають поставленим завданням зі засад сталості. Вона потребує
структурно-організаційного, функціонального удосконалення, оскільки є важливою складовою системи
державного управління у сфері природокористування, екології та формування державної політики
сталого розвитку. Для вирішення даного завдання необхідно готувати фахівців з питань моніторингу
довкілля зі застосуванням екологосистемного підходу. Особливо слід приділити увагу формуванню
професійних компетенцій фахівців природоохоронної галузі з моніторингу довкілля у системі
післядипломної освіти, які будуть здатні вирішувати комплексні завдання стратегічного характеру.
Аналіз останніх досліджень. Питання екологічного моніторингу висвітлено в працях Ю. Ізраеля,
М. Голубець, М. Клименко, В. Медведєва, О. Бондар, О. Тараріко, В. Боголюбова, А. Прищепи,
І. Прокопи, В. Чернікова [1]. Загальні проблеми розробки систем формування компетенцій фахівців, а
також питання розробки і впровадження компетентнісного підходу у стандарти вищої освіти висвітлені в
роботах Я. Болюбаша, В. Бочарова, О. Булавенка, В. Гуло, К. Левківського, М. Нюшенкової,
В. Костигіної, Л. Котоловець, О. Петрова, В. Соломіна, Н. Тимошенко та ін. [2].
Структура та функціонування державної системи моніторингу довкілля України висвітлюється у
наступних законодавчих документах, що регулюють створення департаментів, управлінь, відділів у
державних та відомчих установах, які займаються питаннями моніторингу окремих компонентів
навколишнього природного середовища:
 Законах України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про основні засади
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року", "Про гідрометеорологічну
діяльність", "Про охорону земель", "Про питну воду та питне водопостачання", "Про охорону
атмосферного повітря" та інші;
© Бордюг Н. С., Рідей Н. М., Алпатова О. М., 2017
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 Постановах КМУ "Положення про державну систему моніторингу довкілля", "Положення про
моніторинг потенційно небезпечних об’єктів", "Положення про моніторинг ґрунтів", "Порядок
здійснення державного моніторингу вод", "Порядок організації та проведення моніторингу в галузі
охорони атмосферного повітря" та інші;
 накази, інструкції та методичні рекомендації з питань моніторингу довкілля.
У Законі України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період
до 2020 року" приділено увагу вдосконаленню системи моніторингу довкілля [3]. Зокрема, посилюється
роль екологічного в системі державного управління України з метою досягнення рівності трьох
складових розвитку (економічної, екологічної, соціальної), яка зумовлює орієнтування на пріоритети
сталого розвитку; запобігання надзвичайним ситуаціям природного і техногенного характеру, що
передбачає аналіз і прогнозування екологічних ризиків, які ґрунтуються на результатах стратегічної
екологічної оцінки, державної екологічної експертизи, а також державного моніторингу навколишнього
природного середовища; доступність, достовірність та своєчасність отримання екологічної інформації. А
це, можливо, лише при наявності фахівців зі сформованими професійними компетентностями, які
зможуть вирішувати складні комплексні екологічні задачі.
Відповідно, питання формування соціально-екологічного замовлення суспільства на підготовку
фахівців з питань моніторингу довкілля в системі підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації є
актуальним і потребує детального дослідження.
Формулювання мети та завдань статті. Метою є обґрунтування, розроблення структурноорганізаційної схеми соціально-екологічного замовлення для забезпечення системи моніторингу
довкілля на різних рівнях управління, галузевого і відомчого призначення за типами
природокористування для побудови науково-методичної системи підготовки, перепідготовки,
підвищення кваліфікації фахівців з моніторингу довкілля. Завдання: 1) аналіз структурної організації
системи моніторингу довкілля; 2) визначення соціальних потреб суспільства у фахівцях з моніторингу
довкілля на рівнях регулювання, за видами моніторингу та його відомчим і галузевим призначенням; 3)
розроблення структурно-організаційної схеми соціально-екологічного замовлення суспільства на
підготовку фахівців з питань моніторингу довкілля.
Виклад основного матеріалу. Перші пропозиції з нагоди створення системи спостережень за станом
довкілля були розроблені експертами спеціальної комісії SCOPE (з англ.: Науковий комітет з проблем
навколишнього середовища) у 1971 р., а основні елементи моніторингу як системи, вперше описані у
роботі Р. Манна (1973 р.). Формуванню наукових основ сучасного моніторингу навколишнього
середовища були присвячені роботи професора Ю. Ізраеля і академіка І. Герасимова, в яких розроблені
основні принципи формування системи екологічного моніторингу, а також частково відображені
міжнародні аспекти глобальної системи моніторингу. З розвитком наукових досліджень в галузі
моніторингу довкілля змінювалися підходи до трактування цього поняття [1].
За міжнародним стандартом (СТ ІSО 4225-80), моніторинг – це багаторазове вимірювання для
спостереження за змінами будь-якого параметра в певному проміжку часу; система довготривалих
спостережень, оцінювання, контролювання і прогнозування стану і зміни об’єктів [4].
Згідно вітчизняних законодавчих документів [5, 6], моніторинг довкілля – це система спостережень,
збирання, оброблення, передавання, збереження та аналізу інформації про стан довкілля, прогнозування
його змін і розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття рішень про запобігання
негативним змінам стану довкілля та дотримання вимог екологічної безпеки.
Підготовка фахівців з питань моніторингу довкілля повинна здійснюватися з врахуванням
соціального замовлення суспільства з особливостями проведення моніторингу на різних рівнях (рис. 1).
Моніторинг довкілля здійснюється на глобальному, національному, регіональному, локальному,
точковому рівнях. Це відображено в структурних органах державних і відомчих установ (рис. 2). На
глобальному та національному рівнях організацію моніторингу довкілля координує Міністерство екології
і природних ресурсів [7], а також його відомчі установи: Державне агентство України з управління зоною
відчуження, Державне агентство водних ресурсів України, Державна служба геології та надр України,
Державна екологічна інспекція України.
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Рис. 1. Структурно-організаційна схема соціально-екологічного замовлення суспільства на
підготовку фахівців з питань моніторингу довкілля
К1 – комітет, ДС2 – державна служба, ДУ3 – державна установа, ДП4 – державне підприємства, Д5
– департамент, У6 – управління, ДА7 – державне агентство, ДІ8 – державні інспекції, ДНВП9 –
державне навчально-виробниче підприємство, В10 – відділ, С11 – служба, ДСМД12 – державна служба
моніторингу довкілля
На регіональному рівні організацію моніторингу довкілля здійснюють територіальні органи
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Держекоінспекції, управління екології і природних ресурсів в областях, державні регіональні
підприємства, обласні і регіональні управління. Соціальне замовлення на підготовку фахівців
здійснюють державні і приватні підприємства, оскільки організовують точковий або локальний
моніторинг довкілля.

Рис. 2. Схема будови відомчого регулювання з питань моніторингу довкілля Міністерства
екології і природних ресурсів України
Структура системи моніторингу довкілля організовується за видами і галузевим призначенням
екомоніторингу. Наприклад, що стосується галузевого призначення, то для Державного агентства водних
ресурсів необхідні фахівці зі сформованими професійними компетентностями з організації, проведення
моніторингу водних об’єктів, зі здатностями оцінювання, аналізування якості поверхневих вод,
прогнозуванням і моделюванням екологічних ситуацій на даних об’єктах. Для Державної служби
надзвичайних ситуацій необхідні фахівці з екології, охорони навколишнього середовища та
збалансованого природокористування, які здатні до організації і проведення кризового моніторингу,
розробки заходів щодо ліквідації аварій природного і техногенного походження.
Функції моніторингу довкілля, а саме аналітична, діагностична, прогностична, організаційноуправлінська виконуються на всіх рівнях і видах моніторингу. Виконання аналітичної, діагностичної,
прогностичної функції забезпечують відділи, лабораторії відомчих і державних установ. Організаційноуправлінська функція координується Мінприроди.
Однією із провідних науково-дослідних установ підпорядкування Мінприроди є Український
науково-дослідний інститут екологічних проблем, який здійснює соціальне замовлення на підготовку
фахівців з моніторингу довкілля:
- для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень у сфері охорони довкілля та
екологічної безпеки, розробки і впровадження різноманітних природоохоронних проектів, програми
екологобезпечного розвитку, методів діагностики довкілля тощо;
- для здійснення екотоксикологічного моніторингу компонентів довкілля та джерел їх токсикогенного
забруднення методом біотестування та нормативно-методичне та метрологічне забезпечення контролю,
якості об’єктів довкілля;
- для підготовки операторів системи "Гамма", який призначений для практичного навчання
радіоперсоналу на діючому макеті, що містить основні елементи – станцію радіаційного моніторингу,
метеостанцію, засоби зв’язку та обробки інформації.
Інститут агроекології та природокористування підпорядкування Національної академії аграрних наук
України має систему агроекологічного моніторингу і потребує підготовлених фахівців з моніторингу
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довкілля, зокрема для здійснення розвитку сільських територій, аерокосмічного зондування агросфери,
моніторингу агробіоресурсів тощо.
Соціальне замовлення на підготовку фахівців з професійними компетентностями до організації і
проведення спостереження щодо агроекологічного стану ґрунтів для виявлення тенденцій у змінах їх
агрохімічних та екологічних характеристик під впливом господарської діяльності, несприятливих
метеорологічних факторів та техногенних екологічних катастроф, здійснює ДУ "Інститут охорони
ґрунтів України", який підпорядковується Міністерству аграрної політики та продовольства України.
Нормативно-правове забезпечення системи моніторингу довкілля розробляється і погоджується на
рівні Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України, а також Верховної Ради України. Комітет
ВРУ з екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС здійснює
законопроектну роботу, готує, попередньо розглядає питання, віднесені до повноважень ВРУ, та виконує
контрольні функції з охорони, збереження, використання та відновлення природних ресурсів, з питань
екологічної безпеки, попередження та ліквідації наслідків аварій різного характеру, з моніторингу
навколишнього природного середовища, з питань поводження з відходами тощо.
Незалежно від рівня регулювання, сфери працевлаштування фахівців у галузі екології, охорони
навколишнього середовища та збалансованого природокористування мають володіти професійними
компетентностями з розробки нормативно-правових документів з охорони природних ресурсів,
моніторингу довкілля та екологічної безпеки, впровадження оптимальних еколого-управлінських рішень,
спрямованих на усунення негативних змін стану довкілля, а також удосконалення екологічного
(природоохоронного, природоресурсного) законодавства, імплементованого до міжнародних аналогів.
Висновки. Проаналізовано структурну організацію державного, відомчого, галузевого управління
системою моніторингу довкілля (на рівнях, за видами, у типах природокористування) в Україні.
Розроблено структурно-організаційну схему соціально-екологічного замовлення суспільства на
підготовку фахівців з моніторингу довкілля.
Визначено соціально-екологічні потреби суспільства у фахівцях з моніторингу довкілля на рівнях і за
видами інституційної організації: зі сталого розвитку (організатор природокористування, стажистдослідник); за галузевим призначенням і у типах природокористування (інспектор державний з
техногенного та екологічного нагляду; громадський інспектор з використання та охорони земель,
інспектор з використання водних ресурсів); зі спеціального екологічного моніторингу (інспектор з
охорони природно-заповідного фонду, фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного
моніторингу, фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища).
Встановлено, що на всіх рівнях організації системи моніторингу довкілля необхідні
висококваліфіковані фахівці з екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого
природокористування для удосконалення нормативно-правової бази, системи організації і проведення
моніторингу довкілля, для підвищення рівня координації діяльності суб’єктів екологічного моніторингу,
особливо на регіональних рівнях, для впровадження у практику екологічного моніторингу ГІСтехнологій, а також для контролю за дотриманням норм використання природних ресурсів, екологічного
стану довкілля та удосконалення екологічних індикаторів оцінки стану навколишнього природного
середовища, а також для впровадження сучасних технологій.
У перспективі подальших досліджень набудуть положення розробки науково-методичної системи
підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з моніторингу довкілля і побудови моделі
їх професійної підготовки.
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Бордюг Н. С., Ридей Н. М., Алпатова О. Н. Cоциально-экологический заказ общества на подготовку
специалистов по вопросам мониторинга окружающей среды.
Исследован вопрос образовательных потребностей общества в подготовке специалистов по вопросам
мониторинга окружающей среды. Проанализирована структурная организация государственной
системы мониторинга окружающей среды Украины, выделены государственные и ведомственные
учреждения, заказчиков, специалистов на разных уровнях организации мониторинга. Определена
необходимость подготовки специалистов с экологии по отраслевому назначению и формированием у них
соответствующих профессиональных компетентностей. Разработана структурно-организационная
схема социально-экологического заказа общества в специалистах по вопросам мониторинга
окружающей среды.
Ключевые слова: мониторинг окружающей среды, субъекты системы мониторинга, государственные
учреждения, ведомственные учреждения.
Bordiug N. S., Ridei N. M., Alpatova O. M. Social-Ecological Demand for the Training Specialists in
Environmental Monitoring.
The State Environmental Monitoring System includes statutory provisions governing and
defining responsibilities of its structural subdivision to ensure the provision of socio-economic and
environmentally safe development of the society, however, they are not fulfilled and they do not meet the task of
the sustainability principles. To solve this problem it is necessary to train specialists on environmental
monitoring using eco-system approach. Special attention should be given to the formation of professional
competencies on environmental monitoring at experts in environmental engineering within the system of
postgraduate education to make them able to solve complex strategic problems.
The structural organization of the State Environmental Monitoring in Ukraine has been analyzed and state and
departmental institutions, customers, specialists at different levels of monitoring (global, national, local) have
been identified. The necessity of training specialists in ecology according to sectoral purpose and forming their
corresponding professional competencies has been defined, in particular, the State Agency for Water Resources
requires specialists with established professional competencies of organization and conduction of water objects
monitoring, with skills of surface water quality assessment, analysis, forecasting and modeling environmental
situations at these objects. The structural and organizational scheme for socio-environmental public demand for
training specialists in environmental monitoring has been developed.
The social and environmental needs of society for specialists in environmental monitoring at the levels and types
of institutional organization have been defined: Sustainable Development (natural resources manager, trainee
researcher); sectoral purpose and types of natural resources management (the state inspector of technogenic
and environmental control, public inspector of land use and protection, water use inspector); Special
environmental monitoring (protected areas inspector, specialist in remote sensing and aerospace monitoring,
specialist in geosystem environmental monitoring).
In the future, further research will take the form of the scientific and methodical system of training, retraining
and professional development of specialists in environmental monitoring and the model of their training.
Key words: environmental monitoring, subjects of monitoring system, government agencies, authorities.
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ФАКУЛЬТАТИВНИЙ СПЕЦКУРС ЯК СКЛАДОВА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ АГРАРНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
На основі теоретичного аналізу педагогічної літератури визначено поняття ''технологія'' та
встановлено компоненти її структури. Проаналізовано основні етапи технології формування
професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних дисциплін. Обґрунтовано залучення до
програми навчання в магістратурі аграрного спрямування факультативного спецкурсу ''Формування
професійно-педагогічної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів''.
Подано опис тем, завдань та цілей зазначеного факультативного спецкурсу.
Ключові слова: професійно-педагогічна компетентність, магістрант, технологія, факультативний
спецкурс, аграрна спеціальність.
Постановка проблеми. Стаття 55 Закону України "Про вищу освіту" вказує, що посади педагогічних
працівників ВНЗ можуть займати особи із ступенем магістра за відповідною спеціальністю [1]. Це
обумовлює появу нових вимог до змісту навчання в магістратурі вищих навчальних закладів, зокрема
аграрних. Навчання в магістратурі аграрного ВНЗ повинно підготувати студента до майбутньої
викладацької діяльності, тобто створити умови для ефективного формування професійно-педагогічної
компетентності випускника магістратури аграрного ВНЗ. В результаті цього виникає необхідність в
обґрунтуванні технології формування зазначеної компетентності під час навчання в магістратурі
аграрного закладу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розробки педагогічних технологій займалися
наступні науковці: Антонова О. Є., Гуманкова О. С., Дубасенюк О. А., Іванченко А. В., Кларін М. В.,
Сейко Н. А., Селевко Г. К., Сидорчук Н. Г., Федірчик Т. Д., Федорцова О. Г., Фіцула М. М.,
Шанскова Т. І.
Мета статті – розробити технологію формування професійно-педагогічної компетентності студентів
за умов магістратури аграрного спрямування.
Виклад основного матеріалу. Педагогічна технологія – це ''спеціально створений, адекватний до
потреб і можливостей особистості та суспільства процес активного засвоєння теоретичних знань,
практичних умінь у ході організації упорядкованої раціональної діяльності, яка спрямована на
гарантоване досягнення запланованого результату'' [2]. Відповідно до структури педагогічної технології,
розробленої науковцями, можна виокремити наступні її компоненти, а саме, цільовий, змістовий,
процесуальний та оцінно-результативний компоненти [3: 8]. Враховуючи ієрархію цілей в педагогічній
системі, зазначену науковцями [3], цільовий компонент формування професійно-педагогічної
компетентності магістрантів аграрних спеціальностей включає стратегічні, тактичні, оперативні цілі
процесу формування компетентності. Стратегічна ціль формування професійно-педагогічної
компетентності магістрантів аграрних спеціальностей – це задоволення потреби суспільства у
висококваліфікованих компетентних викладачах аграрних спеціальностей ВНЗ. Тактичні цілі варіюються
та уточнюються відповідно до етапу формування професійно-педагогічної компетентності магістранта.
Оперативні цілі конкретизуються у процесі вивчення конкретної дисципліни та в процесі виконання
певного виду роботи (практика, написання дослідницької роботи, реферату тощо).
Змістовий компонент технології формування професійно-педагогічної компетентності магістранта
аграрної спеціальності передбачає структурування навчального матеріалу, який спрямований на
розкриття характеристик особистості майбутнього викладача ВНЗ та його підготовки до майбутньої
педагогічної діяльності. Змістовий компонент технології формування компетентності набуває
розгортання під час вивчення магістрантами різних блоків дисциплін психолого-педагогічного циклу
(''Психологія і педагогіка'', ''Вища освіта України та Болонський процес'', ''Методика викладання у вищий
школі'', ''Методологія і організація наукових досліджень'', ''Методи і організація досліджень галузі'',
''Філософія науки'') та дисциплін фахового спрямування; під час проходження практики; під час науководослідницької роботи. Проте, необхідно зазначити, що дисципліни психолого-педагогічного циклу та
педагогічна практика передбачені не всіма проаналізованими нами навчальними планами магістратури
аграрного спрямування ВНЗ України. Відповідно, виникає потреба у появі факультативних занять, що
зможуть стати складовою технології формування професійно-педагогічної компетентності випускників
аграрної магістратури. Саме тому нами було запропоновано включити до програми навчання в
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магістратурі зазначеного фаху факультативний спецкурс ''Формування професійно-педагогічної
компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів''. Відтак змістовий компонент
технології формування професійно-педагогічної компетентності у нашому випадку набуває розгортання
під час вивчення магістрантами фахових дисциплін, факультативного спецкурсу, а також під час
проходження виробничої практики, під час проведення науково-дослідної роботи.
Процесуальний компонент технології формування професійно-педагогічної компетентності
магістранта включає форми, методи, прийоми навчання, що використовуються при підготовці
магістрантів.
Оцінно-результативний компонент технології включає методи контролю за станом сформованості
компетентності магістранта, методи самоконтролю.
Науковець Гуманкова О. С. виокремлює три основні етапи підготовки майбутніх педагогів:
орієнтувально-інформаційний, навчально-практичний, самостійно-творчий [4: 127]. Ми погоджуємося з
думкою науковця і вважаємо за потрібне окреслити подібні етапи при формуванні професійнопедагогічної компетентності магістрантів аграрних дисциплін.
Необхідно зазначити, що фактично частина орієнтувально-інформаційного етапу розпочинається ще з
першого курсу навчання студентів у ВНЗ. Адже навчальна діяльність студента передбачає роботу під
керівництвом викладачів, відповідно, студенти вже мають певне поняття про педагогічну діяльність та
мають приклад роботи людей цієї професії. Отже, деякі зі студентів магістратури вже, можливо,
зорієнтовані на викладацьку діяльність. Мотивація більшої кількості студентів на дану діяльність стала
однією з цілей нашої технології та цілей факультативного спецкурсу. Орієнтувально-інформаційний етап
формування професійно-педагогічної компетентності триває впродовж відвідування початкових занять
факультативного спецкурсу. Студенти на цьому етапі отримують знання про базові педагогічні,
психологічні поняття, про предмет, задачі, основні категорії педагогіки вищої школи, методи та
методику педагогічних досліджень, організаційні основи системи вищої освіти в Україні, психологічні
основи навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах; в цей час набувають розвитку певні
групи педагогічних вмінь та навичок студентів; починають формуватися якості особистості майбутнього
педагога.
Складаючи програму факультативного спецкурсу, ми керувалися тим, що зміст лекційних занять має
органічно поєднуватись зі змістом практично-семінарських занять, а також тим, що саме практичносемінарські заняття даного факультативного курсу можуть бути фундаментом для організації фахових
аграрних занять майбутніми викладачами ВНЗ, тобто нададуть можливість студентам магістратури на
практиці з’ясувати, які форми, методи формування знань, вмінь, навичок є найефективнішими. Тому,
провідними методами практично-семінарських занять нашого факультативного спецкурсу були активні
та інтерактивні методи. За умов застосування даних методів, на відміну від традиційних, як зазначає
Туркот Т. І., викладач стає суб'єктом, який ініціює процес навчання і стимулює перетворення студентів в
активних суб'єктів процесу навчання; студент активно засвоює і генерує знання, отримані із
різноманітних джерел; інформаційна комунікація стає багатоканальною системою, яка генерує
інформацію між викладачем і студентами, а також забезпечує інформаційну взаємодію між ними; методи
управління процесом навчання набувають демократичних рис; творчість викладача стає все більш
різноманітною, а діяльність студентів має яскраво виражений творчий характер; контроль за процесом
навчання набуває вигляду гнучких індивідуалізованих форм, що навчає студентів самоконтролю та
рефлексії; результат такого навчання - сукупність знань, практичних вмінь і навичок, здатність до їх
творчого використання в професійній діяльності [5]. По-перше, застосування даних методів дозволило
нам ефективніше формувати компоненти професійно-педагогічної компетентності магістрантів аграрних
спеціальностей, по-друге, під час виконання завдань такого типу магістранти тренували власні вміння та
навички, необхідні для викладацької діяльності.
Неабияка роль під час проходження факультативного спецкурсу магістрантами відводилась їх
самостійній роботі. Адже самостійна робота вміщує у собі потужний дидактичний потенціал, оскільки в
процесі роботи відбувається не тільки засвоєння навчального матеріалу, але й його розширення,
формування вміння працювати з різноманітними видами інформації, розвиток аналітичних здібностей,
навичок контролю та планування навчального часу [6]. Одним із завдань самостійної роботи студентів
було створення особистого плану професійного розвитку [7]. Студенти отримали картки, які необхідно
було заповнити, зазначивши професійні цілі, головні цілі, а також визначити найближчі та подальші цілі
свого розвитку, шляхи і засоби досягнення цілей, перешкоди, що можуть виникнути на шляху до мети та
способи подолання цих перешкод [7]. Для контролю самостійної роботи магістрантів використовувався
метод створення студентами власного педагогічного портфоліо, яке повинно було містити всі здобутки
самостійної роботи студентів (таблиці, твори-роздуми, пояснення).
Оскільки навчально-практичний етап технології формування професійно-педагогічної компетентності
магістрантів аграрних спеціальностей повинен поглибити та систематизувати знання студентів,
сформувати всі групи необхідних вмінь та навичок, стати сходинкою для розвитку необхідних
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педагогічних якостей у майбутнього педагога, то даний етап набуває розгортання під час вивчення теми
факультативного спецкурсу ''Дидактика вищої школи''. Саме вивчення даної теми спрямовано на
формування знань, вмінь та навичок для безпосередньої ефективної практичної діяльності майбутнього
педагога.
Оскільки лекція є провідною формою навчання у ВНЗ, то необхідною метою факультативного курсу
було надати інформацію майбутньому викладачеві про класифікацію лекцій за місцем в лекційному чи
навчальному курсі; про класифікацію лекцій за формою організації на сучасному етапі розвитку вищої
освіти в Україні. Для ефективного засвоєння знань, вмінь, навичок щодо організації лекції у ВНЗ було
проведено мультимедійну лекцію. По-перше, студенти отримали знання про лекцію як форму організації
навчально-виховного процесу ВНЗ, а по-друге, отримали досвід проведення саме мультимедійної лекції.
Неабиякий інтерес з боку студентів магістратури викликала методика проведення практичного
заняття, зокрема основні етапи проведення практичного заняття, методи для контролю знань, вмінь,
навичок студентів; магістранти мали можливість побачити різницю між традиційною та інноваційною
технологією навчання у процесі проведення практичного заняття; ознайомились з методами підвищення
мотивації студентів до аграрної дисципліни.
Удосконалення методики проведення лабораторного заняття стало надзвичайно важливим для
майбутнього викладача аграрної дисципліни. Магістрантам були цікаві знання щодо класифікації
лабораторних занять за дидактичною метою, за призначенням, за формою проведення, за рівнем
пізнавальної діяльності студентів.
Необхідно зазначити, що для студентів магістратури була новою інформація щодо існуючих сучасних
форм організації семінарського заняття. Виявилося, що велика кількість форм організації була навіть
невідома студентам (наприклад, інтерактивні технології кооперативного навчання). Ефективність даних
технологій магістранти мали можливість спостерігати на власному прикладі, адже під час практичних
занять факультативного спецкурсу застосовувались саме такі технології.
Використовуючи вищезгадані методи ми не лише перевіряли теоретичні знання магістрантів, але й
формували вміння застосовувати знання та власний досвід на практиці, активізували креативне
мислення, розвивали вміння магістрантів логічно викладати думки, використовувати навички
вербального та невербального спілкування, формували уміння встановлювати міжпредметні зв’язки, а
також надавали практичний досвід застосування інноваційних технологій навчання.
Навчально-практичний етап технології передбачав окрім завдань, що виконувались безпосередньо під
час занять факультативного спецкурсу, завдання, що виконувались під час вивчення фахових предметів.
Наприклад, студенти повинні були проаналізувати лекцію, практичне, лабораторне, семінарське заняття
аграрного спрямування. Для цього вони отримали картки з планом оцінювання заняття, які заповнювали
після відвіданих занять. На практичних заняттях магістранти обговорювали методи, які б вони
застосували при поясненні тієї чи іншої аграрної теми.
На даному етапі технології формування педагогічної компетентності студенти відвідували майстеркласи досвідчених викладачів аграрного фаху.
Тема факультативного спецкурсу ''Викладач вищого навчального закладу як організатор навчальновиховного процесу'' мала на меті сформувати особистість майбутнього педагога ВНЗ для ефективної
викладацької діяльності. Фактично подана тема розкривалась з двох сторін: перша – особистісні риси,
стиль поведінки, комунікативні вміння та навички викладача; друга – аутопсихологічна складова
особистості педагога. Під час факультативного спецкурсу магістранти дізналися про стилі педагогічного
спілкування та певні класифікації стилів педагогічного спілкування, виокремлені науковцями. В своїх
методичних портфоліо студенти мали можливість не лише проаналізувати заняття своїх викладачів з
методичної точки зору, але й робити позначки щодо особистісних даних педагогів. Таким чином, на
практиці магістранти могли побачити різні стилі спілкування викладачів та класифікувати стиль роботи
викладача до певних категорій в залежності від якості володіння мистецтвом педагогічного спілкування,
а також виявити власні тенденції до того чи іншого стилю спілкування. Надзвичайно цікавою для
магістрантів стала інформація про вербальні та невербальні засоби спілкування, інформація щодо
інтерпретації жестів співрозмовника, прийоми привернення уваги, підтримки уваги; психологодидактичні прийоми мовного впливу; набір комунікативних ефектів; методи запобігання конфліктним
ситуаціям, шляхи вирішення конфліктних ситуацій; психологічні бар’єри спілкування викладача;
ефективне та неефективне заохочування до навчання. Під час практичних занять магістранти мали
можливість також пройти тести і з’ясувати переваги та недоліки своїх особистісних характеристик з
огляду на майбутню викладацьку діяльність.
Оскільки при дослідженні причин, що унеможливлюють їхню педагогічну діяльність в майбутньому,
досить високий відсоток магістрантів-респондентів назвали однією з причин страх публічного виступу
перед аудиторією, програмою факультативного спецкурсу було передбачено проведення педагогічного
тренінгу ''Подолання страху публічного виступу''. Подана форма роботи часто використовується в
сучасній науковій практиці і є надзвичайно ефективною. Науковці називають ''педагогічний тренінг
35

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

особливою формою групової роботи зі своїми можливостями, обмеженнями, правилами і проблемами.
Тренінг навчає новим навичкам, допомагає соціалізації особистості. Його особливість у тому, що він
навчає займати активну позицію, а засвоєння навичок відбувається в процесі переживання, особистого
досвіду поведінки, відчування, діяння. Соціально-педагогічний тренінг – це форма активного
соціального навчання, яка дозволяє людині самоформувати навички й уміння в побудові продуктивних
психологічних та соціальних міжособистісних відносин, аналізувати соціально-психологічні ситуації зі
своєї точки зору і позиції партнера, розвивати в собі здібності пізнання і розуміння себе й інших у
процесі спілкування. Він приваблює учасників атмосферою довіри, конфіденційності, ігровим
характером, індивідуальною та групповою рефлексією, партнерством учасників тренінгу, постійним
зворотнім зв’язком та ін. Велика кількість методичних прийомів тренінгової форми навчання (мінілекції, психогімнастичні вправи, рольові та ділові ігри, групові дискусії, мозковий штурм, способи
зворотнього зв’язку тощо) характеризує тренінг, як форму інтерактивного навчання'' [8: 5]. Отже, тренінг
''Подолання страху публічного виступу'' спрямовано на формування у магістрантів: впевненості в собі; на
розвиток вмінь та навичок контролю власних емоцій; подолання бар’єрів у спілкуванні – і, як наслідок,
формування даних якостей – подолання страху публічних виступів.
Факультативний спецкурс на самостійно-творчому етапі формування компетентності передбачав
завдання пошукового, дослідницького, творчого характеру. Наприклад, з дозволу викладачів-лекторів та
за їх підтримки деякі талановиті студенти магістратури мали можливість підготувати та провести
фрагмент лекції, частину семінарського заняття або лабораторне заняття для молодших курсів з дозволу
викладача та у присутності викладача. Необхідно зазначити, що результат даної практики був
надзвичайно ефективним для розвитку педагогічної мотивації студентів, для можливості проявити свої
творчі здібності; для самодіагностики своєї роботи.
Перевірка рівня сформованості професійно-педагогічної компетентності магістрантів на даному етапі
технології проходила за допомогою кейс-методів. ''Кейс-метод має два аспекти сутності. Перший аспект
пов'язаний із дослідницькою діяльністю. …Другий аспект характеризує його як інтерактивний метод
навчання, що базується на обговоренні деякого тексту, в якому відображається реальна неоднозначна
ситуація. Кейс-метод сприяє розвитку вміння вирішувати проблеми з урахуванням конкретних умов і за
наявності фактичної інформації. Метод характеризується також значним педагогічним ефектом, оскільки
розвиває кваліфікаційні характеристики особистості, як здатність до аналізу і діагностики проблем,
вміння чітко формулювати свою позицію, спілкуватися, дискутувати, сприймати й оцінювати
інформацію, яка надходить у вербальній і невербальній формах. В деякому сенсі цей метод сприяє
формуванню професійних та особистісних властивостей людини. Він формує у неї почуття впевненості в
собі, сприяє подоланню зайвої боязкості або надмірної самовпевненості'' [9].
На даному етапі технології формування професійно-педагогічної компетентності магістрантів
аграрних спеціальностей нами було задіяно ресурс виробничої практики. Студенти отримали завдання
педагогічного спрямування для виконання під час проходження практики. Так, студенти повинні були
підготувати педагогічний звіт, в якому зазначали вид діяльності, процес, метод, з яким ознайомились, а
потім у звіті пропонували можливі методи для передачі даних знань, вмінь та навичок під час аудиторної
роботи. Крім того, студенти повинні були передбачити потенційні труднощі вивчення даної теми, що
можуть постати перед іншими студентами. Метою даного звіту було: стимулювання інтересу студентів
до педагогічної діяльності; розвиток педагогічного мислення, особистісних якостей майбутніх
викладачів; поглиблення педагогічних знань, автоматизація вмінь, навичок студентів.
Науково-дослідницька робота, як складова формування професійно-педагогічної компетентності
магістрантів аграрних спеціальностей, на даному етапі була варіативною в залежності від побажань
студентів. Одні студенти мали можливість прийняти участь у науковій конференції, написавши тези
доповіді під керівництвом досвідчених педагогів; інші студенти віддали перевагу написанню реферату
по проблемі аграрної освіти; інші – анотували статті та готували тести з обраної аграрної тематики.
Одним з підсумків роботи факультативного спецкурсу, тобто оцінно-результативним компонентом
технології, стала педагогічна олімпіада. Також студентам було запропоновано написати твір-роздум на
тему: ''Професійний портрет викладача аграрної дисципліни вищого навчального закладу''.
Висновки. На нашу думку, факультативний спецкурс дав змогу актуалізувати та інтегрувати знання,
вміння студентів, набуті в процесі вивчення різних блоків дисциплін, розвинути педагогічні якості та
здібності магістрантів, мотивувати їх на викладацьку діяльність.
Отже, факультативний спецкурс ''Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх
викладачів вищих аграрних навчальних закладів'' реалізовує наступні цілі:
освітні: формування знань педагогіки вищої школи; розвиток вмінь та навичок, необхідних для
викладацької діяльності;
розвивальні: розвиток мотивації студентів для викладацької діяльності, розвиток особистісних та
професійних рис, рефлексії студентів;
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виховні: формування у майбутніх педагогів індивідуальної позиції, розвиток світогляду,
виховання почуття відповідальності за власні дії.
Перспективами подальших досліджень є встановлення рівнів сформованості професійнопедагогічної компетентності магістрантів аграрних спеціальностей відповідно до визначеної системи
критеріїв та їхніх показників.
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Бурмакина Н. С. Факультативный спецкурс как составляющая технологии формирования
профессионально-педагогической компетентности магистрантов аграрных специальностей.
На основании теоретического анализа педагогической литературы определено понятие ''технология'' и
установлены компоненты ее структуры. Проанализированы основные этапы технологии формирования
профессионально-педагогической компетентности магистрантов аграрных дисциплин. Обосновано
введение в программу обучения магистратуры аграрной специальности факультативного спецкурса
''Формирование профессионально-педагогической компетентности будущих преподавателей высших
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аграрных учебных заведений''. Дано описание тем, задач и целей указанного факультативного
спецкурса.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая компетентность, магистрант, технология,
факультативный спецкурс, аграрная специальность.
Burmakina N. S. An Elective Course as the Part of the Technology for Professional and Pedagogical
Competence Formation of the Students of Master Degree Course of Agrarian Specialities.
The paper focuses on the technology for professional pedagogical competence formation of the students of
master degree course of agrarian specialities. The main purpose of the article is to determine the most efficient
technology for the formation of the given competence. The components of the technology are action-oriented,
content-oriented, procedural and component of evaluative results. Action-oriented component includes strategic
objective, tactical objectives and operative objectives. Content-oriented component reflects interdisciplinary
connection of agrarian subjects, elective course, practical training and research scientific work. Procedural
component contains forms, methods, techniques of students' training. Component of evaluative results considers
control methods and methods of self-control. The author determines the main stages of the technology. Since
some curricula of agrarian master degree course in institutions of higher education do not contain pedagogical
and psychological disciplines, the implementation of elective courses is the question of vital importance. An
elective course ''Professional and Pedagogical Competence Formation of the Future Teachers of Institutions of
Higher Agrarian Education'' helps to develop knowledge, skills and personal characteristics necessary for future
pedagogical activity of the students. The author gives the description of individual and group tasks for the
students involved in elective course training. The main methods used during the programme of the elective
course are innovative and active methods. The most efficient methods are case-method, method of pedagogical
training, portfolio method. The main aims of the elective course have been determined by the author.
Key words: professional and pedagogical competence, a student of master degree course, technology, an
elective course, agrarian speciality.
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КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕСЬКИХ МУЗЕЇВ (НА ПРИКЛАДІ
"НАУКОВОГО ЦЕНТРУ "ТЕХМАНІЯ" У МІСТІ ПЛЗЕНЬ")
У статті розглянуто діяльність чеського дитячого музею "Науковий центр "Техманія" у місті Плзень",
де навчають та розвивають дітей з використанням інтерактивних технологій. На основі вивчення
напрямів науково-технічної освіти конкретної дитячої музейної установи (ігрові форми, 3D-кінотеатр,
програма діяльності Дитячої групи, розвиток інфраструктури музею) визначено місце дитячого музею
в системі неформальної освіти Чеської Республіки. Зроблено висновок про необхідність запровадження
досвіду такої роботи у вітчизняних дитячих музейних установах.
Ключові слова: культурно-освітня робота, чеський дитячий музей, інтерактивне навчання, науковий
центр, музей науки й техніки.
Постановка проблеми. Реформування сучасної української національної школи, що ґрунтується на
принципах гуманізації та гуманітаризації, зв’язку освіти та виховання з життям (Концепція "Нова
українська школа" [1]), визначає необхідність окреслення нового місця музею у шкільній освітній
системі. За таких умов актуалізується потреба розробки широкого спектру напрямів та форм музейнопедагогічної діяльності як ключового засобу узгодження навчальних знань із безпосереднім
сприйманням дитиною оточуючого світу поза аудиторією; збагачення змісту взаємодії музею та школи
як суспільних освітніх інститутів; створення нових передумов поєднання їх зусиль у визначеному
напрямі.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різні галузі сучасної освіти у взаємозв’язку з культурною
діяльністю досліджували Б. Гершунський, В. Зінченко, Л. Підласий та інші вчені. Концепції художньої
освіти та виховання засобами музею розглядали М. Гнєдовський, А. Ліхтварк, Г. Осборн та інші видатні
науковці. Про розуміння ролі художнього музею як соціокультурного інституту, що формує естетичний і
художній смаки, творчі можливості, говориться у працях А. Бакушинського, Н. Романова, Н. Федорова
та інших дослідників особистості. Культурно-освітню діяльність музеїв України проаналізовано у
роботах Т. Бєлофастової [2], Л. Великої, Л. Гайди [3], Н. Ганнусенко, І. Довжук [4], Н. Капустіної,
О. Караманова, А. Луньова, Н. Мартем’янової, В. Снагощенко [5], В. Якубовського та інших учених.
Основи музейної педагогіки, взаємодії чеських музеїв із закладами освіти розглядали А. Брабцова [6],
Л. Лудікова [7], П. Шобаньова, В. Юва [8] та інші дослідники.
Окреслення невирішених питань. Однак у роботах вітчизняних науковців відсутня цілісна
концепція діяльності дитячих музейних установ з орієнтацією на реалізацію ними освітніх траєкторій, а
практично організована співпраця музеїв та шкіл має несистемний характер і ґрунтується, як правило, на
ентузіазмі окремих педагогів та незначній державній підтримці. Наприклад, "Урок музейних працівників
для школярів" проводять у Національному музеї, Музеї історії релігії та Історичному музеї у Львові.
Активна співпраця вчителя й учнів організована в Національному художньому музеї України, КиєвоПечерському історико-культурному заповіднику, коледжі ім. В. Сухомлинського (Київ),
Дніпропетровському історичному музеї (Дніпропетровськ), "Домі Блещунова" та Історико-краєзнавчому
музеї (Одеса), Рівненському обласному краєзнавчому музеї [9]. У всіх цих випадках мова йде, швидше,
про епізодичну діяльність, ніж про добре організовану співпрацю.
Мета статті. Зважаючи на зазначене вище, вважаємо за необхідне продовжити вивчення освітнього
потенціалу дитячих музейних установ Чеської Республіки, де накопичений значний досвід співпраці
музеїв та закладів освіти. За основу розгляду взято діяльність чеського дитячого музею Науковий центр
"Техманія" у місті Плзень.
Виклад основного матеріалу. Серед багатьох дитячих музейних установ Чеської Республіки
Науковий центр "Техманія" займає особливе місце, оскільки є сучасним музеєм науки й техніки. Його
виникнення не випадкове. Уперше музеї науково-технічного спрямування з’являються у шістдесятих
роках ХХ ст. у США. Поштовхом для відкриття музеїв-лабораторій став запуск першого штучного
супутника Землі у 1957 р., що визначило необхідність якнайшвидшого перегляду системи освіти,
особливо її науково-технічного блоку. Науковим підґрунтям нового унікального проекту стала
розроблена швейцарським психологом Ж. Піаже теорія операційного інтелекту та сенсомоторної
асиміляції, яка визначала необхідність активної взаємодії дитини з реальним світом. У загальному
контексті ідеї Ж. Піаже вперше знайшли своє реальне втілення у діяльності М. Спока (1961 р., у
Бостонському дитячому музеї). У цей же час (1969 р.) за ініціативою відомого фізика і педагога
© Валенкевич О. В., 2017
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Франка Оппенхеймера у Сан-Франциско відкривається особливий музей і одночасно освітній центр, що
отримав назву "Експлоратаріум", де відвідувачів знайомили з науковими теоріями через досвід і
експеримент. Науковий центр "Техманія", як освітній пілотний проект, що діє з 2006 року в місті Плзень
(Чеська Республіка), продовжує традиції розвитку науково-технічного блоку дитячих музейних установ.
Засновниками проекту стали Західно-Європейський університет у м. Плзень і ТОВ "Шкода Холдинг",
що поставили за мету зробити "Техманію" частиною неформальної освіти Чеської Республіки [10]. Для
відвідувачів проект відкрито 4 листопада 2008 року.
"Техманія" як член Чеської асоціації наукових центрів став інституцією, орієнтованою на постійне
ініціювання, підтримку інтересу відвідувачів до вивчення математичних, технічних та природничих наук
у початковій, середній та вищій школах. Плзеньський "Науковий центр" одночасно є експериментальною
станцією для допитливих, осередком неформальної освіти та популярною туристичною "Меккою".
Метою його роботи визначено підвищувати та забезпечувати інтерес суспільства до науки та техніки;
допомагати учням, студентам і родинам з дітьми знаходити й розвивати особисте ставлення до науки й
техніки та в повсякденному житті відкривати можливості людського пізнання; орієнтувати дітей і молодь
на поєднання їх професійної кар’єри з наукою і технічними спеціальностями.
Роботу Наукового центру забезпечує команда фізиків-едутайнерів – університетських студентів чи
випускників, які в наукових центрах популяризують знання серед широкого загалу, виступаючи у ролі
ведучих чи акторів наукових програм ("едутайнер" – від анг. "educative entertainer", тобто "освітній
шоумен"). Програми готуються у сучасних прекрасно обладнаних лабораторіях біології, фізики, хімії або
в майстернях.
За таких умов "Науковий центр" пропонує тематичні експозиції, присвячені науці та техніці, які
охоплюють цілий ряд напрямів (див. табл. 1).
Таблиця 1
Основні напрями діяльності "Наукового центру "Техманія""
(місто Плзень, Чеська Республіка)
№
1

Напрям
"Хіммайстри"

2

"Угору-вниз"

3

"Майбутнє на
тарілці"

4
5

"Експозиція Всесвіт"
"Водяний світ"

6

"Мала наука"

7

"Людина і звірі"

8

"Едуторіум"

9
10

"ЦеЦікаво"
"150 років
промисловості
Плзеньського краю"

Зміст роботи
Здійснення подорожей світом хімії; ознайомлення відвідувачів з
властивостями води, олії, вогню, характеристиками запахів, хімічних
складових, нетрадиційною таблицею хімічних елементів та тими з
них, які щоденно оточують людину (експозиція запозичена у
голландського наукового центру "Continia")
Здійснення подорожей до глибин Землі: спуск у шахти, ознайомлення
з характеристиками земної кори, з видобутком різних корисних
копалин. Пошук відповідей на запитання, скільки і яких копалин
необхідно для існування вашій кухні (експозиція запозичена у
фінського наукового центру "Heureka")
Обґрунтовується необхідність використання живлення та води для
людини. Здійснення подорожей культурною та промисловою
галузями знань, що виникли з цієї біологічної потреби. Визначається
роль їжі як однієї з найважливіших проблем сьогодення, її значення у
житті людини
Здійснення подорожі від рівня моря до відомого нам кінця Всесвіту
Запрошення пограти з водою, від хмар до греблі, з підземних вод
угору; пройти різноманітними маршрутами, що здійснює вода;
подивитися, що вона може; ігри з водою; вода як живлення та чудо
Експозиція для відвідувачів від 3 років, які знайдуть машину часу,
ігрові сходинки, калейдоскоп, ковзанку чи облогу замку. Пізнання
фізичних законів у ігровій формі
Гра, де здійснюється порівняння людини з представниками
тваринного світу (Наскільки стискають щелепи алігатора? Скільки
води є в тілі медузи? Хто дожене курку?)
Вивчення фізики за допомогою 60 експонатів, засноване на
інтерактивності.
Відвідувачі
безпосередньо
контактують
з
експонатами, пізнаючи таким чином механічні, оптичні чи акустичні
властивості фізичних одиниць
Залучення дітей до наукових ігор та головоломок
Мандрівка до першого у світі ламінованого локомотиву, найстарішої
електричної машини "Шкода", єдиного існуючого тролейбусу "Шкода
3Tr3" та ін.
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11

"Під поверхнею"

Проведення експериментів: які сили на морі впливають, де і як
виникають, спосіб впливу на морську стихію. Відвідувачі самостійно
утворюють хвилі, водяні вири, цунамі, керують кораблем, вчаться
залишати його, коли він тоне та багато іншого
12
"Фільмограння"
Здійснення спроби зрозуміти сучасні й класичні фільмові трюки
(затримання кадрів, гра на перспективу тощо). Інтерактивне вивчення
окремих експонатів, знімання власного фільму, в якому відвідувач
виконає головну роль
13
"Відновлювальні
Показ відвідувачам енергії біомаси, сонця, вітру чи ядра,
джерела енергії"
демонстрація правильного використання енергії вдома, показ шляху
електрики з електростанції до споживача, вивчення цікавих
особливостей електростанцій
14
"Entropa"
Напрям символізує чеське представництво в Європейському Союзі:
огляд цікавих експозицій, запозичених в інших наукових центрах
Європи
[3]
Значні зміни відбулися в діяльності "Техманії" в 2014 р., коли закінчилася реконструкція головної
експозиції залу з новими інтерактивними експонатами (людське тіло, альтернативні джерела енергії,
фільмова і телевізійна техніка, водяний світ та ін.). Інноваційні засоби дозволили в ігровій формі
продемонструвати певні технічні чи природничі процеси та, головне, забезпечили можливість
відвідувачу здійснювати пряме дослідження реальних предметів через взаємодію з ними ("hands on",
"participatory exhibit", "please, touch"), а також здобувати та закріплювати техніко-природничі знання у
нестандартних умовах [10].
Матеріал з фізики, хімії, математики, астрономії чи біології став підґрунтям для розробки цілого ряду
інтерактивних форм освітньої діяльності музею, серед яких освітні шоу, інтерактивні програми та
тематичні траєкторії в лабораторіях чи майстернях.
Так, наукові шоу для громадськості з самого початку свого існування присвячені роз’ясненню
фізичних (сила повітря, статична електрика) і хімічних явищ (характеристики та властивості рідкого
азоту та ін.).
Ще однією цікавою формою роботи Наукового центру є 3D-планетарій (переобладнаний з будівлі
їдальні заводу "Шкода" 1917 р., відкритий 4 листопада 2013 року), обладнання якого є одним із найбільш
сучасних у Європі та дозволяє продемонструвати тривимірний образ на кулясту поверхню за допомогою
технології "Скай Скен". Сучасна інституція пропонує своїм відвідувачам:
2D і 3D-проекцію за тематикою астрономії чи метеорології на півкулю радіусом 14 метрів. Протягом
перегляду можна відвідати 140 тисяч зірок, побачити точну модель нашої Галактики, структуру Всесвіту
та ін. Крім зображення астрономічних об’єктів, є можливість відтворити ДНК, порівняти атомну
структуру вуглецю у формі граніту чи діаманту;
Science on a Sphere – інтерактивний глобус, що дає можливість переносити дані із супутників,
візуалізувати космічні тіла тощо (крім "Техманії" аналогічні технології використовуються лише у
Варшавському центрі науки "Коперник" та барселонському "Cosmo Caixa");
інтерактивні моделі хімічних та фізичних явищ;
3D-кінотеатр, малий кінозал, де показують науково-популярні фільми у форматі 3D [10].
Центр пропонує навчальні програми, орієнтовані на учнів відповідного віку (див. табл. 2).
Таблиця 2
Освітні програми Наукового центру "Техманія"
(відповідно до ступеня шкільної освіти)
№
1

2

Ступінь
шкільної
освіти
І ступінь
початкової
школи
(6–10 років)
ІІ ступінь
початкової
школи
(11–15 років)

Назва програм
"Людина й її світ", "Розмаїття природи", "Всесвіт
і Земля", "Вода й повітря"
"Людина й природа", "Фізика. Електромагнітні й
світлові поля", "Особливості світла", "Тканини й
тіла", "Одиниці виміру", "Всесвіт. Зірки",
"Сонячна система", "Географія. Природний образ
Землі", "Земля як тіло Всесвіту" (форма, розміри й
рух Землі, чергування дня й ночі, пір року,
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Форми, методи, засоби
реалізації програм
Коментування,
Наведення цікавих
фактів,
Заочна мандрівка
Інструктаж
Коментарі аніматора та
вчителя
Ведення робочих листів
і робочих зошитів
Інтерактивні експозиції

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

3

Середня
школа
(16–19 років)

світловий час, часові пояси, межа дат та ін.),
"Інформаційні та комунікативні технології.
Пошук інформації й комунікація", "Якість та
оцінювання інформації та інформативних систем,
методи й настрої їх перевірки", "Інтернет",
"Опрацювання й використання інформації",
"Презентація інформації", "Мова й мовленнєва
комунікація. Чеська мова й література", "Мовне
виховання", "Словниковий запас і творення слів",
"Комунікативне й літературне виховання",
"Аудіювання", "Математика та її використання.
Числа й змінні величини", "Відношення.
Проценти", "Нестандартні практичні завдання й
проблеми", "Числові та логічні ряди", "Мистецтво
та культура. Образотворче виховання", "Розвиток
смислового відчуття", "Одиниці візуального
образного вираження" (лінії, форми, об’єми,
якість світла та кольору, текстури, відношення та
розміщення одиниць на площині, в об’ємі та у
просторі, подібність, контраст, ритм, динамічні
зміни, структура), "Рефлексія та відношення
сприймання очима до сприймання всіма іншими
відчуттями" (свідоме сприймання та усвідомлення
невізуальних смислів під час власної творчості,
рефлексія видів мистецтва (музика, драматургія)),
"Смисловий
вплив
візуального
образного
вираження" (образотворче мистецтво, фотографія,
фільм, друкарство, телебачення, електронні медіа,
реклама, вибір та комбінування у власній
творчості), "Загальне положення об’єктів на
площині, в об’ємі, просторі і часовому перебігу"
(вираження відношень, рухів та змін всередині та
між об’єктами, світлові, кольорові, пластичні й
просторові засоби вираження часового проміжку)
"Експозиція. Всесвіт",
"Людина і природа", "Географія", "Природне
середовище", "Земля як тіло Всесвіту"

Перегляд науковопопулярних фільмів у
3D форматі
Мандрівки у часі та
просторі тощо

Науково-популярні
фільми
Коментарі учнів та
аніматорів тощо

Так, перегляд програми для дітей І ступеня початкової школи (6-10 років) супроводжується
коментуванням ведучого про всі планети Сонячної системи. Показують їхню структуру і наводять
декілька цікавих фактів про кожну з планет. Учні дізнаються, як треба орієнтуватися на денному та
нічному небосхилі. А насамкінець чекає подорож до віддаленої межі відомого людям Всесвіту. Для дітей
І ступеня початкової школи пропонуються програми "Людина й її світ", "Розмаїття природи", "Всесвіт і
Земля", "Вода й повітря" [10].
Для дітей ІІ ступеня початкової школи (11–15 років) пропонується перегляд коментованої ведучим
програми про всі планети Сонячної системи, показується їхня структура й наводяться цікаві факти про
кожну з них. Проводиться інструктаж, як орієнтуватися на небосхилі вдень і вночі, проводиться подорож
до потаємних закутків Всесвіту.
Кожен учень отримує робочий листок, котрий можна використати під час перегляду, виконати
тематичне завдання, щоб запам’ятати одержані відомості. Робочі листки розраховані на учнів 6 і 9 класів,
враховують вивчений матеріал про Сонячну систему з фізики й географії. Однак робочі листки можна
використати й для учнів інших класів.
Для учнів середніх шкіл (16–19 років) пропонується коментований перегляд програм про всі планети
Сонячної системи, їхню структуру та цікаві факти про них. Пропонується курс загального орієнтування у
просторі, подорож до найвіддаленіших меж Галактики. Після перегляду учнів можуть користуватися
інтерактивними експонатами "Експозиція. Всесвіт" для закріплення отриманих відомостей під час
перегляду. Для учнів середніх шкіл пропонуються програми "Людина і природа", "Земля як тіло
Всесвіту" та ін. [10].
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Крім освітніх програм, музей "Техманія" пропонує дитячі розважально-навчальні тижневі програми.
Так, для тижня 13–17 лютого 2017 року під назвою "Рай розваг" (для учнів молодшого шкільного віку)
пропонуються такі форми роботи:
Понеділок – Ранкове комунікативне коло: поговоримо про Стрітення, переділ між зимою та весною,
вивчимо нову танцювальну пісню "Каламайка".
Вівторок – Ранкові ігри, повторення постановки казки "Халабудка", готуємося до ярмарку,
розмальовуємо калачі, ковбаси, малюємо гроші, вирізаємо, англійська мова з Луцкою.
Середа – Англійська з Луцкою (Flupe and his friends), ранкова гімнастика, гра "На ярмарку", діти
тренуються бути в ролі продавця, продають свої вироби, знайомляться з лексикою продавця.
Четвер – Ранкове тренування з Петрою, малюємо моделі карнавальних масок, слухаємо платівки,
малювання кругів, карнавальних масок великого і малого Ведмедя, знайомство з іншими карнавальними
масками (Кобила, Баба), необхідними для постановки п’єси і проведення карнавалу;
П’ятниця – Англійська мова з Луцкою, відвідування музею "Техманія", виготовлення поробок із
ґудзиків, робота з дрібними деталями [10].
На базі Наукового центру "Техманія" впроваджується програма, за якою працює Дитяча група
"Допитливі" (для дітей шкільного віку). Її зміст спрямований на розвиток знань і вмінь дітей у сфері
політехнічного виховання, англійської мови, фізичного виховання на засадах індивідуального підходу,
співпраці дорослих та дітей.
Робота за програмою Дитячої групи відбувається у спеціально обладнаному приміщенні "Техманії"
(кімната на 24 місця з окремим входом, роздягальнею, ігровим майданчиком, їдальнею та ін.
допоміжними приміщеннями, обладнаними проектором, розвивальними іграшками) [10] та охоплює три
напрями.
Реалізація першого з них, політехнічного виховання, здійснюється на основі відвідування
виставкових залів Наукового центру, спеціально організованої роботи з конструкторами в ігрових
кімнатах та ін. Другий напрям роботи – фізичне виховання – передбачає щоденну рухову активність під
керівництвом педагогічного працівника Дитячої групи та один раз на тиждень рухливі ігри із фахівцем.
Усі заходи відбуваються в ігровій кімнаті Дитячої групи, інколи в залах "Техманії" з використанням
допоміжних засобів (скакалки, гімнастичні м’ячі, гімнастичні лавки, обручі, м’які іграшки тощо). Третій
напрям роботи Дитячої групи – вивчення англійської мови за методикою Гелен Дорон (раз на тиждень
протягом 45 хвилин вивчення мови у малій групі, раз на тиждень протягом 50 хвилин вивчення мови у
великій групі). Протягом дня навчання забезпечують педагогічні працівники Дитячої групи, слухають з
дітьми записи, казки, проводять ігри з використанням засобів для вивчення англійської мови [10].
Як ініціатор, партнер, координатор ряду чеських і міжнародних проектів, команда "Техманії" активно
співпрацює з науковими осередками; її проекти включають організацію освітніх змагань, семінарів,
тематичних виставок, присвячених потенціалу науково-дослідних центрів, загальнодержавну
координацію акцій ("Ніч науковців", "День музеїв", "День захисту дітей від насилля"), а також створення
науково-популярних освітніх матеріалів.
Висновки. Науковий центр "Техманія" диспонує широкою інфраструктурою (кімната для
відпочинку, ресторан та ін.), що поєднує діяльність музейних установ та шкіл. За таких умов музейнопедагогічний процес стає комплексною динамічною системою, яка забезпечує формування не тільки
навичок технічної чи матеріально-художньої творчості, але й естетичної чуйності, образно-асоціативного
мислення, сприяє гармонійному розвитку особистості.
Перспективи подальшої розробки цієї проблеми. Узагальнення досвіду зарубіжних колег щодо
реалізації науково-популярної освітньої діяльності дитячих освітніх установ складе певне підґрунтя для
побудови цілісної концепції освітньої діяльності вітчизняних музеїв.
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Валенкевич О. В. Культурно-образовательные основы деятельности чешских музеев (на примере
Научного центра ''Техмания'' в городе Пльзень).
В статье рассматривается деятельность чешского детского музея "Научный центр "Техмания"" в
городе Пльзень, в котором обучают и развивают детей при помощи использования интерактивных
технологий. На основе изучения направлений научно-технического образования конкретного детского
музейного учреждения (игровые формы, 3D-кинотеатр, программа деятельности Детской группы,
развитие инфраструктуры музея) определено место детского музея в неформальном образовании
Чешской Республики. Сделан вывод о необходимости внедрения опыта такой работы в отечественных
детских музейных учреждениях.
Ключевые слова: культурно-образовательная работа, чешский детский музей, интерактивное
обучение, научный центр, музей науки и техники.
Valenkevych O. V. Cultural and Educational Bases of Czech Museums Activities (Based on the Example of
the Science Center "Techmania" in City Plzen)
The article discusses the activities of Czech children's museum "Science Center "Teсhmania"" in city Plzen in
the Czech Republic, which teaches and develops children with the help of interactive technologies. They
influence on the formation of personality competency of the museum educator, helping to carry out efficiently the
educational process, promote the effective implementation of education in terms of the museum environment.
The article is devoted to a definition of the place and the role of the pedagogy of museum in organization of the
cultural and educational process in museum. The role of the children's museum in non-formal education in the
Czech Republic is described. There are shown the directions of scientific and technical education in the form of
a game, using the latest technological advances (the usage of 3D-cinema, program of children's groups, the
development of museum infrastructure). The necessity of introducing such work experience in Ukraine is shown.
Borrowing the experience of foreign colleagues is important because the activities of our museums sometimes
require radical restructuring. The introduction of close cooperation with such educational institutions like the
museum "Teсhmania" is important, and high scientific and technical level remains an important issue as well,
worthy of imitation. Prospects for further development of this problem lies in the consideration of other foreign
museums that will enable national museums to adopt better and increase efficiency.
Key words: cultural and educational work, Сzech children's museum, interactive learning, scientific center,
museum of science and technology.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНШОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ В ЗМІСТІ КУРСУ ''ІНОЗЕМНА
МОВА'' ДЛЯ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ
У статті обґрунтовано доцільність застосування рекламного тексту як навчального матеріалу курсу
іноземної мови для студентів спеціалізації ''Маркетинг''. Визначено особливості змісту навчання
іноземної мови з огляду на необхідність практичного засвоєння фахових знань та навчальний потенціал
іншомовної реклами. Запропоновано напрями впровадження рекламних текстів у навчальний курс
іноземної мови для майбутніх маркетологів, а також завдання для успішної інтеграції запропонованого
навчального матеріалу та традиційного змісту дисципліни.
Ключові слова: рекламний текст, професійна підготовка маркетологів, іноземна мова для спеціальних
цілей, міжпредметні зв’язки, зміст курсу іноземної мови.
Розвиток ринку товарів та послуг в Україні супроводжується зростанням конкуренції, яка є здоровим
показником ринкової економіки. З метою забезпечення конкурентоспроможності на ринку компанії
повинні здійснювати маркетингову діяльність, а тому професія маркетолога є актуальною та
надзвичайно важливою для успіху будь-якого бізнесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Формуванню професійної компетенції маркетологів
присвячено дослідження Вачевського М., Адамів С. Є; підготовку фахівців із маркетингу досліджує
Чухрай. Проте Адамів С. Є. зазначає, що сучасний стан професійної підготовки студентів спеціальності
''Маркетинг'' характеризується недостатньо обґрунтованим та гармонійним поєднанням теоретичної та
практичної підготовки з орієнтуванням на фахову спрямованість [1: 13]. Дослідниця вважає доцільним
використовувати в навчальному процесі зразки-моделі професійних ситуацій як засоби апробації
професійних умінь та навичок. Оскільки організація рекламних кампаній є стандартною функцією і
завданням маркетологів [2], рекламні продукти є дієвим засобом реалізації міжпредметних зв’язків під
час вивчення студентами-маркетологами іноземної мови.
Метою статті є дослідження засад застосування рекламних продуктів для навчання іноземної мови
студентів спеціальності ''Маркетинг''.
Завдання: дослідити особливості рекламних текстів як навчального матеріалу курсу ''Іноземна мова''
для майбутніх маркетологів; визначити методичні засади навчання іноземної мови на базі рекламних
текстів.
У процесі професійної підготовки випускники вищих навчальних закладів спеціальності ''Маркетинг''
повинні набути умінь та навичок в сфері реалізації рекламної діяльності, щоб успішно виконувати
завдання на робочому місці. До посад, які може мати маркетолог та які вимагають від випускника
певного досвіду практичної діяльності, належать, зокрема:
‐
менеджер по роботі з клієнтами, який підтримує контакти з ключовими клієнтами, координує
програму творчих розробок для цих клієнтів, відповідає за розробку та впровадження маркетингової
стратегії та рекламної кампанії клієнта;
‐
спеціаліст із закупівлі медіа-простору, який співпрацює з представниками ЗМІ, аналізує та
планує закупівлю рекламного часу та місця в ЗМІ;
‐
копірайтер, який працює з креативним директором над розробкою концепції рекламних
кампаній, пише тексти для друкованої реклами, реклами на радіо та телебаченні;
‐
креативний директор, який розробляє візуальні компоненти рекламних повідомлень;
‐
менеджер із просування продукту, який планує промо-акції для споживчих товарів і працює в
штаті компанії або в рекламній агенції;
‐
менеджер зв’язків із громадськістю, який розбудовує зв’язки зі ЗМІ, іншими організаціями та
відповідає за інформацію про компанію або продукт, яку оприлюднюють ЗМІ.
© Ващенко С. В., Рибак Т. М., Свисюк О. В., 2017
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‐
менеджер із реклами, який розробляє рекламні повідомлення для торгового персоналу або
посередників.
Реклама – це важливий засіб просування товарів на ринку від підприємця до покупця. Важливим, і
здебільшого головним фактором успіху такого просування є грамотний вибір мовних засобів –
лексичних, синтактичних та фонетичних [3]. Тому перспективним, з точки зору реалізації
міжпредметних зв’язків, у професійній підготовці майбутнього маркетолога є поєднання набуття
навичок аналізу та складання рекламних текстів із процесом засвоєння іноземної мови.
Процес впровадження рекламних текстів у навчальний процес курсу ''Іноземна мова'' передбачає
роботу в трьох напрямах:
1) Засвоєння основних принципів, правил та засобів створення рекламного тексту на основі аналізу
іншомовної реклами (спеціалізовані знання з маркетингу).
Студенти повинні засвоїти основні категорії реклами:
- Advertisement: загальний термін для позначення реклами, незалежно від її виду, місця та способу
розташування.
- Commercial: вид реклами (ролики від 15 до 60 секунд), який транслюється на телебаченні та радіо.
- Infomercial: вид телевізійної реклами (28-30 хвилин), оформлений у вигляді інформаційної
програми.
- Publicity: публікація інформації про товари та послуги, здійснена третьою незалежною особою з
метою вплинути на суспільну думку.
Приклади завдань на засвоєння матеріалу:
а) Прочитайте визначення основних категорій реклами. Перекажіть вашу улюблену рекламу в кожній
категорії, не називаючи товару. Інші студенти повинні вислухати опис та вгадати товар.
б) Складіть перелік плюсів та мінусів кожної категорії реклами. Порівняйте їх.
Наприклад: Commercials are cheaper than infomercials, but infomercials are the most productive of all
types of advertising.
Також студенти повинні засвоїти різні види реклами та відповідні терміни:
‐
Друкована реклама (printadvertising), до якої належить реклама в газетах, журналах, флаєрах і
брошурах;
‐
Реклама на телебаченні (TVcommercials), де рекламні ролики (advertisingvideo) запам’ятовуються
завдяки музиці (jingle);
‐
Реклама в Інтернеті (Internetad);
‐
Амбієнтна реклама (Ambientadvertising) – вид зовнішньої реклами, яка використовує
середовище, в якому знаходиться цільова аудиторія;
‐
Реклама за участі відомих людей (Celebrityad);
‐
Пересувна реклама (Mobile billboards ads) тощо.
Вищезазначені терміни вводяться в тексті для читання з подальшим опрацюванням. Приклади
завдань:
а) Наведіть приклад амбієнтної реклами у вашому місті.
б) Опишіть рекламний ролик за участі відомої особи. Інші студенти повинні вгадати, який товар
рекламується, і що це за особа.
в) Складіть діаграму дієвості реклами для вашої родини. Які товари були придбані завдяки якій
рекламі?
Студенти повинні розуміти структуру рекламного тексту, яка зазвичай містить такі елементи:
заголовок, основний рекламний текст та ехо-фраза. Заголовок привертає увагу аудиторії та викликає
інтерес до товару або послуги. Він складається з рекламного звернення та головного рекламного
аргументу, який надалі розвивається в тексті. Основний рекламний текст детально описує переваги
продукту або послуги, він може бути різним за обсягом – від 20-30 до 80-100 слів. Ехо-фраза (tag-line)
завершує рекламний текст та має значне функціональне навантаження. Вона повторює головний
рекламний аргумент та забезпечує логічне завершення тексту [4: 96].
Засвоєння студентами принципів поділу рекламного тексту на складові здійснюється за допомогою
вправ на антиципацію та предикцію на дотекстовому етапі аудіювання, читання або перегляду відео.
Приклади завдань:
‐
Перегляньте відео та запишіть рекламний заголовок.
‐
Ознайомтеся з основним рекламним текстом. Оберіть ехо-фразу до нього із запропонованих
варіантів.
‐
Прослухайте рекламний заголовок. Складіть ехо-фразу до нього.
‐
Завдання на відповідність (matching): доберіть ехо-фрази до головних рекламних аргументів.
‐
Відновіть структуру рекламного тексту.
2) Застосування рекламних матеріалів для навчання аудіювання, письма, говоріння, засвоєння
лексичного та граматичного матеріалу;
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Рекламні продукти опрацьовуються відповідно до загальноприйнятих алгоритмів комунікативного
підходу до навчання іноземної мови, зокрема етапів роботи з текстом, відео, аудіо текстом, навчання
говоріння (монологу і діалогу) та письма.
Рекламні тексти для опрацювання зі студентами можна знайти на багатьох веб-ресурсах, наприклад:
‐
funny-commercials.net – цей ресурс надає різноманітну рекламу розважального змісту в багатьох
категоріях;
‐
veryfunnyads.com та funny-commercials.org – на ресурсах пропонуються веселі рекламні ролики;
‐
funniest-commercials.net – зображення, які рекламують різноманітну продукцію;
‐
http://englishon-line.ru/reklama-na-angliiskom.html.
Оскільки тематика рекламного тексту залежить від продукції, ми рекомендуємо скласти перелік
професійної лексики з теми ''Реклама'', яка надалі знадобиться студентам у їхній професійній діяльності.
Таку лексику необхідно засвоїти в процесі аналізу та обговорення рекламних матеріалів.
Приклад переліку лексичних одиниць із сфери реклами для засвоєння майбутніми маркетологами:
Advertisement, advertisement is the engine of commerce, to persuade a consumer, commercials,
infomercials, publicity, print advertising, newspapers, magazines, flyers, brochures, TV commercials, jingles, ad
video, radio ad, on air, covert advertising, ambient advertising, surrogate advertising, celebrity ads, mobile
billboards ads, food packaging ads, sky-writing ads, to place an advert, to scan adverts, to respond to an advert,
to run an advertisement, to get much bang for the buck, to jump on the bandwagon, to think out of the boxes, to
be the top dog, to leave other candidates in shade, to engage potential customers, innovative, especially high
quality, rock-bottom, slashed prices, video content, high definition full screen video, unsurpassed, convergence,
online environment, тощо.
Приклад комунікативної ситуації для засвоєння вищезазначених лексичних одиниць:
Складіть технічне завдання для команди / рекламної агенції із розробки реклами / буклету / ролика
для ТБ для продукту […]. Опишіть вимоги до рекламного продукту, критерії оцінювання тощо.
Ознайомлення студентів із особливостями лексики та синтаксису рекламних текстів іноземною
мовою має на меті такі завдання:
а) набути знань, необхідних для професійного аналізу та перекладу в подальшій діяльності рекламних
текстів рідною мовою, оскільки міжнародні компанії, які функціонують в Україні, адаптують до
місцевих потреб уніфіковані рекламні продукти. Переклад рекламних слоганів та назв продуктів часто
здійснюють саме спеціалісти з маркетингу, які розуміють корпоративний стиль та місію компанії, на
відміну від агенцій перекладу.
б) забезпечити цікаві завдання на пошук та аналіз мовних одиниць під час аудіювання або читання
рекламної продукції.
в) забезпечити розуміння відмінностей між рекламним текстом іноземною та рідною мовою, а також
особливості рекламних текстів як таких з метою розробки власних рекламних продуктів іноземною
мовою.
Отже, до найбільш вживаних лексичних та синтаксичних структур у рекламних текстах належать
такі:
Метафора: перенесення назви з одного об’єкта на інший на підставі спільних ознак. Наприклад,
автомобіль BMW порівнюється із радістю: ''Jumpfor joy. Joy is BMW''.
Лексичний повтор: повторення слова, словосполучення або речення в одному висловлюванні.
Наприклад: ''Thebestthingstheyhaveeverdone. In the best thing they have ever done. All will, all will drive XV
sport crossover. AllbestfromSubaru''.
Анафора: єдинопочаток, лексичний повтор, вживаний на початку кількох речень. Наприклад,
реклама Subaru Forester:''Dog tested. Dog approved''.
Звернення до покупця у вигляді питань, наприклад, у рекламі Audi Ciavena Imports:
''What do you want ina car? Design? Comfort? Safety? Sportness?Inonecaronly?''
Наказовий спосіб: формулювання прохання або поради. Наприклад, ''Life is a ride. Go for it.
Audi A4 S line''.
Риторичні питання, або спеціальні питання, які допомагають зосередити увагу не певному аспекті.
Наприклад, ''Is not it nice, when things just work? Honda.The power of dreams''[3].
Приклади завдань на засвоєння лексичного та граматичного матеріалу рекламного тексту:
- Знайдіть початок / кінець рекламного слогану. З’єднайте їх у таблиці.
- Знайдіть приклад метафори. Створіть власний слоган за подібним принципом.
- Складіть 5 спеціальних питань для реклами [товару]. В групі оберіть найкращий варіант.
- Прослухайте голос, не дивлячись відео. Уявіть, що відбувається на екрані. Опишіть сюжет відео.
Продивіться відео та порівняйте.
- Продивіться відео з вимкненим звуком. Напишіть, що, на вашу думку, говорить голос за кадром.
Прослухайте ролик і порівняйте.
3) Cтворення власних рекламних текстів:
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На цьому етапі необхідно ознайомити студентів із моделями структури основного рекламного тексту,
який відображає комунікативну стратегію реклами. Т. Г. Добросклонська виділяє такі моделі:
‐
Модель перевернутої піраміди:
Модель полягає в тому, що перший параграф є найбільш інформаційним та містить головні, найбільш
переконливі аргументи.
‐
Реклама-порівняння:
Модель ґрунтується на порівнянні продукту з аналогічними пропозиціями інших організацій, проте за
законодавством про конкуренцію необхідно уникати зазначення назви конкурента.
‐
Сюжетна чи драматизована реклама:
Модель, зазвичай, використовується на телебаченні та реалізується у вигляді цікавого сюжету.
‐
Реклама-інструкція:
Основний текст є послідовним описом дій споживача у вигляді інструкції.
‐
Реклама-діалог:
Застосовується на радіо та телебаченні. Аргументація будується у вигляді питань, які змушують
споживача мислити в запланованому напрямі.
‐
Реклама-питання або загадка, парадокс.
‐
Реклама з залученням відомих людей:
Модель ґрунтується на довірі споживачів до свідчень зірок про високу якість товару та на бажанні
імітувати престижний образ.
‐
Реклама з залученням пересічних споживачів.
Модель залучає свідчення пересічних споживачів з метою побудови переконливої аргументації.
Наведемо приклади для засвоєння структури основного рекламного тексту:
‐
Прослухайте радіо-рекламу та зазначте модель рекламного тексту.
‐
Перегляньте рекламний ролик із залученням відомої особи. Перепишіть сюжет для подібного
ролика із залученням пересічних споживачів.
‐
Перед тим, як подивитися рекламу-інструкцію продукту […], складіть інструкцію для його
використання. Після перегляду порівняйте.
‐
Перегляньте уривок сюжетної реклами з вимкненим звуком. Подумайте, який продукт
рекламується. Продивіться до кінця та проаналізуйте, чи можна використати цей сюжет для реклами
іншого продукту.
Ми пропонуємо поєднувати творчі завдання на складання власних рекламних текстів із повторенням
або засвоєнням нового граматичного матеріалу. Кожна модель відповідно до своєї комунікативної
функції вимагає застосування особливих граматичних конструкцій та лексики. Наведемо приклади
граматичного матеріалу, який доцільно ввести або повторити під час опрацювання рекламних текстів
відповідно до моделі їх структури.
Модель перевернутої піраміди: ступені порівняння прикметників, числівники, вживання герундія та
інфінітива, часи дієслів (залежно від змісту), пасивний стан дієслова, умовні речення.
Реклама-порівняння: ступені порівняння прикметників, умовний спосіб, модальні дієслова (hadbetter,
havegotto, need), види запитань.
Сюжетна чи драматизована реклама: види запитань, вигуки, артиклі, неправильні дієслова,
займенники (присвійні, зворотні, взаємні тощо).
Реклама-інструкція: наказовий спосіб дієслова, артикль, місце прислівника у реченні, прийменники
місця, активний та пасивний стан дієслова.
Реклама-діалог: часи дієслів, види запитань та негативні речення, прохання і накази у непрямій мові,
вигуки, модальні дієслова тощо.
Реклама із залученням зірок та пересічних споживачів: пряма та непряма мова, умовний спосіб
дієслова, модальні дієслова тощо.
Приклади творчих завдань із створення рекламних текстів різної структури:
‐
За допомогою Photoshop або онлайн-ресурсуFotor створіть рекламний постер для продукту […],
який містить інструкцію до застосування.
‐
Рольова гра: розробіть та програйте сюжетну рекламу для продукту […].
‐
Запишіть радіо-рекламу із залучення пересічних споживачів для продукту […].
‐
Зніміть відео реклами-порівняння для свого університету іноземною мовою.
‐
Скористайтеся сюжетом відео реклами бренду […]. Розробіть сюжет для наступної рекламної
кампанії бренду.
‐
Перегляньте рекламу-діалог бренду […]. Розробіть сюжет-відповідь для реклами бренду
конкурента.
Висновки: застосування рекламних текстів іноземною мовою забезпечує засвоєння студентами
матеріалу курсу ''Іноземна мова'' та набуття знань та умінь із фахових дисциплін, необхідних для
успішної професійної діяльності майбутнього маркетолога. Великий обсяг рекламних матеріалів у
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загальному доступі дозволяє з легкістю обрати навчальний матеріал залежно від дидактичної мети
семінару: засвоєння нового граматичного або лексичного матеріалу, навчання аудіювання, читання,
говоріння або письма, розвиток соціокультурної, прагматичної компетентності тощо. Перспективним
для подальшого дослідження є розробка спецкурсу або факультативу ''Рекламна кампанія'' для
студентів спеціалізації ''Маркетинг'', який дозволить більш глибоко розглянути найкращий досвід
рекламної діяльності світових компаній та розвинути відповідні уміння студентів на базі іншомовних
рекламних текстів.
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Ващенко С. В., Рыбак Т. Н., Свисюк Е. В. Использование иноязычного рекламного текста в
содержании курса ''Иностранный язык'' для будущих маркетологов.
В статье обоснована целесообразность использования рекламных текстов как учебного материала в
курсе иностранного языка для студентов специализации ''Маркетинг''. Установлены особенности
содержания обучения иностранному языку с учетом необходимости практического освоения
специализированных знаний и учебного потенциала иноязычной рекламы. Предложены пути внедрения
рекламных текстов в учебный курс иностранного языка для будущих маркетологов, а также задания
для успешной интеграции предложенного учебного материала и традиционного содержания
дисциплины.
Ключевые слова: рекламный текст, профессиональная подготовка маркетологов, иностранный язык
для специальных целей, межпредметные связи, содержание курса иностранного языка.
Vashchenko S. V., Rybak T. M., Svysiuk O. V. Introducing Advertising Texts in a Foreign Language as a
Teaching Material into the Course of Foreign Language for Future Marketing Professionals.
The article provides the rationale for using advertising texts as a teaching material in a foreign language course
taught to students specializing in marketing. The main reasons stated are the necessity to provide hands-on
acquisition of field-specific information and the learning potential of foreign advertising. The objectives of the
article are to study the linguistic peculiarities of advertising to be considered while using advertising texts in
teaching a foreign language to future marketing professionals, and to develop didactic principles of
implementing advertising as a learning material. Three teaching aims of using advertising in a foreign language
course are suggested, with the respective tasks designed to ensure proper integration of the learning material
into traditional subject matter of the discipline: 1) developing understanding of the general principles, rules and
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methods of creating advertising based on sample advertising texts. The students are to learn basic terms and
categories in the field of advertising, and the structure of an advertising text: the heading, the main text and a
tag-phrase; 2) teaching listening, writing, reading and speaking, grammar and vocabulary based on advertising
texts; sample tasks are provided to align the suggested learning material with the generally accepted algorithms
of communicative approach to teaching a foreign language. Common lexical and grammatical structures used in
advertising are singled out and translated into learning tasks; 3) creating advertising. The students learn basic
models at the core of advertising that reflect its communicative strategy, and use them to create their own
advertising product in a foreign language.
Key words: advertising text, professional training of marketing specialists, teaching a foreign language for
special purposes, cross-disciplinary approach, content of a foreign language course.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ
ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН
У статті розглядається проблема підготовки майбутніх вчителів до формування ціннісних орієнтацій
школярів в умовах цивілізаційних змін. Автор розкриває категоріальний апарат дослідження,
компоненти у структурі ціннісних орієнтацій школярів у загальноосвітній школі та критерії їх
визначення. Дається аналіз цивілізаційної парадигми й представлений огляд ступеня розробленості
проблеми. Актуалізація проблем освіти на межі століть зумовлена здійсненням переоцінки цінностей і
пошуком змісту загальнолюдської ідентичності, що формується, та нового образу світу.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. Сучасна професійна підготовка майбутніх учителів
повинна забезпечити оволодіння студентами науковими знаннями в галузі гуманітарних та професійно
орієнтованих наук стосовно особливостей взаємодії людини і суспільства, розвинути у студентів
здатність організовувати збалансований розвиток у системі ''людина-людина'', ''людина-соціум'',
правильно оцінювати конкретні дії як у повсякденному житті, так і у педагогічній діяльності зокрема.
Безперечно, невід'ємним атрибутом і символом сучасної епохи стає освіта, яка поєднує життєвий шлях
окремо взятого індивіда з культурою та цивілізацією в цілому, тому на сучасному етапі розвитку
української освіти активне впровадження ідей морального виховання регламентовано Національною
доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національною стратегією розвитку освіти в Україні
на 2012–2021 рр., Педагогічною Конституцією Європи тощо. Оцінка аксіосфери майбутнього вчителя,
дослідження специфіки ціннісних орієнтацій у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця
показали, що ці аспекти набувають сьогодні стратегічного характеру, а їх вирішення є найважливішим і
найактуальнішим завданням вищого педагогічного навчального закладу.
Зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями. У теорії і практиці вищої школи
накопичено значний досвід, що є основою підготовки майбутніх учителів до формування ціннісних
орієнтацій школярів загалом та ціннісного ставлення до інших, до суспільства у підростаючого
покоління зокрема. Насамперед, це наукові праці, в яких розкрито теоретико-методичні основи
морального виховання, динаміку ціннісних орієнтацій, аналіз структури ціннісних орієнтацій, посилення
ролі духовної домінанти в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів
(К. Абульханова-Славська, В. Андрущенко, І. Бех, Н. Бібік, І. Бойченко, М. Боришевський, В. Галузяк,
В. Денисенко, В. Кремень, І. Кон, М. Култаєва, О. Мартинюк, М. Михальченко, В. Пазенко, Е. Помиткін,
О. Савченко,З. Самчук, І. Степаненко, Л. Хомич та ін.).
Аналіз наукової літератури та досвіду практичної роботи у вищих навчальних закладах України дає
підстави стверджувати, що на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічної науки відсутні
комплексні дослідження з проблеми обґрунтування й розроблення теоретико-методичних засад
підготовки майбутніх учителів до формування ціннісних орієнтацій школярів.
Мета дослідження полягає у розкритті теоретичних основ проблеми підготовки майбутніх учителів до
формування ціннісних орієнтацій школярів.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Прогресивність
будь-якого суспільства визначається рівнем розвитку особистості. Цей же чинник є головним важелем
подальшого прогресу. А розвиток особистості, в свою чергу, визначає освіта [1: 8]. В ході історичного
розвитку суспільства освіта сформувалася як цивілізаційний механізм мобілізації його ресурсів,
оновлення культури й усього суспільного життя. Поширення інструментальних цінностей породило
низку проблем, вимагає аналізу суспільства як цивілізаційно-культурної цінності, що сприймається як
єдність через здобуття різноманіття. Метою сучасної цивілізації є людиноцентричні за своїм характером
освіта і виховання, їх наближення до потреб конкретної особистості дитини [1: 9].
Транзитивність освіти в цьому контексті означає сполучення головного – цивілізаційного базису з
усіма наступними параметрами освіти в їхньому зв'язку між собою, тобто цивілізаційного й
соціокультурного, а далі з антропологічними, гуманістичними, інноваційними параметрами [2].
Цивілізаційна парадигма дозволяє реалізувати нелінійно-цілісний підхід у вивченні освіти, виявити
взаємодію кроскультурної спрямованості соціальних змін, що відбуваються, з транзитивним потенціалом
освіти, розкрити природу освіти як системи, що само організовується [2].
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Зародившись в античній філософській думці, ціннісний світогляд розвивався до другої половини
XIX ст., в момент коли дослідження проблеми цінностей виділилося в особливий розділ філософії
аксіологію. У сучасній філософії у сфері моральної аксіології актуальною постає проблема створення
теорії, яка б могла без логічних протиріч пояснювати, оцінювати морально-ціннісні феномени як
соціальної сфери, так і особистісної. Психологічна теорія, яка розкриває цінності як індивідуальне
психічне почуття задоволення, обґрунтовує цю аксіологічну концепцію, стверджуючи, що об'єктивними
складовими людських прагнень, цілей та бажань, що лежать в основі всіх людських вчинків, є прагнення
людини пережити задоволення, яке виступає єдиною самоцінністю для неї.
Аксіологічний або ціннісний підхід виступає одним з можливих шляхів вирішення проблем
гуманізації освіти, а його теоретично-практична спрямованість представляє особистість як найвищу
цінність, тому людина повинна бути освіченою, а освіта – гуманною, що відповідає ціннісним
імперативам гуманізації та гуманітаризації освіти. В аксіологічних дослідженнях постає потреба
вивчення шляхів розвитку сучасного суспільства, в яких зростає вплив національних і культурних
компонентів соціальної організації як протиставлення уніфікації та глобалізації. Вивчення національних і
культурних цінностей дозволяє передбачити характер змін в національній свідомості суспільства.
Основною цінністю сучасної української освіти є становлення і розвиток особистості в її самобутності та
неповторності.
На сьогодні термін ''цінності'' використано в десятках педагогічних досліджень як в Україні, так і за
кордоном. Проте тлумачення його відчутно різняться (І. Бех, В. Кремень, Р. Райх, Т. Сакай, Г. Стюарт,
Е. Тоффлер, А. Турен та ін.). Ґрунтуючись на аналізі й синтезі наукових праць вищезазначених
науковців, нами конкретизовано категорійно-понятійний апарат. Цінності – це феномен культури, тому
їх змістовний характер залежить від певного типу культури. Певні соціальні групи і кожна особистість
мають свою ієрархію цінностей, серед яких присутні поняття вічних цінностей (добро, свобода, правда,
краса, честь та ін.), що доповнюються переліком інших, у відповідності з цінностями певної епохи та
особливостями моралі і виховання [3: 147]. Цінності визначаються як сукупність особистісно значущих
якостей, властивостей, характеристик, предметів та об’єктів реальної та ідеальної дійсності, які
відповідають загальнолюдським ідеалам. Зазначаючи, що сукупність базових гуманістичних цінностей
відбиває специфіку стосунків між людьми, значення цих цінностей для життєвизначення і
цілепокладання, координації всієї сфери соціокультурної поведінки особистості (життя, доброта, щирість
у стосунках, любов до ближнього, співчуття, справедливість, совість, повага до людської гідності [4]. У
сучасній філософії саме цінність виводиться на перший план серед інших регуляторів та чинників
людської діяльності [5: 185–186].
Так, поняття ''цінності'' тлумачимо як особистісно зумовлену значущість об’єктів суспільства в межах
соціального буття, що визначається прийняттям очікувань та установок, емоцій, знань, переконань,
намірів, дій, оцінок щодо сучасних і майбутніх подій. Поняття цінність використовується дослідниками в
кількох значеннях – як мета людської діяльності та вчинків; як оцінка, що характеризує значимість
змісту певного об'єкта, явища, людської діяльності, життя і; як ідеал; як результат людської діяльності
тощо. Осмислення суб'єктом власного життя, свого призначення, визначення своїх цілей відбувається в
процесі освоєння системи цінностей, яка є основою розвитку всього суспільства. Усвідомлена система
цінностей отримує свій подальший розвиток в процесі їх реалізації людиною в різних сферах її
діяльності, міжсуб’єктних відносинах, у поведінці. У цьому контексті дефініція ''цінності школяра''
постає як особистісно зумовлена значущість об’єктів суспільства в межах соціального буття, що
визначається прийняттям очікувань і установок, емоцій, знань, переконань, намірів, дій, оцінок щодо
суспільно значущої діяльності. Ціннісні орієнтації особистості визначаємо як смислові утворення, що
формуються в результаті опанування нею цінностей [6].
Ціннісні орієнтації є одним із найважливіших утворень у структурі свідомості та самосвідомості
людини, які не лише формують її вибіркове ставлення до дійсності, а й зумовлюють її особистісні
характеристики та впливають на подальше життя. Під ціннісними орієнтаціями науковці розуміють цілі,
життєві ідеали, систему певних норм, установки на ті чи інші цінності матеріальної або духовної
культури суспільства, детермінанти прийняття рішень тощо. Це свідчить про те, що поняття ''ціннісні
орієнтації'' усе ще потребує конкретизації, визначення структури, видів ціннісних орієнтацій та їх місця у
загальній системі ціннісно-смислових утворень особистості. Ціннісні орієнтації особистості визначаємо
як смислові утворення, що формуються в результаті опанування нею цінностей суспільства. Поняття
ціннісної орієнтації є більш широким за поняття цінності [6].
А. Здравомислов трактує ціннісні орієнтації як елементи внутрішньої структури особистості,
закріплені життєвим досвідом індивіда та сукупністю його переживань. Ціннісні орієнтації виступають
складним утворенням, що поєднують форми взаємодії суспільного та індивідуального в особистості,
усвідомлення особистістю навколишнього світу, свого минулого, теперішнього і майбутнього, а також
сутності свого власного ''Я''. слід зазначити, що ціннісні орієнтації особистості виконують ряд важливих
функцій, зокрема гармонізують духовний світ молодої людини, регулюють поведінку і діяльність
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людини в суспільстві, визначаючи її дії і вчинки. А. Здравомислов зазначає, що специфіка дії ціннісних
орієнтації полягає у впливі на спрямованість волі, уваги, інтелекту людини, а сформована система
ціннісних орієнтацій забезпечує гармонію внутрішнього світу особистості, визначає стереотипи
поведінки, забезпечує самоствердження особистості та реалізацію соціальних очікувань, спрямованість
інтересів і прагнень особистості тощо [7].
Поняття ''формування ціннісних орієнтацій'' розкриваємо як процес, який має свою мету, завдання та
принципи, передбачає опанування школярами навичок особливого й відповідального соціального
ставлення до суспільства і людей в різних ситуаціях. Зазначений процес передбачає ''аксіологізацію
освітнього простору'', яка характеризується посиленням ролі духовної домінанти.
Ціннісні орієнтації відносяться до компонентів структури особистості, тому сформовані ціннісні
орієнтації виступають характерною ознакою зрілості особистості, наявністю таких якостей характеру, як
цілісність, справедливість, вірність принципам та ідеалам, цілеспрямованість та активна соціальна
позиції.
Найбільшу увагу у цьому аспекті вимагає проблема ціннісно-зорієнтованої підготовки майбутніх
учителів загальноосвітньої школи, оскільки від цього залежатиме ефективність освіти та виховання
учнів. Учитель середньої школи із сформованими ціннісними орієнтаціями повинен стати взірцем для
відповідної поведінки школяра у суспільстві.
Щодо змісту ціннісних орієнтацій, то людина розглядається у них як вища цінність суспільства та
самоціль суспільного розвитку. Тому у центрі аксіологічного мислення знаходиться гуманістична
ціннісна орієнтація [8]. Зазначимо, що світогляд людини, складовими якого виступають цінності та
ціннісні орієнтації, у нашому столітті зазнав змін. Проблема ціннісних орієнтацій набуває особливої
значущості в контексті формування особистості школярів загальноосвітнього закладу. Специфіка
педагогічної діяльності вимагає від майбутнього педагога сукупності якостей характеру, що визначають
успішність праці вчителя. Тому особистість вчителя з високим рівнем сформованості ціннісних
орієнтацій буде здатна до успішного розвитку суспільства у цілому та стане прикладом у гуманному
ставленні до суспільства для школярів зокрема (в якості вчителя загальноосвітньої школи).
У процесі формування ціннісних орієнтацій виникає емоційне переживання, оцінювання людиною
певної цінності суспільства. У педагогічних працях українських науковців поняття інтеріоризація
розглядається як формування внутрішніх структур людської психіки за допомогою засвоєння суспільної
діяльності, присвоєння життєвого досвіду. Інтеріоризація полягає не в простому переміщенні зовнішньої
діяльності у свідомість, а у формуванні самої свідомості. Психологічний механізм інтеріоризації
дозволяє зрозуміти динаміку духовних потреб особистості. Діяльність, яка здійснюється людиною в
певних умовах, створює нові об'єкти, які викликають нові потреби. Особистість в процесі інтеріоризації
співставляє свої дії і вчинки з майбутньою діяльністю, прогнозує свою діяльність в суспільстві,
адаптуючи її до соціальних вимог.
Процес удосконалення навчально-виховного процесу, викладання навчальних дисциплін, організації
виховного впливу, спрямування науково-дослідної роботи студентів, організації педагогічної практики та
ін. повинен здійснюватися через наповнення складових навчально-виховного процесу духовноморальним змістом, поєднання традиційних та інноваційних форм, методів і засобів в аудиторній та
позааудиторній діяльності у вищому навчальному закладі [9].
Система аудиторної роботи з підготовки студентів до формування ціннісних орієнтацій школярів
включає в себе інноваційні форми та методи, серед яких: проблемний метод читання лекцій; дискусійне
обговорення ціннісних проблем під час семінарів, кейс-метод, метод аналізу конкретних моральних
ситуацій, психологічні тренінгові вправи, педагогічні та ціннісно-орієнтовані соціальні проекти, ділова
професійно орієнтована гра; робота в малих групах, створення навчально-методичного портфоліо та ін.
Ефективній реалізації моделі підготовки майбутніх учителів до формування ціннісних орієнтацій
учнів загальноосвітньої школи сприятиме поетапне цілеспрямоване науково-методичне забезпечення:
підготовчий – створення професійно спрямованого середовища, в основу якого закладено використання
світоглядно-ціннісних форм розвивальних навчальних відносин, з метою формування у майбутніх
учителів загальноосвітньої школи ціннісно-орієнтованих знань для здійснення активної педагогічної
діяльності у середній та старшій школі; цілеспрямованого бажання засвоювати педагогічні дії у
навчально-виховній роботі з підлітками та старшокласниками; постійного інтересу до розширення
власних можливостей і розвитку педагогічних здібностей для здійснення майбутньої професійної
діяльності на основі ціннісних орієнтацій; змістово-практичний – формування професійно-педагогічних
знань; здатності до прийняття ціннісних установок; відповідального ставлення до особистості дитини
тощо; оволодіння аналітико-оцінними, прогностичними, проективними та практичними ціннісноорієнтованими уміннями; рефлексивно-творчими вміннями самопізнавати, самокорегувати ціннісноорієнтовані знання, уміння та навички; аналізувати та надавати адекватну оцінку своєї педагогічної
діяльності тощо; результативно-оцінний – оцінювання впливу всіх компонентів на сформованість
ціннісних орієнтацій школярів загальноосвітньої школи.
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Методика поетапної ціннісно-орієнтованої підготовки студентів може бути результативною за умови
позитивного ставлення майбутніх учителів загальноосвітньої школи до професійної діяльності;
поетапності та неперервності формування ціннісних орієнтацій; аксіологізації змісту гуманітарних,
природничо-математичних, професійно орієнтованих дисциплін; створення необхідних можливостей для
саморозвитку й самореалізації студентів у процесі навчання та проходження педагогічної практики;
моніторингу процесу формування компонентів ціннісних орієнтацій.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Підготовка майбутніх вчителів до
формування ціннісних орієнтацій учнів має являти собою цілеспрямований процес розвитку їх
компетентності в питаннях організації даного напрямку педагогічної діяльності, тобто оволодінні
системою професійних знань, вмінь і навичок для реалізації поставлених завдань, а також розвитком
мотивації до постійного їх вдосконалення. Якісну підготовку майбутніх вчителів до формування
ціннісних орієнтацій учнів можна здійснювати тільки при наявності детально розробленої моделі цього
процесу. Процес підготовки майбутніх вчителів до формування ціннісних орієнтацій учнів слід розуміти
як цілеспрямований, спеціально організований педагогічний процес, що характеризується включенням
вчителів в активну освітню діяльність в умовах професійної підготовки, розвитком у них позитивного
ставлення до цього виду діяльності, наявністю внутрішніх протиріч між досягнутим і необхідним рівнем
компетентності. Інтеріоризація цінностей в процесі навчально-виховної роботи здійснюється поетапно:
формування ціннісного знання; осягнення і прийняття досвіду в процесі рефлексії та інтерпретації;
смислове осягнення суспільного досвіду, і як результат привласнення суспільного досвіду як
особистісного. Інтеріоризація цінностей майбутніх вчителів в процесі навчання у вищому навчальному
закладі детермінована соціальними, економічними й культурними умовами розвитку українського
суспільства, значущими для системи вищої педагогічної освіти, а також принципами, що відображають
специфіку професійної діяльності майбутніх педагогів.
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Власенко О. Н. Теоретический аспект подготовки будущих учителей к формированию ценностных
ориентаций школьников в условиях цивилизационных изменений.
В статье рассматривается проблема подготовки будущих учителей к формированию ценностных
ориентаций школьников в условиях цивилизационных изменений. Автор раскрывает категориальный
аппарат исследования, компоненты в структуре ценностных ориентаций школьников в
общеобразовательной школе. Дается анализ цивилизационной парадигмы и представлен обзор степени
разработанности проблемы. Актуализация проблем образования на рубеже веков обусловлена
осуществлением переоценки ценностей и поиском содержания общечеловеческой идентичности,
которая формируется, и нового образа мира.
Ключевые слова: нравственное воспитание, ценности, ценностные ориентации, интериоризация,
формирования ценностных ориентаций, цивилизационные изменения, инновационное развитие
общества.
Vlasenko O. M. The Theoretical Aspect of Training Future Teachers to Formation of Pupils' Value
Orientations in Terms of Civilizational Changes.
In the research there are analyzed theoretical and methodical basis of values orientations formation of future
secondary school teachers. It is elaborated the model of scientific-methodical providing of staged forming of
values orientations of future secondary school teachers during the professional training; it is grounded the
necessity and it is proved the topicality of implementation of different aspect and multilevel pedagogical
conception of forming of values orientations as the source of development of moral personality of future
secondary school teacher; it is represented the author's scientific-methodical resource on forming of values
orientations of future secondary school teachers during the process of educational studies and extra-curricular
work at high educational establishments.
It is proved that due to the implementation of model of forming of values orientations of future secondary school
teachers and due to the scientific-methodical system of its staged providing it is possible to increase significantly
the effectiveness of training of future specialists of secondary school for the pedagogical activity.
It is proved that the method of the gradual development of the values orientations of students can be effective in
the condition of a positive attitude of future teachers of secondary school to pedagogical activity; of continuity of
the formation of values orientations; the greening of the content of humanitarian disciplines.
Key words: moral education, values, values orientations, interiorization, the formation of values orientations,
civilization changes, innovative social development.
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ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯФІЛОЛОГА ПОДВІЙНОГО ПРОФІЛЮ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ
У статті проаналізовано особливості педагогічної практики у системі підготовки майбутнього
вчителя-філолога подвійного профілю. Автор статті аналізує попередній досвід проведення педагогічної
практики на філологічних факультетах та факультетах іноземних мов педагогічних вишів України.
Дослідниця робить спробу оцінити попередній досвід організації педпрактики студентів-філологів і
робить висновки про важливість його використання для вдосконалення сучасної підготовки вчителяфілолога подвійного профілю.
Ключові слова: педагогічна практика студентів, попередній досвід, вчитель-філолог подвійного
профілю.
Постановка проблеми. Реформування національної вищої освіти в контексті сучасних
загальноєвропейських процесів зумовлює потребу в підвищенні якості підготовки сучасних педагогів. У
Педагогічній Конституції Європи зазначено, що педагогічна практика зазначається як один із головних
принципів педагогічної освіти, адже вона є джерелом освоєння соціального і педагогічного досвіду,
критерієм істини педагогічного процесу [1].
На сьогодні важливе значення при навчанні майбутніх вчителів, в тому числі й філологів подвійного
профілю, має педагогічна практика, адже вона має на меті забезпечити оволодіння комплексом
педагогічних навчальних і виховних умінь та навичок, передбачених програмою. Завдяки педпрактиці
студент має змогу застосувати отримані знання у шкільній і позашкільній роботі. Отож, процес
становлення майбутнього фахівця відбувається, зокрема, й під час проходження педагогічної практики.
На нашу думку, в сучасних умовах підготовки вчителів, зокрема філологів подвійного профілю, варто
актуалізувати попередній досвід для виявлення положень, які можуть бути корисними на сьогодні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі вдосконалення педагогічної практики присвячені
праці багатьох учених, зокрема розроблялися такі її аспекти: роль педагогічної практики у системі
професійної підготовки майбутнього вчителя в Україні (Н. Білоконна, С. Кара, Г. Ковтун, Л. Кравець,
Н. Кузьмінa, О. Мартиненко, Н. Онищенко, О. Семеног, Л. Хомич та ін.) та у Польщі (А. Василюк),
розвиток компетентностей під час проходження педагогічної практики (Л. Базиль, Н. Грицай), педагогічна
практика в системі професійної адаптації майбутніх учителів (Ю. Кузьменко), педагогічна практика у
процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи (О. Титунь). Значення педагогічної практики для
загальнопедагогічної й методичної підготовки вчителя досліджується також у працях О. Антонової,
А. Волощук, Г. Бондар, С. Вітвицької, О. Дубасенюк, Л. Калініної, Н. Кардаш, Н. Левченка, О. Плахотнік,
Н. Слюсаренко.
Мета даної статті – з’ясувати особливості навчально-виховної діяльності студентів філологічних
спеціальностей, зокрема проаналізувати попередній вітчизняний досвід організації й проведення
педагогічної практики в системі підготовки вчителя-філолога подвійного профілю у другій половині ХХ ст.
Виклад основних результатів дослідження. Ми розглянули особливості практики студентів-філологів
у період 1980-х рр., адже тоді у зв’язку зі зростанням кількості учнів, активно розвивалася мережа
філологічних спеціальностей, у тому числі подвійного профілю.
1985 р. став роком запровадження нових типових навчальних планів для всіх педагогічних
спеціальностей у педінститутах, зокрема і для філологічних спеціальностей. Так 8 серпня 1985 р.
М. Єгоровим було затверджено 5 філологічних спеціальностей: ''2101. Російська мова і література'', ''2101.
Російська мова і література з додатковою спеціальністю іноземна мова'', ''2116. Російська мова і література
в національній школі'', ''2102. Українська мова і література'', ''2103. Іноземні мови''.
Крім того, з 1985 р. була запроваджена неперервна педагогічна практика з І по IV (V) курс у
педагогічних навчальних закладах, яка була спрямована на формування у майбутніх вчителів інтересу до
своєї професії, потреби в самоосвіті, умінь вирішення певних педагогічних задач у процесі проходження
практики, вироблення дослідницького підходу до педагогічної діяльності та готовності до педагогічної
творчості [2: 363].
У 1980-х рр. педагогічна практика студентів проводилася у школах-базах (міських та сільських), у яких
було достатнє матеріально-технічне забезпечення, кваліфіковані вчительські кадри, наявні кабінети з ТЗН з
наочними посібниками, програмами, літературою з фаху та всі необхідні умови для ефективного
проведення педпрактики. Студенти передвипускних курсів проходили практику в кращих міських школах,
© Гайдай І. О., 2017
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а студенти випускних курсів – здебільшого в сільських. Практика мала груповий характер, тобто до шкіл
студенти направлялися не по одному на школу, а групами в кілька чоловік, що сприяло організації
колективної співпраці практикантів і взаємовідвідувань уроків, обміну досвідом й взаємодопомозі.
Під час проведення педпрактики виникало чимало труднощів, пов’язаних як зі школами, так і з
педінститутами.
По-перше, за інструкцією, кожен студент повинен був прикріплюватися до певного класу, яким керував
досвідчений класний керівник. Проте зустрічалися окремі вчителі, які не мали достатнього досвіду роботи
у школі, тому виникала проблема в тому, що всіх студентів передвипускних курсів одночасно неможливо
було розмістити в міських школах.
По-друге, педпрактика студентів випускних курсів відбувалася у сільських школах у вересні, якраз у
той час, коли учні традиційно залучалися до сільськогосподарських робіт.
По-третє, педпрактика студентів відбувалася на всіх факультетах одночасно, тому кафедри педагогіки і
психології не могли повноцінно здійснювати її керівництво. Для вирішення цієї проблеми у деяких
педінститутах педпрактика на передвипускних курсах була перенесена на IV шкільну чверть, а на
випускних – на ІІ чверть. Якість результатів педпрактики знижувало також те, що викладачі кафедр
педагогіки і психології були перевантажені, за кожним із них закріплювалося по 4–5 академічних груп
(близько 125 студентів) [3: Арк. 1–5].
По-четверте, керувати педпрактикою студентів повинні були досвідчені методисти і викладачі фахових
кафедр, які мали стаж роботи в школі не менше трьох років, а також кращі вчителі шкіл. Наприклад, у 1982
році у Житомирському державному педагогічному інституті (ЖДПІ) до проведення педагогічної практики
студентів було залучено 19 керівників з кафедри педагогіки і психології, 124 методисти, серед яких було 88
викладачів, в тому числі 24 кандидати наук і доценти та 47 вчителів. Проте часто досвідчених керівників
педпрактикою не вистачало. Так, крім методистів з педінститутів та відділів освіти, студенти
закріплювалися також за методистами, які працювали в дитячих кімнатах ЖЕКів та інспекціях у справах
неповнолітніх і тому були менш досвідченими в керуванні шкільною роботою студентів. Крім того, до
керування педпрактикою студентів також залучався комсомол, який складався зі студентів і не міг
кваліфіковано справитися із цим завданням.
По-п’яте, труднощі при проходженні педпрактики у школах виникали й через те, що заняття в
інститутах часом відбувалися в 2 зміни і треба було узгоджувати розклад інституту зі шкільним розкладом,
щоб уможливити відвідування уроків студентів-практикантів керівниками-методистами з числа викладачів.
На весь період навчання в педінститутах фаховими кафедрами та кафедрами педагогіки і психології
розроблялися і друкувалися методичні рекомендації для кожного студента-практиканта і для школи, в яких
були завдання практики. Зокрема, в ЖДПІ програма педпрактики була складена відповідно до посібника
для студентів "Педагогічна практика" за ред. В. К. Розова (1981 р.).
За інструкцією під час практики студенти повинні були провести не менше 10 залікових уроків на
передвипускних курсах та не менше 15 на випускному курсі, а на деяких факультетах і більше. Також
студентами проводилися всі види позакласної та позашкільної навчально-виховної роботи: лекції, бесіди,
збори, вечори, засідання гуртків, тижні предмета, політінформації, виховні години, екскурсії, зустрічі з
передовиками виробництва, ветеранами війни та праці. Крім того, студенти виготовляли разом з учнями
загальношкільні чи класні газети, проводили роботу з батьками та неселенням.
Перед початком педпрактики проводилися організаційні конференції, після закінчення – звітні, на яких
обговорювалися результати педпрактики. Студентам, згідно з інструкцією, необхідно було здати всю
документацію, зразки якої були у вільному доступі на кафедрах педагогіки та психології. У підготовці до
педпрактики надавали допомогу також фахові кафедри, проте вони були недостатньо забезпечені
шкільними програмами, підручниками і науково-методичними посібниками. Так само й сьогодні кафедри
педагогіки, психології, методик викладання філологічних дисциплін надають допомогу студентам у
підготовці до педпрактики.
Педагогічна практика мала важливе значення у професійній підготовці майбутніх вчителів-філологів,
адже вона мала на меті забезпечити оволодіння комплексом педагогічних навчальних і виховних умінь та
навичок, передбачених програмою. Крім вище зазначених організаційних труднощів, виникали й
суб’єктивні проблеми.
У підготовці до педпрактики надавали допомогу також фахові кафедри та Інститут удосконалення
учителів (ІУУ), проте вони не завжди були достатньо забезпечені шкільними програмами, підручниками і
науково-методичними посібниками. Сьогодні допомогу студентам у підготовці до педпрактики надають
кафедри педагогіки, психології, лінгводидактики чи методики викладання філологічних дисциплін. У
випадку відсутності у вищій школі кафедри методики до цього процесу залучаються викладачі фахових
філологічних кафедр, які достатньо кваліфіковані для керівництва роботою студентів. Проте питання їх
достатньої обізнаності з вимогами чинної шкільної програми й досі виникає.
Як і сьогодні, педагогічна практика студентів у 1980-х рр. мала важливе значення у професійній
підготовці майбутніх учителів-філологів, адже вона повинна була забезпечити оволодіння комплексом
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педагогічних навчальних і виховних умінь та навичок, передбачених програмою. Під час проведення
педпрактики, крім об’єктивних організаційних труднощів, виникали й суб’єктивні проблеми. Так,
траплялося, що під час проходження педпрактики студенти приділяли недостатньо уваги психологічній
характеристиці учнів у класі, не прагнули пояснити мотивацію їх поведінки. За спостереженнями
методистів, при заповненні щоденників практики студентам часто не вдавалося вдумливо і творчо
проаналізувати власну роботу у класі. Методисти та викладачі інститутів працювали над подолання цих
недоліків, адже це мало важливе значення для формування у студентів правильної мотивації у ставленні до
професії вчителя.
Результати педпрактики, за звітами фахових кафедр та кафедр педагогіки, психології чи методики, як
правило, були успішними і свідчили про те, що більшість студентів були добре підготовленими до роботи
вчителем і класним керівником. Під час проведення уроків студенти використовували такі засоби
інтенсифікації навчально-виховного процесу, як ТЗН, моделювання, унаочнення. Студенти виявляли себе
як успішні керівники учнівських колективів, прагнули зацікавити учнів вивчати свій предмет.
Як і на сьогодні, педагогічна практика надавала можливість студенту певний час попрацювати вчителем
і остаточно переконатися у правильності вибору своєї професії. Так, іноді студенти під час проходження
практики виявляли для себе, що вони не бажали працювати у школі вчителями.
По закінченню педагогічної практики відзначалися основні недоліки під час її проходження, які часто
трапляються і з сучасними студентами: практиканти не могли правильно розподілити час на уроці,
відчували труднощі в самостійній підготовці до уроків, не могли охопити увагою одночасно весь клас і
іноді працювали на уроці переважно з окремими учнями. Крім того, мовленню студентів необхідно було
приділяти особливу увагу, особливо студентам, що вивчали іншомовну філологію. На нашу думку, цей
недолік був зумовлений тим, що комунікативна методика навчання мови ще не стала на той час панівною в
радянських середніх і вищих школах і вести природне спілкування з учнями на уроці іноземною мовою
деяким студентам було важко.
Порівнюючи навчальну практику 1980-х рр. із сучасною, пошлемося, як на приклад, на Інститут
іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка (колишній факультет
іноземних мов), де студенти, що вивчають дві мови (німецьку, англійську), слухають курс методики
навчання іноземної мови до початку активної педагогічної практики і проходять педпрактику з першої і
другої спеціальностей на IV і на V курсі. Аналогічно студенти Інституту філології та журналістики
(колишнього філологічного факультету), які вивчають другу спеціальність (англійську мову,
народознавство та ін.), ознайомлюються з методикою викладання як першої, так і другої спеціальності до
проходження шкільної педагогічної практики.
Якщо говорити про недоліки організації педпрактики, варто зазначити, що, наприклад, у ЖДПІ
ім. І. Франка недоліком у побудові навчального плану спеціальності "англійська та німецька мова" було те,
що до початку педпрактики на передвипускному курсі з німецької мови студенти вивчали її як другу
спеціальність лише 1,5 роки, тому ще не могли якісно проводити уроки німецької мови. Таким чином
педпрактика з другої спеціальності не виконувала своєї основної функції – не сприяла підвищенню якості
підготовки майбутнього вчителя-філолога [4: Арк. 27–32]. Тому до нового навчального плану були внесені
поправки – чітко визначені терміни проведення педпрактики з іноземних мов: з першої спеціальності – на
IV і V курсах, з другої – тільки на випускному курсі. Хоча в одному й тому ж архівному джерелі, а саме у
звіті факультету іноземної мови, зазначалося, що проведення практики з німецької мови на ІV курсі
виявилося доцільним [4: Арк. 53]. У цій невідповідності ми вбачаємо спробу ідеалізувати як досягнення,
так і недоліки тогочасної системи підготовки вчителя-філолога, що ще раз доводить, що зазвичай звіти
педінститутів мали формальний характер і не відображали сутнісних аспектів фахової підготовки вчителяфілолога.
Висновки. Таким чином, незважаючи на те, що під час проведення педпрактики виникало багато
труднощів, як об’єктивних, так і суб’єктивних, бачимо, що головна увага в організації й проведенні
педагогічної практики досліджуваного періоду приділялася виконанню типових навчальних планів і
настановчих державних документів, які опосередковано чи безпосередньо стосувалися справи підготовки
вчителя-філолога. У цьому, за словами Р. Бєланової, виявлявся технократичний підхід дo вищoї oсвіти,
орієнтація вищoї шкoли на сутo фахoву підгoтoвку, нівелювання особистості [5: 165–167]. Проте згідно з
проведеним нами аналізом, під час проведення педагогічної практики велика увага приділялася здійсненню
зв’язку зі школою, співпраці з ІУУ. На нашу думку, для сучасної підготовки вчителя-філолога подвійного
профілю цінним є досвід взаємовідвідування уроків під час проведення педагогічної практики, допомога
кафедр у підготовці до педпрактики, проведення організаційних та звітних конференцій.
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Гайдай И. О. Педагогическая практика в системе подготовки будущего учителя-филолога двойного
профиля: история и современность.
В статье проанализированы особенности педагогической практики в системе подготовки будущего
учителя-филолога двойного профиля. Автор статьи анализирует предыдущий опыт проведения
педагогической практики на филологических факультетах и факультетах иностранных языков
педагогических вузов Украины. Исследовательница пытается оценить предыдущий опыт организации
педпрактики студентов-филологов и делает выводы о важности его использования для
усовершенствования современной подготовки учителя-филолога двойного профиля.
Ключевые слова: педагогическая практика студентов, предыдущий опыт, учитель-филолог двойного
профиля.
Gaidai I. O. Pedagogical Practice in the Training of the Future Teacher-Philologist of Dual Profile: Past and
Present.
The article analyzes the features of pedagogical school practice in the system of training the future teacherphilologist of dual profile.
The author emphasizes that in today's educational reform there is the urgent need for strengthening the role of
the school practice. With the help of the concrete historical and comparative analysis method, the author studies
the previous experience of teaching practice in training teacher-philologist of dual profile at the philological
faculties and the faculties of foreign languages of pedagogical universities in Ukraine.
To analyze the characteristics of the school practice of students-philologists, the researcher elects the 1980s,
because it was the period of active development of the dual specialties in teacher training in the former Soviet
Union because of a rapid demographical increase of the number of school-children, and, consequently, of
classes and schools. The author singles out difficulties during pedagogical practice that arose both from schools
and from educational institutions. Thus, there were the following problems found out: it was impossible to place
all students in municipal schools; pedagogical practice of graduate students took place in rural schools in
September, when pupils were involved in agricultural work; pedagogical practice of students of all faculties took
place at the same time, that’s why the departments of pedagogy and psychology could not fully carry out their
management; there was not enough experienced trainers and teachers to control the pedagogical practice of
students; it was difficult to harmonize schedules of institute classes that were organized e in 2 shifts with the
school schedule to allow visiting lessons by practice supervisors. The author compares the features of
pedagogical practice in the 1980s and nowadays.
The researcher attempts to assess the previous experience of pedagogical practice of student-philologists and
draws conclusions about the importance of its use to improve the current training of the teacher-philologist of
dual profile.
Key words: pedagogical practice of students, the previous experience, teacher-philologist of dual profile.

59

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

УДК 159.922.73-053.5:37(477)(091)"19"
О. І. Галян,
кандидат психологічних наук, доцент, докторант
(Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)
halyane@ukr.net
ORCID: 0003-1379-3129
ЛОГІКА ГЕНЕРУВАННЯ, РОЗВИТКУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ІДЕЇ (НА ПРИКЛАДІ
ДОСЛІДЖЕННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА)
Статтю присвячено аналізу особливостей розвитку ідеї суб’єктності особистості школяра з позиції
формальної, психологічної та педагогічної логіки. Розглянута проблема постає як подальша експлікація
історико-педагогічного процесу,в якому представлено когнітивний аспект діяльності дослідників
освіти, часові зміни педагогічної реальності та її суб’єкти. Розкрито чинники генерування педагогічних
ідей у контексті дослідження суб’єктності особистості школяра. Акцентовано увагу на методах і
змісті генерування ідеї суб’єктності у вітчизняному педагогічному дискурсі ХХ століття.
Ключові слова: ідея, логіка, генерування, апробація, впровадження, розвиток, трансформація,
суб’єктність особистості школяра, ХХ століття.
Постановка проблеми. В умовах стратегічних перетворень, які охопили різні сфери життєздійснення
людини, особливу зацікавленість становить система освіти. Пошуки оптимальних підходів, способів
організації навчання, виховання і розвитку відображають потребу модернізації освітньої ситуації з
опертям на актуалізацію особистісного потенціалу школяра, зокрема його суб’єктність. Виклики
сучасного світу диктують вимоги до особистості, яка зможе стати успішною в реаліях сьогодення і
майбутнього. Для цього їй потрібно навчитися не тільки відтворювати засвоєне, але й виявляти
внутрішню потребу зреалізуватися у перетворювальній активності.
Довгий час питання суб’єкт-суб’єктної орієнтованості педагогічного процесу було предметом
усвідомлення й обговорення. Однак належного втілення не отримало. (Не зважаючи на прогресивність
поглядів вітчизняних педагогів, в окремі періоди громадських і державних діячів, реального досвіду
педагогічного новаторства). Підходи до вирішення проблематичності забезпечення суб’єктності школяра
в існуючiй освітній ситуації можна шукати не тільки шляхом запозичення кращого зарубіжного досвіду
та його творчого опрацювання, але й у вітчизняній педагогічній традиції. Ідеї, які відображають
засадничі принципи гуманізації та гуманітаризації освіти, були і є предметом науково-педагогічних
пошуків українських педагогів. Їх погляди на суб’єктність, безперечно, мають етнокультурний контекст,
що не може не покращити обґрунтування й розробку відповідного для суб’єктогенезу школярів
розвивального середовища. У зв’язку з цим вважаємо важливим розгляд історико-педагогічного аспекту
генерування, апробації і впровадження ідеї суб’єктності особистості школярів або її елементів у
вітчизняному педагогічному дискурсі ХХ століття. Це не лише дасть можливість розв’язати важливе
науково-теоретичне завдання – упорядкування вітчизняного педагогічного досвіду у цій царині, але й
сприятиме розробці інноваційних підходів щодо реалізації ідеї суб’єктності в сучасній вітчизняній
шкільній практиці, становленню вітчизняної педагогічної науки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення педагогічних ідей, які стали визначальними
орієнтирами розвитку вітчизняної освіти у ХХ столітті, містить значний евристичний потенціал. Сучасні
дослідники виявляють зацікавленість, з одного боку, систематизацією схем миследіяльності, завдяки
яким ідеї виникали, отримували підтримку, розвивалися і продовжують втілюватися, а, з іншого,
моделюванням освітньої ситуації, в якій ставало можливим реалізувати конкретну педагогічну ідею, або
яка стимулювала її появу. Процес ідеє творення, його умови, детермінанти, а також різноспрямовані
чинники (світоглядно-філософські, організаційно-педагогічні, суспільно-політичні тощо) розглядаються
як важлива складова забезпечення транспективності педагогічного знання. В умовах побудови "Нової
української школи" не може не враховуватися історико-педагогічний досвід. У зв’язку з цим особливу
увагу звертаємо на дослідження тих ідей, які презентують динаміку уявлень про становлення та шляхи
реалізації особистісного контексту освітнього процесу в ХХ столітті (Н. Дічек, В. Онищенко,
О. Сухомлинська та ін.), його суб’єктну орієнтованість (І. Бех та ін.), суб’єктність (О. Панфілов,
О. Савченко).
Цілісне дослідження можливостей розвитку особистості в історико-педагогічних реаліях ХХ століття
в Україні проведено О. Сухомлинською. У своїй науковій розвідці [1] авторка звертає увагу на труднощі
постановки цього питання у визначений історичний період (до прикладу, моноідеологія в окремі
субперіоди породжувала монотеорію). Водночас вказує на те, що поза суспільно-політичним,
організаційно-педагогічним контекстом важливо дати оцінку історико-педагогічного процесу з позиції
запропонованих ідей, цікавих експериментувань, які "залишаються і через багато років
інтерпретаційними джерелами для розробки нових напрямів освіти і виховання" [1: 25]. З огляду на
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предмет дослідження цінним вважаємо аналіз фундаментальних педагогічних теорій, запропонований
В. Онищенком. Виокремлюючи в кожній з них сукупність вихідних та основоположних ідей, автор
вказує, що вони, тематизуючи й концептуалізуючи теорію, надають їй особистісно орієнтованого
цілеспрямування [2: 17]. Це особливо актуально у зв’язку з дослідженням феномену суб’єктності, який у
педагогічному дискурсі ХХ століття не представлений поняттєво-категорійно, але ідейно може
розглядатися як іманентний аспект гуманізації та гуманітаризації освіти, теорії педагогічної
антропології, педагогічної аксіології, педагогічної етики тощо.
Ґенеза одного з аспектів ідеї гуманізації – співпраці – стала об’єктом дослідження Н. Репіної. На
основі історико-генетичного аналізу цієї педагогічної технології нею було констатовано, що в розвитку
ідей співпраці можна виокремити не тільки періоди (що характерно для більшості історико-педагогічних
публікацій), але й етапи: виникнення передумов, поява педагогічних уявлень, розвиток (визначення
основних положень, розробка підходів до реалізації) та становлення (формування цілісної концепції) ідеї
співпраці [3]. Такий підхід вказує на генетичний зв’язок першопочаткових та розвинутих форм
досліджуваної педагогічної реальності.
Отже, зацікавленість процесом виникнення, розробки та втілення ідей вважаємо визначальною
умовою історико-педагогічного пошуку, зокрема й щодо дослідження розвитку ідеї суб’єктності
особистості школяра у вітчизняному педагогічному дискурсі ХХ століття.
Мета статті – розкрити формальну, психологічну і педагогічну логіку генерування, апробації,
впровадження і розвитку педагогічних ідей на основі дослідження суб’єктності особистості школяра.
Виклад основного матеріалу. Енциклопедична література презентує ідею (грец. ιδέα – початок,
образ, вигляд, принцип) як "видиму сутність", думку, намір. У широкому розумінні цей конструкт
характеризує мисленнєво-поняттєве відображення навколишньої дійсності. Йдеться про "поняття, що
виражають ставлення до навколишнього світу; основний принцип світогляду; переконання; міркування з
проводу чогось (думка про щось)" [4]. У філософському словнику феномен "ідея" позначений як "форма
духовно-пізнавального вираження певних закономірних зв’язків і відношень зовнішнього середовища,
спрямована на його перетворення" [5: 222]. Акцент на об’єктивно-суб’єктивному контексті розуміння
сутності існуючого та скерованість на його перетворення детермінують розгляд ідеї як синтезуючого
виразника найсуттєвіших ознак явища чи ситуації, що, своєю чергою, спонукає до створення їх
ідеального образу. Саме цей аспект поглядів на ідею став основою її педагогічного тлумачення: "думка,
що отримала концептуальне оформлення" [6: 96]. Вважаємо, що в історико-педагогічних розвідках
поняття "ідея" є важливим атрибутом пізнання концептуальних засад спрямованості освітніх змін,
поступу в оцінці умов освітніх перетворень, прогнозування впливу системи освіти на результативність
реалізації основних освітніх завдань, і, як наслідок, розвитку педагогічної науки. Враховуючи, що
розвиток апріорі передбачає розв’язання низки суперечностей, вважаємо, що боротьба ідей якнайкраще
відображає становлення наукового знання, апробацію ідеї та її логічну трансформацію.
Введення у науковий обіг категорії "суб’єктність" наприкінці ХХ століття розширило змістову
наповненість сприймання суб’єктних характеристик особистості та дало поштовх для
міждисциплінарних пошуків її сутнісних атрибутів. Водночас поставило питання про ґенезу ідеї
суб’єктності, передумови формування уявлень про суб’єктнісність проявів особистості, пошуки ідейно
близьких, консеквентно породжуючих концептуальних положень, які сприяли експлікації суб’єктності у
площині міждисциплінарних досліджень.
Ідея суб’єктності школяра віддзеркалює узагальнене уявлення науково-педагогічної спільноти й
широкої громадськості про детерміновану соціокультурними потребами здатність особистості школяра
актуалізувати зовнішні та внутрішні ресурси для адекватної інтеграції актуальної ситуації з
перспективою продуктивної самореалізації.
З огляду на результати когнітивних і психолого-педагогічних досліджень генерації ідей [7; 8], її
чинники можна об’єднати у п’ять груп.
Першою групою чинників генерування ідей є інтелектуальні. Окрім пам’яті, совісті, особистого та
колективного несвідомого, важливим інтелектуальним засобом роботи над ідеєю є робота свідомості, а
саме: активація розуму (когнітивна діяльність), розсудку (загальна мудрість сенсотворення як
узагальнення свого та чужого досвіду відповідно до ієрархії цінностей), уяви (як креативного й
антиципаційного процесу), самосвідомості (рефлексії).
Друга група – чинники інформаційного поля, які охоплюють а) сукупність інформації (доступна,
маловідома, невідома, ймовірнісна); б) різні форми її пред’явлення (погляди, думки, міркування, оцінки,
переконання, твердження, уявлення, пропозиції тощо) безвідносно до джерела приналежності (теорії,
концепції, наукові школи, галузі знання) та стану розробки (підхід, основні положення, цілісна концепція
тощо); в) матеріальні носії, в яких вона представлена (опубліковані тези, статті, монографії, реферативні
повідомлення, підручники, посібники, друковані та електронні видання); г) способи співдії в процесі
обміну інформацією (виголошення основних засад, дискусія, зворотний зв’язок); д) зв’язок між її
адресатом і джерелом та як результат – вироблення ставлення до неї (розуміння, осмислення,
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усвідомлення, аргументоване прийняття / відкидання, спростування, заперечення). Крім того, у системі
"людина – інформаційне поле" можливість генерувати й продукувати ідеї визначається рівнем свідомості
особистості, способами осягнення нею світу, включаючи й інтуїцію ("осяяння", інсайт). Отже,
аналізуючи інформаційне поле, варто враховувати, що воно представлене як поза суб’єктом (інфосфера),
так і в його власній внутрішній реальності. Тому поєднання цих двох видів інформації, перетворення її у
знання – важливий чинник ціле- та ідеєтворення.
Третя група чинників охоплює особливості середовища, а саме: системи, зв’язки, ієрархію. В
контексті нашого дослідження ідея суб’єктності тісно пов’язана з культурним, етнічним, політичним,
освітнім, побутовим тощо середовищем, оскільки її маркери (самостійність, ініціативність, креативність,
відповідальність, свобода) відбивають цілісність освітньої системи та є її наслідком (наприклад, зміна
позиції школяра з об’єкта педагогічного впливу на співсуб’єкт навчання–виховання–розвитку і,
зрештою, на самостійний суб’єкт життєтворення призвела до трансформації школи загалом із
імперативної (директивної) на демократичну, а далі – на індивідуальну). Ідея суб’єктності не може не
розглядатися крізь призму середовищних зв’язків. На наш погляд, це відображається відношенням
"світогляд – освітня реформа – педагогічна технологія" з огляду на зв’язки макро- та мікросередовища. І,
нарешті, ієрархія навколишнього середовища спрямовує генерацію ідеї. По-перше, класичне – зовнішньо
детерміноване – суспільство обмежувало суб’єктність її носієм – окремою кастою, визнаною законом
верхівкою соціальної стратифікації, тоді як решті в цій ієрархії суб’єктність не приписувалася. Щось
подібне відбувалося і з класичною особистістю: оскільки вона детермінована із зовні, то на етапі
дозрівання та соціалізації ще не може мати суб’єктності в повній мірі (тому школяр – це етап об’єктності
на шляху до особистісної суб’єктності). По-друге, модерне – самодетерміноване (внутрішньо) –
суспільство демократично врегульовує прояв суб’єктності всіх без винятку верств населення;
врівноважена також і особистісна суб’єктність ("я поважаю тебе як суб’єкта, бо сам є таким"), що робить
школяра співсуб’єком освітнього процесу, який порівну розділяє відповідальність за свої навчання,
виховання та розвиток із педагогом. По-третє, постмодерне – не детерміноване – суспільство спрямоване
на індивідуальну самоактуалізацію, на творення унікальних життєвих світів як бажаних наслідків
варіативно вибраних причин із переживанням духовно-психологічної логіки над ринково-історичною.
Нічим не спричинена (бо вибирає з актуального поточного моменту) постнекласична особистість є,
власне, втіленням суб’єктності, бо такий школяр не лише сам обирає профіль і зміст навчання, сам
доцільно організовує освітній процес (наприклад, вибір форми навчання тощо), а й сам забезпечує
перманентний процес безперервної освіти впродовж життя, щоби зарадити собі в уже не ринковому, а
інформаційно-технологічному суспільстві.
Четверта група чинників – специфічні характеристики ідеї: її ознаки, властивості, особливості,
образ, корисність. Образ ідеї суб’єктності охоплює уявлення про: а) систему, в якій суб’єктність
компонується з відповідною об’єктністю (предметом суб’єктних впливів) і зі специфікою
внутрішньосистемних зв’язків; б) проблему, в якій суб’єктність виникає як ідея (спосіб і засіб) її
вирішення; в) мету, яка спрямовує ідею (суб’єктність є інтенційним засобом досягнення бажаного
майбутнього); г) технологію, за допомогою якої суб’єктність утілює мрію в життя; д) процес реалізації
технології суб’єктного вирішення проблеми або досягнення бажаного результату). Найважливіший
критерій оцінки ідеї – її ефективність для вирішення проблеми.
П’ята група чинників – сам процес генерування ідеї: а) концентрація інтелектуальних ресурсів на ній
як на способі задоволення потреб або вирішення проблем, яка визначає актуальність і доцільність ідеї у
відповідному інформаційному полі та соціокультурному середовищі; б) візуалізація як синхронізування
раціонального й інтуїтивного в образі бажаного результату; в) матеріалізація як опредметнення ідеї,
оцінка можливості впровадження її в життя, монетизація та планування реалізації задуму. Після цих
трьох етапів – інтенційність як вольова спрямованість ідеї з інформаційного та середовищного поля в
конкретні дії (практична реалізація, яка переводить генерування ідеї на її апробацію, а далі – на
впровадження).
Психологічний контекст генерування ідей розкриває креативний механізм (закономірності
інсайтотворення). Психологічна логіка у цьому контексті може бути представлена формулою:
"незадоволення" (смуток, гнів, страх тощо) + "згенералізована ідея" (прийняте рішення, знайдений вихід,
оптимізація процесу тощо) = "задоволення" (радість, почуття спокою, щастя тощо).
Педагогічна логіка генерування ідей – це технології розвитку творчості (креативності) під гетеро- й
аутовпливом.
Загалом генерування ідеї суб’єктності є поєднанням колективного й індивідуального пошуку такими
методами як зміна точки зору на проблему чи завдання; мозковий штурм; синектика, системне
дослідження нових комбінацій; зміна форми об’єкта розробки (характеру руху чи процесу, форми
предмета); зміна структури об’єкта розробки (інверсія, аналогія, емпатія, шкода на користь, динамізація).
Така педагогічна логіка проглядається і в історичному огляді генерування ідеї суб’єктності. Поперше, вона є результатом зміни точки зору на проблему особистої позиції громадян у суспільному
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житті, а звідси – і на завдання освіти та школи. Підтвердженням цьому знаходимо у дослідженні,
проведеному Л. Березівською [9]. Зокрема, вважаємо, що суспільно-історичні процеси на тлі збройних
виступів 1905–1906 рр., послаблення цензурних утисків, активізація українського національного руху
детермінували віру в розбудову школи на засадах гуманізму і демократії, що простежуємо, за
висновками авторки, у таких положеннях проекту реформування шкільної освіти в Україні у 1904–
1914 рр. як децентралізація управління, створення єдиного типу позастанової демократичної
національної школи, надання прав і свобод учням, розвиток їх природних здібностей, свобода приватної
ініціативи, застосування активно-творчих, діяльних методів навчання. Як вказує дослідниця, залишивсь
на папері, вони стали фундаментом для подальших змін. Це засвідчує прогресивний характер основних
напрямків освітніх перетворень, які декларувалися у період Визвольних змагань, та не могли бути
реалізовані внаслідок зміни суспільного ладу. У досліджуваному контексті також звертаємо увагу на ті
процеси демократизації суспільства у період 1954–1964 рр., які сприяли частковій демократизації
внутрішньошкільного життя та водночас некерованому педагогічному новаторству, яке стало викликом
для радянської освітньої системи. Подальший аналіз історичного минулого ХХ століття спонукає до
висновків про деклароване ставлення держави до особистості та інтендовану його складову, що не могло
не позначитися на офіційній політиці в сфері освіти та паралельному розвиткові нових, особистісноспрямованих педагогічних концепцій.
По-друге, ідея суб’єктності генерувалася науково-педагогічними кадрами засобом теоретизування
(категоризації, типізації, схематизації, класифікації тощо) в режимі своєрідного мозкового штурму
(поєднання інтелектуальних ресурсів у комплексному підході до педагогічних досліджень). Наприклад,
найбільш інтенсивно обговорювано маркери суб’єктності в науково-педагогічному дискурсі трьох
періодів ХХ століття: 1917–1920 рр.; 90-ті рр. та з 1900 по 1917 р. (періоди розміщені в порядку
зменшення середньої кількості публікацій із урахуванням кількості років, які містить кожен з них).
По-третє, метод синектики і систематичного дослідження нових комбінацій, на наш погляд,
найяскравіше представлені в історії вивчення досліджуваної нами ідеї. Новими комбінаціями
суб’єктності у свій час були позначені такі праці: Ващенко Г. "Виховання волі і характеру" (Ч. 1, 1952),
Березняк Є. "Розвиток самостійності та ініціативи учнів у процесі навчання" (1961), Роменець В.
"Фантазія, пізнання, творчість" (1965), Галузинський В. "Самовиховання та самоосвіта школярів" (1969),
Коротяев Б. "Развитие самостоятельности и творческой активности учащихся в обучении" (1972),
Сухомлинський В. "Свобода і обов’язок: з листів до сина" (1976), Киричук О. "Формування в учнів
активної життєвої позиції" (1983), "Концепція самоорганізації розвитку особистості учня у навчальновиховному процесі" (1993), Коротяев Б. "Школа преодоления и самосозидания" (1999) тощо. Вказані
наукові поєднання обґрунтували і випродукували ідею суб’єктності в тому вигляді, в якому вона
представлена в нинішній педагогіці.
По-четверте, нинішній стан розробки ідеї суб’єктності є наслідком інверсії як способу зміни підходу
до розв’язання актуальних освітніх проблем. У дослідженні Л. Піроженко [10] показано, що питання
модернізації школи, до прикладу, в 60-х рр. ХХ століття вирішувалося шляхом його переформулювання:
предметом реформування стала не цілісна теорія змісту освіти, а педагогізація цілей навчання, посилення
його розвивального характеру, що дало поштовх до розробки ідеї гуманізації освітньої ситуації,
активізації пізнавальної діяльності учнів, їх залучення до особистісно-орієнтованого навчання. Хоча
поряд із цими ідеями існувала й соціозорієнтована, суб’єкт-об’єктна модель освітнього процесу.
Водночас, по-п’яте, в генеруванні освітніх і науково-педагогічних ідей часто використовується метод
аналогії. Зокрема, за аналогією до організації західних освітніх закладів, у вітчизняних школах у ХХ
столітті запроваджувалися: лабораторно-бригадний метод (не зважаючи на його подальшу критику),
факультативні заняття за вибором, теми-комплекси, активні та інтерактивні методи навчання (мозковий
штурм, ділові ігри), що дало школярам можливість проявляти усі атрибутивні ознаки суб’єктності.
Однак, на думку Л. Березівської, саме реформа 20-х рр. ХХ століття була більшою мірою зорієнтована на
кращий зарубіжний досвід.
По-шосте, емпатія до школяра не змогла не відбитися на ідеї суб’єктності особистості. Вперше
наприкінці 50-х рр. минулого століття було визначено посеред інших найважливіше завдання
педагогічної науки при розробці програмно-методичного забезпечення – подолання перевантаження
школярів. Уже на початку 60-х рр. пропонувалося його розв’язання не тільки шляхом удосконалення
змісту, а й урізноманітненням методів навчання, підготовкою вчителів до педагогічної творчості
(В. Помагайба, 1963; В. Онищук, 1967, 1978), використанням факультативів як засобу розвитку
індивідуальних здібностей і нахилів школярів [10]. Це, звичайно, привернуло увагу спільноти й науковопедагогічного товариства, що спонукало до генерації ідеї суб’єктності. Водночас поставило питання про
зміни в сприйманні учня: не об’єкт впливу, а суб’єкт навчального процесу (Онищук В. "Дидактичний
аналіз процесу засвоєння знань", 1967).
По-сьоме, суперечливою, але логічною є теза "шкода на користь учня". У зв’язку з цим варто згадати
права учнівського самоврядування в оцінці діяльності вчителів (20-ті рр. ХХ ст.). Також, до прикладу, на
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початку 60-х рр. минулого століття реформування системи і змісту освіти визначало потребу заміни
регламентованого навчального процесу активними методами і новими формами навчання,
урізноманітненням структури уроку, що, відповідно, позначилося на вимогах до вчителя. Він
розглядався як активний учасник процесу навчання, самостійний та ініціативний. Це викликало
невдоволення когорти вчителів, які тривалий час лише ретранслювали визначену сукупність знань
школярам. Водночас, така постановка питання сприяла появі досліджень щодо активізації пізнавальної
діяльності школярів, розвивального навчання тощо як важливих передумов вияву їх суб’єктнісної
сутності.
По-восьме, динамізація освіти з огляду на стрімкі інформаційні потоки та динаміку ринку (праці в
т.ч.) захопила великий період генерування й апробації ідеї суб’єктності, зокрема, в останні десятиліття
ХХ століття. У цей час процеси демократизації як суспільної, так і педагогічного руху остаточно стали
пріоритетом шкільної практики, а гуманізація – основою навчання, виховання і розвитку суб’єктів
освітнього процесу. Крім того, увага до суб’єктнісної сутності особистості була підкріплена
реабілітацією власної історії, в якій боротьба впродовж століть за націо- і державотворення
актуалізували виховний ідеал українця як образ активної, самодостатньої, вільної людини (що збігається
з виокремленими нами атрибутами суб’єктності – самостійності, ініціативності, відповідальності,
креативності, свободи).
По-дев’яте, зміна структури об’єкту розробки (а саме – освіти) здійснювалася засобами дроблення
(глобальними – як приклад, децентралізація управління закладами освіти, переведення на місцеве
самоврядування і муніципальне забезпечення та локальними – поділ учнів класу на підгрупи для
вивчення окремих предметів), об’єднання (наприклад, створення уніфікованих шкіл із колишніх жіночих
і чоловічих гімназій змінило гендерний вимір тогочасних маркерів суб’єктності), виділення (поява
профільних загальноосвітніх навчальних закладів, їх різних типів (гімназії, ліцеї, приватні тощо), класів з
поглибленим теоретичним і практичним вивченням окремих предметів).
По-десяте, зміна форми об’єкта розробки (у нашому дослідженні – освіти) вплинули на ідею
суб’єктності через зміну форм навчання, виховання та розвитку (до прикладу, експериментування в
авторських школах; ідеї педагогіки підтримки та співпраці; участь школярів в учнівських олімпіадах,
Малій академії наук; гуманістична модель виховання В. Сухомлинського; метод колективних творчих
справ; комплексний підхід до виховання; відновлення такої позашкільної форми виховання, як "Пласт"
тощо), а також зміну освітнього процесу (від центрованого на вчителеві, через центрований на предметі,
ситуації, проблемі тощо, до центрованого на особистості учня).
Висновки. Потреба впорядкування логіко-понятійної структури, методологічних засад і практикоорієнтованого контексту розвитку ідеї суб’єктності особистості школяра у вітчизняному педагогічному
дискурсі ХХ століття визначила актуальність проведеної розвідки. На основі аналізу поняття "ідея"
окреслено її місце у пізнанні концептуальної спрямованості освітніх змін, враховуючи важливість
пошуку витоків формування уявлень про "суб’єктність" як нової для педагогіки категорії.
Проаналізовано зміст чинників та логіку генерування ідеї суб’єктності особистості школяра у
формальному, психологічному і педагогічному контекстах. На основі загальновизнаних методів аналізу
процесу ідеєтворення простежено організаційно-педагогічні та змістові детермінанти генерування та
розвитку ідеї суб’єктності особистості школяра у вітчизняному педагогічному дискурсі ХХ століття.
Загалом висновуємо, що в історії розвитку педагогічної думки і освітньої системи в Україні у різні
періоди ХХ століття простежується синкретизм, що визначає, з одного боку, прогресивність поглядів на
особистість школяра, потребу його активного залучення до освіти і виховання, неконтрольоване
новаторство, а з іншого, моноідеологічне (не зважаючи на декларування процесів демократизації в 60-ті
рр. минулого століття або здобутки періоду "перебудови"), нав’язане "зверху" соціальне замовлення на
підготовку школяра визначеного зразка для розбудови держави в конкретних суспільно-історичних
умовах. Отже, ідея суб’єктності особистості школяра мала підґрунтя для генерування і можливості для
розвитку, не зважаючи на об’єктивні і суб’єктивні труднощі, однак шлях її втілення був непростим.
Перспективу дослідження вбачаємо в науково-педагогічному аналізі змісту ідейної наповненості
вітчизняного педагогічного дискурсу ХХ століття з метою розгляду ґенези розвитку ідеї суб’єктності
особистості школяра.
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Галян Е. И. Логика генерирования, развития и трансформации идеи (на примере исследования
субъектности личности школьника).
Статья посвящена анализу особенностей развития идеи субъектности личности школьника с позиции
формальной, психологической и педагогической логики. Рассмотренная в ней проблема предстает как
дальнейшая экспликация историко-педагогического процесса, в котором присутствуют когнитивный
аспект деятельности исследователей образования, временные изменения педагогической реальности и
ее субъекты. Раскрыты факторы генерирования педагогических идей в контексте исследования
субъектности личности школьника. Акцентировано внимание на методах и содержании генерирования
идеи субъектности в отечественном педагогическом дискурсе ХХ века.
Ключевые слова: идея, логика, генерирование, апробация, внедрение, развитие, трансформация,
субъектность личности школьника, ХХ век.
Halian O. I. The Logic of Generation, Development and Transformation of the Idea (a Case Study on the
Pupil’s Agency).
This research deals with the developmental peculiarities of the idea of the pupil’s agency from a position of
formal, psychological and pedagogical logic. Taking into account the determinism of creating the idea by the
laws of logic, creative thinking and obvious and hidden conditions in the assessment of the situation, the
suggested approach is considered to be relevant. In addition, there is an urgent need to determine the genesis of
the ideas of the national educational area that influenced the consideration of the pupil’s personality in the
dimensions of agency.
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The material of the research consists of publications on the study of national historical and pedagogical process
in the twentieth century. This made it possible to determine the context of generating ideas about the pupil’s
personality in the national pedagogical discourse of the twentieth century. Application of the problemchronological method helped to identify current trends in the period studied as to the perception of the pupil as
personality in connection with social, culturological processes as well as attempts to reform the educational
system or its individual components.
The results obtained focus on the analysis of the concept of "idea", determine its place in understanding the
conceptual direction of educational change taking into account the importance of finding the origins of the
formation of ideas about "agency" as a new category for pedagogy. There have been described the factors
generating pedagogical ideas in the context of the research on agency of the pupil’s personality. Among them
are intellectual factors, factors of the information field, peculiarities of the environment, specific characteristics
of the idea and the generation process itself. According to the suggested methods of generating ideas about
agency, there has been traced the impact of organizational pedagogical and semantic determinants on the
development of the ideas about agency of the pupil’s personality in the national pedagogical discourse of the
twentieth century.
The main conclusion of the research: in the history of the educational thought and educational system of
Ukraine in different periods of the twentieth century we can trace syncretism that, on the one hand, determines
progressive views on the pupil’s personality, the need for his/her active involvement in education and
upbringing, uncontrolled innovation, and on the other hand, monoideological (despite pluralism, achievements
of the "restructuring"), the social order imposed from the outside. Whereas the development a priori involves
solving a series of contradictions, it is believed that the best battle of ideas reflects the establishment of scientific
knowledge.
Key words: idea, logic, generating, testing, implementation, development, transformation, agency of the pupil’s
personality, the twentieth century.
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ЗНАЧЕННЯ БРИТАНСЬКОГО ДОСВІДУ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА
У статті доведено, що реформування вітчизняної шкільної освіти буде ефективнішим, якщо
враховувати позитивний зарубіжний досвід у цій галузі. На прикладі реформаторської діяльності
британських урядів кінця ХХ – початку ХХІ ст. показано, як послідовне структурне реформування
призвело до суттєвого покращення в системі загальної середньої освіти. З’ясовано, що перспективними
для української освіти є диверсифікація середньої освіти з дотриманням рівних освітніх можливостей
та соціальної справедливості; практичне здійснення персоналізації навчання; розвиток інноваційних
шкільних мереж; перетворення школи на центр громадського життя шляхом надання спільноті
освітніх та соціальних послуг.
Ключові слова: освітня реформа, структурне реформування середньої освіти, інноваційні шкільні
мережі, диверсифікація середньої освіти, освітній вибір, персоналізація навчання, інноваційний
потенціал, мультиакадемічний траст.
Постановка проблеми. Модерне суспільство вимагає від сучасної школи значно ефективнішої
діяльності. За слушним спостереженням В. Яблонського, Україна перебуває в силовому полі тенденцій,
що стосуються переходу людства до нової фази цивілізаційного розвитку, яку визначають уже не лише
як інформаційне суспільство, а дедалі частіше – як суспільство знань. Поставивши за мету входження до
кола найбільш розвинених країн світу, українське суспільство має перетворитися на таке, що постійно
навчається, динамічно нагромаджує й ефективно використовує нові знання [1: 3–4].
Безумовно, у сучасній вітчизняній шкільній освіті відбуваються позитивні зміни, і наша держава
поступово, хоча й не дуже швидко, рухається в напрямку загальної модернізації. О. Локшина відзначає,
що значні досягнення української школи не виключають існування низки проблем, зумовлених
сукупністю об’єктивних і суб’єктивних факторів, серед яких – непослідовність у реалізації державної
освітньої політики в царині змістотворення, недосконалість чинного законодавства щодо розроблення
державних стандартів, відсутність ретельного прорахування можливих позитивів і негативів
пропонованих інновацій, недостатній рівень комплексного наукового супроводу та експериментальної
перевірки нових предметів / курсів, моніторингу успіхів та невдач у галузі змісту для прийняття
подальших рішень [2: 27].
На нашу думку, здійснюючи радикальне реформування шкільної освіти в нашій державі, варто
враховувати зарубіжний досвід і здобутки в даній царині. Для вітчизняного шкільництва може бути
корисним багаторічний досвід продуктивних британських реформ у системі загальної середньої освіти,
що в результаті призвело до суттєвого покращення якості діяльності цієї системи.
Аналіз актуальних досліджень. Специфіку структурного реформування британського шкільництва
вивчали такі зарубіжні науковці, як: К. Бенн, С. Болл, С. Бредлі, С. Горард, Р. Джонатан, Е. Епстейн,
А. Манк, Д. Мілібенд, І. Морріс, П. Радд, Х. Сільвер, К. Тейлор, Дж. Фітц, М. Фуллан, Д. Харгрівс,
Д. Хопкінс та ін. Вітчизняні компаративісти Г. Бутенко, Г. Вороніна, К. Гаращук, Н. Костенко, І. Лиценко,
О. Локшина, А. Сбруєва, Р. Сойчук, К. Стеценко, Ю. Ткаченко, І. Чистякова тощо також зробили помітний
внесок у вирішення даної проблеми. На нашу думку, інноваційний потенціал англійських освітніх
реформ потребує більш глибокого вивчення (з подальшою перспективою їх застосовування в умовах
українського шкільництва), тому що ці реформи вже успішно пройшли серйозне випробування практикою.
Мета статті: охарактеризувати здобутки структурного реформування системи загальної середньої
освіти у Великій Британії в кінці ХХ – на початку ХХІ сторіччя, з точки зору можливостей їх творчого
використання у вітчизняному шкільництві.
Завдання дослідження:
- аналіз результатів системних структурних реформ у середній освіті, що проводилися
британськими урядами в зазначений період;
- визначення інноваційного потенціалу даних освітніх реформ у площині їх можливого
використання в українських середніх загальноосвітніх закладах.
Виклад основного матеріалу. Суттєві досягнення структурних реформ у системі загальної середньої
освіти сучасної Великої Британії мають потужний інноваційний потенціал і можуть слугувати прикладом
для України. Зокрема т. зв. "третій шлях" в освітній політиці, обраний британськими урядами кінця
ХХ – початку ХХІ ст., забезпечив наступність програм структурного реформування в середній освіті
© Гаращук К. В., 2017
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й у 1979–1997 рр. (період панування консервативної ідеології), і в 1997–2010 рр. (домінування
соціал-демократичної ідеології). З 2010 року й дотепер при владі знову перебувають консерватори.
У 2015 році Нікі Морган, тодішній міністр освіти Великої Британії, започаткувала програму
викорінення неефективної роботи вчителів. А в березні 2016 було прийнято п’ятирічний план
перспективного розвитку освіти Англії "Educational excellence everywhere", який базується на п’яти
ключових принципах:
- діти й молодь понад усе (упевнитись у тому, що діти та їх батьки задоволені якістю освітніх
послуг);
- великі плани на майбутнє кожної дитини (прагнути, щоб могли реалізуватися всі діти без
винятку, створити умови, за яких не буде забутих груп чи районів);
- результати, а не методи (встановити й добре визначити результати та дозволити професіоналам
вирішувати, яким чином їх досягнути за допомогою інноваційних рішень на місцях);
- підтримка автономій (забезпечити фінансування, контроль, відповідальність, звітність,
гарантувати закладам можливість співробітництва й одержання необхідної підтримки для
досягнення успіху);
- швидко реагувати на потреби й виконання (гарантувати вчасне реагування на потреби й
виконання, бо автономію можна отримати і втратити) [3: 124].
Запропонований пакет реформ дозволить прискорити процес удосконалення шкіл. У 2000 році в
Англії були впроваджені "незалежні державні школи", так звані "академії". Вони безпосередньо
фінансуються центральним урядом, а не місцевими радами, як звичайні школи, а також отримують
часткове фінансування з приватних джерел. Найчастіше спонсорами виступають бізнес-організації, хоча
деякі академії отримують допомогу від університетів і благодійних організацій. Академії можуть
об’єднуватися в мережі та мають більшу автономію в порівнянні зі школами, що знаходяться в
управлінні місцевих рад. З 2012 року уряд Великобританії почав у примусовому порядку переводити в
статус академій школи, які мали задовільні або низькі рейтинги. При цьому нерідко в односторонньому
порядку змінювалися керівні органи й директори шкіл.
Для послідовного покращення якості викладання по всій країні створюється динамічна система, за
якої батьки матимуть більше прав голосу в навчальних закладах і відіграватимуть активну роль у
навчанні своїх дітей. Згідно із стратегією Білої книги "Educational excellence everywhere", для підвищення
стандартів навчальні заклади заохочуються до спільної роботи в мультиакадемічних трастах, що
уможливить обмін ресурсами, персоналом і досвідом. У межах академічної системи сильні школи та їх
керівники поширюватимуть свій вплив, а ті заклади, в котрих виникнуть проблеми, оперативніше
отримуватимуть необхідну допомогу. Стратегічна мета Білої книги "Educational excellence everywhere" –
до 2020 року перевести більшість шкіл на рівень академії. Остаточно цей процес має завершитися до
2022 року [3].
Як бачимо, наведені факти свідчать про те, що сучасний англійський уряд налаштований на екстрені
докорінні зміни в освіті. І. Лиценко пояснює це необхідністю переконання середнього класу в дієвості
державної освітньої системи, в її спроможності задовольнити потреби в якісній освіті. Дана програма
спирається на ряд принципів: амбіційні стандарти, децентралізація відповідальності, високий рівень
інформованості суспільства щодо результатів діяльності шкіл та чітко поставлені освітні цілі, звітність
(передбачає інспектування), втручання у справи шкіл у напрямі, зворотному до рівня їх успішності
(нагороди, допомоги) [4: 461].
Послідовність і наступність політики англійських освітніх реформ максимально сприяли успішному
розвитку освітньої системи. Керівництво держави усвідомило: структурне реформування не можливе без
дотримання єдиної логіки протягом кількох політичних циклів. На жаль, нестача політичної мудрості й
прагматизму подеколи заважає вітчизняному шкільництву поступально рухатися вперед. Саме завдяки
збалансованим діям британських урядовців у царині середньої освіти було створено конкурентне
середовище, в якому кожна школа має боротися за свого учня, шукати власну ринкову нішу. Переважна
більшість навчальних закладів об’єдналися в інноваційні мережі, що значно примножило їхній
інтелектуальний і соціальний капітал. Структурне реформування в галузі шкільництва сприяло
створенню ефективної освітньої системи, яка базується на засадах широкого освітнього вибору:
йдеться, передусім, про персоналізацію навчання та про глибоко диверсифіковану пропозицію
навчальних програм.
Упровадження Національного курикулуму (НК) як нового освітнього стандарту стало початком
кардинальних змін на центральному рівні управління системою британської загальної середньої освіти.
Інноваційні зміни почалися з прийняттям Закону "Про реформу освіти" (1988 р.) (Education Reform Act –
ERA). В основу сучасного НК покладені принципи концепцій освітнього вибору та персоналізації
навчання, що дає змогу учням самостійно визначати зміст освіти та індивідуальну траєкторію його
засвоєння. На думку Д. Мілібенда, персоналізоване навчання передбачає високий рівень очікувань від
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результатів кожної дитини. Такі результати досягаються шляхом ефективного викладання, що має
основою глибоке знання й розуміння освітніх можливостей і потреб цієї дитини [5: 247].
Нові державні стандарти змісту освіти були створені на початку ХХІ ст. (2004 р.) і в системі загальної
середньої освіти України. Особливістю стандартів стала наявність як державного компоненту, так і
регіонального та шкільного. Вивчення британського досвіду персоналізації навчального процесу
дозволяє говорити про доцільність запровадження в освітню політику та шкільну практику нашої
держави таких ідей:
–
обов’язкове надання учням можливості вибору курикулуму, тобто формування змісту освіти, що
є особистісно значимим й задовольняє індивідуальні освітні потреби;
–
розробка й застосування навчальних стратегій, спрямованих на формування індивідуальної
освітньої траєкторії та навчального стилю кожного учня;
–
запровадження професійної підготовки допоміжного педагогічного персоналу, зокрема введення
у штат школи широкого кола фахівців, які разом з учителем зможуть забезпечити розвиток
різноманітних пізнавальних потреб учнів;
–
розвиток різнобічного партнерства школи з місцевою громадою та інституціями, що
забезпечують соціальний супровід сім’ї та дитини і таким чином сприяють успіху в навчальній
діяльності [6: 121].
Завдяки реформуванню в британській освіті принципово змінилися й відносини між LA (місцевими
органами управління освітою) та школами, тому що із запровадженням автономного шкільного
менеджменту широке коло управлінських повноважень було передано безпосередньо навчальним
закладам. У свою чергу місцеві освітні адміністрації з традиційних управлінських структур
перетворилися на посередників із пошуку партнерів для мережевого співробітництва (маємо на увазі
програми шкіл-лідерів, програми "Партнерство у здійсненні змін", об’єднання спеціалізованих шкіл та
академій (SSAT) і т. ін.).
Розробники концепції "Нова школа" відверто визнають надмірну бюрократизацію вітчизняної школи:
"Вільну людину може сформувати лише вільна особистість. Нинішня школа скута кайданами бюрократії
та надмірного контролю. Нова школа матиме широку автономію. В умовах децентралізації на
державному рівні управління будуть визначатися стандарти освіти та забезпечення моніторингу якості
освіти. За дотримання цих стандартів буде відповідати окремий центральний орган виконавчої влади із
забезпечення якості освіти із залученням громадськості. Натомість безпосереднє управління школами
буде здійснюватися на місцевому рівні. Зросте вплив місцевих громад на формування локальної
освітньої політики, з урахуванням місцевих культурних особливостей та особливостей ринку праці, на
основі державної освітньої політики" [7: 29].
Гадаємо, що особливо корисним для українського шкільництва є британський досвід диверсифікації
типів шкіл загалом і досвід створення спеціалізованих шкіл зокрема. Завдяки диверсифікації освітньої
системи зростає кількість шкіл, в яких діти можуть отримати високоякісну освіту, учителі постійно
підвищують рівень своєї кваліфікації, регулярно вивчають і поширюють передовий педагогічний досвід.
У таких навчальних закладах створені умови і для реалізації індивідуальних освітніх потреб учнів,
відповідно до їх індивідуальних запитів.
Згідно з вітчизняною "Концепцію профільного навчання в старшій школі", мета профільного
навчання – забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття
загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж
усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в
умовах реформування сучасного суспільства [8]. Однак слід констатувати, що в Україні дотепер
концепція профілізації старшої школи ще не втілена на належному рівні. Нині активно розвиваються
елітні платні навчальні заклади (ліцеї, спеціалізовані школи, гімназії тощо), які через фінансову
недоступність для сімей із низькими статками поглиблюють соціальне розшарування в суспільстві.
Вважаємо, що вивчення й розповсюдження британського досвіду в царині розвитку спеціалізованих шкіл
різних типів може позитивно вплинути на якість вітчизняної освіти.
У справі поширення інноваційного педагогічного досвіду велику роль відіграли британські шкільні
мережі, зокрема об’єднання навчальних закладів навколо так званих "шкіл-маяків", "шкіл-лідерів".
Поглиблене партнерство між навчальними закладами, педагогічними колективами та окремими
вчителями сприяло відродженню шкіл у соціально занедбаних районах. Хоча вітчизняні інноваційні
школи також взаємодіють між собою, однак успішним українським школам ще бракує належного
сприяння як із боку держави, так і з боку всього суспільства. Певна річ, лише отримавши державну
фінансову підтримку й належну самостійність у виборі партнерів та у використанні фінансових ресурсів,
інноваційні методичні центри зможуть забезпечити підвищення ефективності навчальної діяльності й в
Україні.
Для змін у галузі освіти, як справедливо підкреслює Д. Харгрівс, результатом є не тільки рівень
досягнень школярів, а й рівень відповідної роботи вчителів. Тобто інновації у царині освіти
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передбачають "утворення нового знання та оволодіння вчителями новими уміннями, необхідними для
того, щоб робити справу по-іншому і зробити її краще" [9: 27]. Англійські школи-маяки проводять
активну й різнопланову роботу з розповсюдження інноваційного досвіду – очну і з використанням
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Мова йде про регулярні конференції, дискусії,
майстер-класи, консультації, семінари; колективне обговорення майстер-класів, в яких брали участь
учителі з партнерських закладів; стажування в методичних центрах тощо. Для розвитку українського
шкільництва велике значення мають такі визнані форми поширення педагогічних інновацій, як ярмарки
педагогічних ідей, творчі групи, школи передового досвіду, опорні школи й т. ін. Та разом із
традиційними, перевіреними часом формами обміну передовим досвідом можна й треба звертатися до
нових (для нас), успішно реалізованих на європейських освітніх теренах. Так, наприклад, Україні бракує
регіональних шкільних об’єднань, згуртованих навколо спільного методичного центру; національних
інноваційних мереж, які долучатимуть наших педагогів до відповідних міжнародних мереж.
У концепції "Нова школа" наголошується на тому, що кожна дитина – неповторна, наділена від
природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія нової української школи –
допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства
між учителем, учнем і батьками [7: 18]. У процесі реалізації цієї високої місії може стати у пригоді
досвід діяльності британських розширених шкіл, основою яких є співпраця шкіл, місцевих громад,
соціальних установ, установ по захисту здоров’я, що забезпечує інтеграцію освітніх послуг, соціальних
послуг, послуг із захисту здоров’я і людських прав. Гадаємо, що в недалекій перспективі вітчизняні
школи могли б пропонувати такі соціальні послуги, значимі для суспільства:
–
організація дозвілля школярів і дорослих членів громади;
–
адаптація навчальних програм до потреб громади;
–
заходи, що активізують зв’язок із громадами;
–
організація дошкільних дитячих груп;
–
залучення батьків до роботи школи;
–
надання медичних послуг;
–
створення молодіжних спортивних, мистецьких центрів;
–
бібліотечне обслуговування населення;
–
діяльність волонтерських організацій;
–
організація зв’язків із поліцією тощо [6: 123].
Як переконливо свідчить британський досвід, робота розширених шкіл суттєво покращує ситуацію в
неуспішних навчальних закладах. Активне залучення батьків до шкільної діяльності, пропаганда
здорового способу життя, організація учнівського дозвілля кардинально змінили на краще не тільки весь
навчальний процес, а й об’єднали місцеву спільноту навколо школи.
Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.
Таким чином, структурне реформування британської освітньої системи суттєво розширило
можливості вибору освітніх послуг, їх персоналізації та підвищення якості навчання. Особливо
перспективними для розвитку української освіти можуть бути такі напрямки: диверсифікація середньої
освіти із дотриманням рівних освітніх можливостей та соціальної справедливості; практичне здійснення
персоналізації навчання; розвиток інноваційних шкільних мереж; перетворення школи на центр
громадського життя шляхом надання спільноті освітніх та соціальних послуг. Указані напрямки
реформування британського шкільництва потребують подальшого вивчення й дослідження.
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Гаращук К. В. Значение британского опыта структурного реформирования системы общего
среднего образования для украинской школы.
В статье доказано, что реформирование отечественного школьного образования будет эффективнее,
если учитывать позитивный зарубежный опыт в этой сфере. На примере реформаторской
деятельности британских правительств конца ХХ – начала XXI в. показано, как последовательное
структурное реформирование привело к существенному улучшению в системе общего среднего
образования. Выяснено, что перспективными для украинского образования являются диверсификация
среднего образования с соблюдением равных образовательных возможностей и социальной
справедливости; практическое осуществление персонализации обучения; развитие инновационных
школьных сетей; преобразования школы в центр общественной жизни путем предоставления обществу
образовательных и социальных услуг.
Ключевые слова: образовательная реформа, структурное реформирование среднего образования,
инновационные школьные сети, диверсификация среднего образования, образовательный выбор,
персонализация обучения, инновационный потенциал, мультиакадемический траст.
Haraschuk K. V. The Importance of British Experience of Structural Reforming of the System of Secondary
Education for Ukrainian Schooling.
A large-scale reformation of Ukrainian schooling aimed at organizing modern educational process more
efficiently and providing better services, thereby enhancing the competitiveness of each individual school and
the education system as a whole, can benefit to a great extent from significant foreign experience.
The article focuses on notable productive restructuring of British secondary education, which resulted in the
essential raising standards in this sphere of the last decades, and therefore can be of special interest for
Ukrainian educators. An attempt is made to analyze general results of structural reforming of secondary
education in Great Britain at the end of ХХ – the beginning of ХХІ century. The possibilities of their creative
implementation in Ukrainian schooling are considered. The investigation presupposed the use of the following
methods: generalization , analysis, synthesis, comparison and generalization in the process of education
documents study; typological and component analysis methods to define the specific activity of innovative
schools in Britain; method of scientific extrapolation to define the innovative potential of British reforms for
further development of Ukrainian secondary education. One of the major factors of successful reforming of
secondary education in Great Britain is the consistency of schooling policy during the chain of political cycles.
The awareness of British statesmen of the necessity to follow the consistent continuity of reforming processes is
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pointed out. The analysis of practical results of British education reforms reveals a range of perspectives for
Ukrainian schooling: extending diversification in secondary education, developing a more diverse spectrum of
schools with equal access to education and social justice; practical implementing of personalized studying;
extending innovative school network (a complex of educational establishments united by the common innovative
idea and activity which is aimed at the increase of the teaching and educational process efficiency); considering
networks as an effective way of innovative educational development management under the conditions of the
decentralization processes; transforming schools into the centre of community life by means of extended
educational and social services. Further research of the issue can be focused on the problems and results of
implementing the policies of the DfE's White Paper 'Educational excellence everywhere'.
Key words: school reform, structural reforming of secondary education, innovative school network,
diversification of secondary education, educational choice, personalized studying, innovative potential, multiacademy trust.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР'ЄРИ ОСОБИСТОСТІ
У статті розкривається зміст поняття "професійна кар'єра" та сутність психолого-педагогічних
аспектів професійного розвитку особистості. Розглядаються види кар’єри й рівні професійної
майстерності, напрямки внутрішньоорганізаційної кар’єри та стадії професійної кар’єри. Також
особлива увага відводиться розгляду періодизації професійного розвитку особистості. Визначається
що, проблеми динаміки розвитку професійної кар’єри сучасної особистості пов’язані з недостатнім
розвитком її кар’єрних орієнтацій щодо активної професійної самоактуалізації, усвідомлення
особливостей власного особистісного і професійного потенціалу. З’ясовується і низка невирішених
проблем, які мають суттєвий вплив на успішне становлення та подальший розвиток як професійної
діяльності самої особистості, так і на розвиток явища кар’єри в цілому.
Ключові слова: кар’єра, професійна кар’єра, професійний розвиток, самореалізація, кар’єрні орієнтації.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Однією зі складових життєвого розвитку особистості є її професійний
розвиток. Те, що раніше визначалося як професійний життєвий шлях, професійне самовизначення,
професійна діяльність, тепер означає поняття професійної кар’єри особистості. Умови зростаючої
конкуренції сучасного ринку праці підвищують роль індивідуального планування кар’єри.
Простежується тонка межа між розвитком конкретної особистості як професіонала і соціальними
інтересами [1: 38].
Розвиток кар’єри передбачає професійну соціалізацію та професійну індивідуалізацію особистості.
Професійне становлення в обраній професії відбувається на засадах професійної активності, професійної
зрілості, реальної самооцінки, формування "Я-концепції" в узгодженості очікувань і досягнених
результатів на всіх етапах, стадіях і періодах професійного становлення особистості. Важливим є
урахування індивідуальних та соціальних чинників щодо відповідності розвитку кар’єри людини
реальним соціально-економічним вимогам і потребам в контексті ефективної взаємодії з соціальним та
професійним середовищем, окресленням відповідних цілей і мотивів [1: 81].
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Останні дослідження щодо
розвитку та професійного становлення особистості висвітлювали у своїх публікаціях такі науковці, як:
Г. В. Дворецька, В. Т. Лозовецька, В. В. Радул, М. П. Лукашевич, О. М. Кокун, О. Р. Малхазов,
Є. В. Гудкова,
О. В. Мазяр,
В. В. Кириченко,
І. Б. Файнман,
І. П. Краснощок,
І. В. Лебедик,
Ю. В. Ковбасюк, Л. Е. Орбан-Лембрик, В. С. Біскуп, Т. М. Траверсе, Т. Л. Лях, Т. П. Цюман.
Окреслення невирішених питань порушених у статті. Невід’ємною складовою прагнення до
побудови кар’єи є вплив стрімких змін у суспільстві на протязі останніх десятиліть.
Модернізація – приклад одного з найбільш значних соціальних зрушень. Вона охоплює кардинальні
зміни соціальних інститутів і способу життя людей. Її основою виступає розвиток та поширення
культури "модерніті", ринкових відносин, раціональних цінностей, розрахунку й орієнтації на
матеріальні набутки, бізнес [2: 52].
На перший план висуваються технологічні та економічні тенденції у розвитку суспільства [2: 52].
Сучасний світ поставив зміст слова "кар’єра" на якісно новий рівень, і побудова кар’єри стає
обов’язковою умовою самореалізації в професійній діяльності.
Виникає питання – наскільки в умовах сучасного стрімкого розвитку історичних подій, а саме
розвитку новітніх технологій та наукових досягнень як країн далекого зарубіжжя, так і в Україні, яка
наближається до світових стандартів в галузі освіти, вивчене таке явище як "кар’єра", а саме психологопедагогічні аспекти розвитку професійної кар’єри особистості в умовах модернізованого суспільства.
Формулювання мети і завдань статті. Метою статті є розкриття змісту поняття "професійна
кар’єра" та сутності психолого-педагогічних аспектів професійного розвитку особистості; розгляд видів
кар’єри, напрямків внутрішньоорганізаційної кар’єри, рівнів професійної майстерності та стадій
професійної кар’єри; теоретичний аналіз періодизації професійного розвитку особистості; визначення
причин, які впливають на динаміку розвитку професійної кар’єри сучасної особистості з метою
подальшого висвітлення низки невирішених проблем, які мають суттєвий вплив на успішне становлення
та подальший розвиток як професійної діяльності самої особистості, так і на розвиток явища кар’єри в
цілому.
© Горохова Г. І., 2017
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Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Теоретичний
аналіз поняття професійної кар’єри з позиції суспільних дисциплін дає можливість дослідити психологопедагогічні аспекти професійного розвитку особистості та кар’єрного зростання.
В. Т. Лозовецька виділяє такі види кар’єри: внутрішньоорганізаційна, міжорганізаційна;
спеціалізована, неспеціалізована; вертикальна; горизонтальна; ступенева та скрита [1: 240].
М. П. Лукашевич наголошує, що типи й види трудової кар’єри в літературі розрізняють за достатньо
широким колом підстав.
Залежно від кількості займаних робочих місць протягом трудової діяльності:

стабільна кар’єра, якщо трудова діяльність обмежена одним робочим місцем;

динамічна, якщо були зміни робочих місць (чи хоча б однієї з його основних характеристик).
Залежно від напрямків переходів:

горизонтальна кар’єра, якщо відбувається перехід на робочі місця того самого соціального
рангу;

вертикальна, якщо відбувається перехід на робочі місця різних соціальних рангів;

змішана, яка об’єднує ділянки горизонтальної і вертикальної кар’єр;

висхідна в разі переходу з робочих місць нижчих соціальних рангів на вищі;

спадна (деградація) в разі переходу з робочих місць вищих соціальних рангів на нижчі;

зигзагоподібна, яка поєднує у собі ділянки висхідної і спадної кар’єр.
Залежно від швидкості переходів із одного робочого місця на інше:

нормальна кар’єра, якщо за швидкістю переходів співвідноситься із середнім показником
професійної групи;

стрімка, якщо за швидкістю переходів випереджає нормальну кар’єру в два і більше рази;

бурхлива, якщо поєднує в собі ділянки як висхідної, так і стрімко спадної кар'єри [3: 338–339].
В економічній літературі трапляється виокремлення двох видів кар’єри: професійної та
внутрішньоорганізаційної (у значенні відповідно динамічної і стабільної) кар’єри [3: 339].
В. Т. Лозовецька зазначає, що внутрішньоорганізаційна кар’єра передбачає проходження конкретним
працівником у процесі своєї професійної діяльності усіх стадій розвитку: навчання, влаштування на
роботу, професійний ріст, підтримка і розвиток індивідуальних професійних здібностей, вихід на пенсію.
Ці стадії конкретний працівник проходить послідовно в межах однієї організації. Ця кар’єра може бути
спеціалізованою і неспеціалізованою [1: 14].
Науковці виділяють такі напрямки внутрішньоорганізаційної кар’єри: вертикальний, горизонтальний,
доцентровий.
Кар’єра вертикальна – вид кар’єри, з яким найчастіше пов’язують саме поняття ділової кар’єри, бо в
цьому випадку просування найбільш зриме. Під вертикальною кар’єрою розуміється підйом на більш
високу ступінь структурнохї ієрархії (підвищення в посаді, що супроводжується вищим рівнем оплати
праці) [1: 15].
Кар’єра горизонтальна – вид кар’єри, що припускає або переміщення в іншу функціональну область
діяльності, або виконання певної службової ролі на щаблі, що не має жорсткого формального
закріплення в організаційній структурі; до горизонтальної кар’єри можна віднести також розширення або
ускладнення завдань на попередній ступені. Поняття горизонтальної кар’єри не означає обов’язковий і
постійний рух нагору по організаційній ієрархії [1: 15].
Крім вертикального і горизонтального напрямків внутрішньоорганізаційної кар’єри, виокремлюється
так званий доцентровий напрямок [3: 339].
Доцентрова кар'єра – це рух до ядра, до керівництва організації. Наприклад, запрошення працівника
на недоступні раніше зустрічі, наради, як формального, так і неформального характеру, довірчі
звертання, окремі важливі доручення керівництва [3: 340].
Розрізняють також горизонтальну і вертикальну кар’єру [1: 16].
Горизонтальна кар’єра – це зростання професійної майстерності. Вона може розвиватися у двох
напрямах: поглиблення і розширення. У першому варіанті працівник буде намагатися освоїти більш
складні форми роботи, і в результаті зможе виконувати такі операції, які іншим фахівцям не під силу.
При цьому його будуть поважати, цінувати і керівництво, і колеги по роботі. Якщо він буде
розширювати свої професійні можливості, ним можуть бути освоєні суміжні професії, що додасть
незалежності від інших й універсальності при виконанні робіт. Цей шлях так само вітається і
керівництвом, і колегами. Крім горизонтальної є вертикальна кар’єра, чи адміністративна – це зростання
на посаді, пов’язане з умінням організовувати роботу [1: 16].
Професійна кар’єра – це активні дії працівника до досягнення успіхів у професійній діяльності. Цей
тип кар’єри тісно пов’язаний з професійним зростанням і майстерністю, і характеризується не стільки
самою метою, скільки рухом до цієї мети. Вдалою кар’єра виявляється в тому разі, коли людина
заздалегідь не просто знає, чого вона хоче, але й навіщо їй це потрібно, і що вона буде робити,
досягнувши мети [1: 17].
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Правильний вибір професії значно сприяє успішності трудової діяльності, розвитку творчої
активності і задоволеності працею [4: 210].
Професія (від лат. professio – офіційно забезпечене заняття, фах) – сталий різновид трудової
діяльності, що потребує наявності певної сукупності теоретичних знань і практичних навичок, набутих у
результаті навчання та досвіду роботи. Виникли професії в результаті поділу та кооперування праці.
Поглиблення професійного поділу зумовило появу спеціальностей як різновиду трудової діяльності в
межах певної професії. Нині відбувається як подальша спеціалізація (диференціація) праці, так і її
універсалізація (інтеграція професій) [4: 210].
Український психолог, дійсний член НАПН України Валентин Олексійович Моляко, який є одним з
провідних фахівців у галузі психології праці, запропонував свою періодизацію професійного розвитку
особистості, яка опирається на кваліфікаційний розвиток особистості, здобуття нею професійної
майстерності [5: 38]. Непрофесійний рівень свідчить про те, що особистість не готова до виконання
професійної діяльності, не володіє достатнім рівнем професійних знань або їх рівень занадто низький для
самостійної трудової діяльності. Допрофесійний рівень передбачає оволодіння працівником
професійними уміннями та навичками на початковому рівні; він ще не має достатнього потенціалу для
самостійної трудової діяльності, проте вже може відтворити деякі з трудових дій та виконувати
професійну діяльність під керівництвом наставника або у якості його помічника. Професійний рівень
діяльності В. О. Моляко розмежовує на два підвиди: типовий (звичайний) та рівень професійної
майстерності. На типовому рівні працівник може виконувати професійну діяльність самостійно завдяки
накопиченим знанням і досвіду. Рамки компетенції обмежуються типовими умовами виконання завдання
і типовими видами робіт. Рівень професійної майстерності свідчить про наявність у працівника високого
рівня розвитку професійних здібностей і творчої діяльності, яка стає частиною професійної. Професійна
майстерність проявляється у ситуаціях, які виходять за межі завдання, суперечать їм, "порушують"
логіку усталеного алгоритму [5: 38].
В. Т. Лозовецька розглядає три основні стадії професійної кар’єри: ранню, середню і зрілу.
Найважчим періодом професійного становлення є ранній період особистісної зрілості. Саме в цей
період і відбувається формування фахівця [1: 38].
Рання стадія кар’єри виражається в тому, що основні завдання працівника полягають у з’ясуванні
рівня своїх професійних здібностей, вимог організації та перспектив. Для людини важливо проявити свій
професіоналізм, майстерність, рівень кар’єрного росту і стати фахівцем [1: 34].
Середня стадія: людина прагне працювати самостійно, стати помітнішою, трудитися ефективно,
максимально самоактиалізуватися в інтересах організації [1: 34].
Зріла стадія: проявляється у креативній самоактуалізації, особистісно-творчій зрілості;
спостерігається прагнення досягнути максимального результату і вдосконалювати свій досвід та
майстерність. Виникає необхідність працювати ефективніше, йти на ризик, розвиваючи творчий
потенціал, для збереження свого запиту на ринку праці та професійної конкурентоздатності [1: 34–35].
У професійному сценарії всіх типів і рівнів професійної конкурентоздатності відбувається не тільки
успіх у кар’єрному рості, але й особистісні кризи, пов’язані з пониженням рівня конкурентоздатності
спеціаліста. У середині життя часто відбувається процес самоаналізу, пов’язаний з переоцінкою
професійного вибору і просуванням вперед, що може привести людину до зміни напряму своєї кар’єри.
Причиною часто служать невдоволення результатами чи характером своєї професійної діяльності, що
призводить до певних особистісних переживань, пов’язаних із кризою даного віку [1: 38–39].
На думку деяких дослідників, професійна кар’єра – це своєрідний турнір, пов’язаний з успіхами і
невдачами, які можуть серйозно вплинути на подальший хід професійного росту. Інакше кажучи, чим
довше людина знаходиться на першому щаблі кар’єрних сходів, тим менше у неї можливостей для
прогресу [1: 18].
Проблеми динаміки розвитку професійної кар’єри сучасної особистості пов’язані з недостатнім
розвитком її кар’єрних орієнтацій щодо активної професійної самоактуалізації, усвідомлення
особливостей власного особистісного і професійного потенціалу, необхідності усвідомленого
враховування ступеня відповідності цих особливостей вимогам обраної професійної діяльності,
цілеспрямованого розвитку якостей та задатків, необхідних для того чи іншого виду професійної
діяльності. Врахування вибору механізмів і динаміки розвитку професійної кар’єри щодо професійної
мотивації та забезпечення конкурентоздатності фахівця на ринку праці теж істотно впливає на розвиток
професійної кар’єри особистості [1: 52].
Учені наголошують, що умовою формування професійної самосвідомості є не тільки самопізнання
окремих сторін особистості та її діяльності, але й розширення професійно-психологічних знань суб’єкта
праці, формування потреб, мотивації, готовності до розвитку і вдосконалення [1: 52].
Отже, професійний розвиток – це процес поетапного досягнення мети з урахуванням "людського
фактора" (тобто з урахуванням закономірностей розвитку людини, особливостей психіки тощо) [1: 18].
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Вчені наголошують, що кар’єра – це не завжди влада, багатство чи просування по службі, але це
завжди успіх і завжди ріст: творчий, професійний, службовий чи просто економічний – у вигляді
підвищення заробітної плати [1: 18].
Головною передумовою кар’єри особистості є індивідуальний розвиток її професіоналізму, що
зумовлює ціннісно-мотиваційний вектор особистості, максимальну реалізацію її потенціалів. Важливим
чинником є активна особистісна і професійна позиція у реалізації людиною власного проекту
професійної кар’єри [1: 69].
На думку Н. Пряжникова, сучасне розуміння феномену кар’єри виходить за рамки лише професійної
діяльності, передбачаючи проектування усього життєвого шляху. Причому, кар’єра це не лише
успішність у професійній діяльності, але і досягнення усього життя. Поняття "кар’єра" має розглядатися
як соціально-психологічний феномен щодо цільової активності, самореалізації, самооцінки людини, її
позитивної "Я-концепції", реалізації особистісного потенціалу, рефлексії із суб’єктивним відчуттям
успіху діяльності – дій, спрямованих на досягнення вершин "акме" у професії або кар'єрі [1: 69].
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми.
Таким чином, аналізуючи вищевказане можна зробити наступні висновки:
1.
Поняття кар’єри не можна пов’язувати тільки з роботою, так як життя людини поза роботою і
роль, яку вона відіграє в цьому житті має істотний вплив на кар’єру, будучи її частиною.
2.
Проблема кар’єри є мало досліджуваною.
3.
Кар’єра має свої рушійні мотиви, які з віком і зростанням кваліфікації зазвичай
змінюються [1: 22].
Актуальність вивчення явища кар’єри зумовлена переходом українського суспільства до ринкової
економіки, демократизацією управління, відмовою від командно-адміністративних методів управління
[3: 341].
Але, звертаючись до раніше окресленого питання щодо визначення досконалості вивчення сутності і
змісту поняття "кар’єра" саме в Україні, спираючись на аналіз наукових літературних джерел, можна
зробити висновок, що існує низка невирішених проблем, які суттєво впливають на успішне становлення
та подальший розвиток як професійної діяльності самої особистості, так і на розвиток явища кар’єри в
цілому.
Уявлення про кар’єру раніше визначалося стабільністю положення на ринку і структурою організації,
уклад якої припускав можливість просування співробітників багаторівневими службовими
сходами [1: 21].
Наразі вкрай змінилися обставини у сфері професійної зайнятості. Якщо раніше вона відрізнялася
стабільністю, гарантованістю, довготривалістю, то тепер їй притаманний тимчасовий характер
контрактів, відсутність стабільних гарантій, непередбачуваність, самоконтроль і самостійне управління
своєю кар’єрою [1: 21]. На підприємствах і державних службах відсутня так звана підсистема управління
кар’єрою. Немає відповідної методичної бази, не існує загальноприйнятих понять про кар’єру. Все це
вимагає наукових психологічних розробок як у плані теорії, так і в сфері практичного застосування
знань [1: 21].
Також, досліджуючи вікові періоди професійної діяльності, аналізуючи джерела наукової літератури
щодо проблеми кар’єри індивіда, можна дійти висновку, що кар’єра і кар’єрні орієнтації особистості у
здійсненні професійної діяльності ще недостатньо вивчені [1: 39].
Таким чином, перспективами подальших розвідок визначено дослідження особливостей
формування кар’єрних орієнтацій особистості в процесі професійної соціалізації.
Наразі з тим варто зазначити, що в умовах нестримного розвитку і наближенням України до світових
стандартів у сфері професійної зайнятості населення, намічені позитивні зрушення у вивченні сутності
кар’єрних процесів і значення явища професійної кар’єри як надважливого об’єкта дослідження різних
галузей науки, зокрема з точки зору вивчення професійної кар’єри як психолого-педагогічної проблеми.
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Горохова Г. И. Психолого-педагогические аспекты профессиональной карьеры личности.
В статье раскрывается содержание понятия "профессиональная карьера" и суть психологопедагогических аспектов профессионального развития личности. Рассматриваются виды карьеры и
уровни профессионального мастерства, направления внутренне-организационной карьеры и стадии
профессиональной карьеры. Также особенное внимание отводится рассмотрению периодизации
профессионального развития личности. Определяется, что проблемы динамики развития
профессиональной карьеры современной личности связаны с недостаточным развитием ее карьерных
ориентаций относительно активной профессиональной самоактуализации, осознание особенностей
собственного личностного и профессионального потенциала. Выясняется и нить нерешенных проблем,
которые существенно влияют на успешное становление и дальнейшее развитие, как профессиональной
деятельности самой личности, так и на развитие явления карьеры в целом.
Ключевые слова: карьера, профессиональная карьера, профессиональное развитие, самореализация,
карьерные ориентации.
Horokhova H. I. The Psychological Pedagogical Aspects of an Individual’s Professional Career.
The research consists in the exposure of a core of the individual’s professional career psychological
pedagogical aspects along with the theoretical analysis of the 'professional career' notion. There are studied the
career types, intra-organizational career directions, professional excellence levels and professional career
stages. Special attention is paid to consideration of the individual’s professional development periodization.
As a result of the research, it was determined that one of the individual’s life boost factors is his/her own
professional growth. That what has been identified as a professional life way, professional self-determination,
professional activity before means the notion of an individual’s professional career now. The increasing
competitive conditions of the modern labor market enlarge the role of individual career planning. There is
studied a fine line between the development of a particular personality as a careerist and social interests.
Career development implies professional socialization and professional individualization of a personality.
Professional development in a selected profession takes place on the basis of professional activity, professional
maturity, real self-concept, 'Me-concept' formation according to expectance and achieved results at all stages,
phases and periods of individual’s professional development. It is also quite essential to take into account
individual and social factors concerning the accordance of person’s career development with real social
economic requirements and needs in the context of effective interaction with social and professional
surroundings, depiction of corresponding goals and motives.
The research materials gave an opportunity to define that the development dynamics problems of a modern
individual’s professional career are connected with insufficient advance of his/her career orientations regarding
active professional self-actualization, awareness of one’s own identity and professional potential peculiarities.
The research methods used in the process of theoretical study are the analysis, synthesis, concrete definition,
comparison. The research results also gave a chance to find out that there is a range of unsolved issues which
have a significant impact on successful formation and further development of an individual's professional
activity as well as career phenomenon development in general. Thus, the prospects of further research surveys
are considered to be the research of the formation peculiarities of career orientations in the process of
professional socialization.
Key words: career, professional career, professional development, self-realization, career orientations.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ.
У статті розкрито значення використання дистанційних технологій навчання на сучасному етапі
розвитку ІКТ у процесі підготовки іноземних студентів – майбутніх вчителів інформатики. Визначено
місце та роль дистанційних технологій навчання у системі вищої освіти. Розглянуто поняття
технологій дистанційного навчання, систем підтримки дистанційного навчання й уточнено поняття
''електронний навчальний курс'', визначено основні принципи методики використання технологій
дистанційного навчання і її складові. Розглянуто різні види забезпечення технологій дистанційного
навчання. Результатом дослідження є розроблені електронні навчальні курси з інформатичних
дисциплін, адаптовані для іноземних студентів, і методичні рекомендації щодо використання
технологій дистанційного навчання в підготовці майбутніх вчителів інформатики.
Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології; дистанційне навчання; технології
дистанційного навчання; система підтримки дистанційного навчання; електронний навчальний курс.
Постановка проблеми. Успішна інтеграція української системи вищої освіти у міжнародну освітню
систему перш за все пов’язана з гарантіями забезпечення високого рівня та якості теоретичної та
практичної професійно-орієнтованої підготовки, забезпечення інтелектуального, наукового,
інноваційного та культурного потенціалу випускників із числа іноземних громадян. Застосування
новітніх ІКТ у навчальному процесі вищого навчального закладу потребує змін у методиці навчання
практично всіх дисциплін, вивчення яких передбачено відповідними програмами підготовки іноземних
студентів. Особливо це стосується підготовки іноземних студентів – майбутніх учителів інформатики,
оскільки їх підготовка вимагає системного використання ІКТ. Це обумовлює більш високі вимоги до
ІКТ-компетентностей студентів і викладачів ВНЗ. Зазначені особливості вимагають широкого
застосування інноваційних підходів до організації навчального процесу майбутніх учителів інформатики.
Використання сучасних технологій дистанційного навчання (ТДН) як засобу підвищення якості
навчання інформатичних дисциплін іноземних студентів, створює реальні можливості підвищення якості
їх професійної підготовки, конкурентоспроможності на вітчизняному і міжнародному ринках праці.
Аналіз актуальних досліджень. В освіті України розробляють теоретичні, практичні та соціальні
аспекти дистанційного навчання. У вітчизняних працях науковців проблемі дистанційної освіти
присвячено роботи В. Бикова, Н. Думанського. Г. Кравцова, В. Кухаренка, В. Олійника, О. Глазунової,
К. Обухової, О. Самойленка, Н. Сиротенко, Г. Молодих, Н. Морзе, Н. Твердохлєбової, О. Захар,
П. Камінської та ін. Проблеми впровадження технологій дистанційного навчання в зарубіжних країнах,
зокрема перспективи розвитку дистанційної освіти, досліджували Дж. Андерсон, Ст. Віллер, Т. Едвард,
Р. Клінг. Педагогічне й інформаційне забезпечення дистанційного навчання вивчали Н. Льовінський,
Дж. Мюллер, А. Огур, Дж. О'роурке, Д. Парріш, Р. Філіпс, Н. Хара. Проблемами підготовки майбутніх
учителів інформатики опікувались М. Золочевська, А. Єршов, В. Монахов, О. Ігнатенко, А. Кузнецов,
Н. Морзе, Ю. Рамський, Т. Тихонова та ін.
Серед закордонних університетів, що є лідерами у сфері використанні ТДН, можна назвати
Massachusetts
Institute
of
Technology
(http://ocw.mit.edu/index.htm),
Stanford
University
(http://www.stanford.edu), University of Oxford (http://www.ox.ac.uk/), University of Cambridge
(http://www.cam.ac.uk), Fern Universität in Hagen (http://www.fernuni-hagen.de) та ін. В Україні також
накопичено певний позитивний досвід використання ТДН у навчальному процесі ВНЗ, при цьому серед
лідерів у цій сфері варто виділити Сумський державний університет (http://dl.sumdu.edu.ua),
Хмельницький національний університет (http://dn.tup.km.ua), Херсонський державний університет
(http://dls.ksu.kherson.ua/dls), Державний вищий навчальний заклад ''Криворізький національний
університет'' (http://op.ktu.edu.ua), НТУУ ''Київський політехнічний університет'' (http://login.kpi.ua),
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (http://www.dn.npu.edu.ua), Луганський
національний університет імені Тараса Шевченка (http://do.luguniv.edu.ua).
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Метою даної роботи є дослідження основних підходів до використання технологій дистанційного
навчання у ВНЗ, як засобу підвищення якості навчання іноземних студентів за допомогою засобів
системи підтримки дистанційного навчання на базі платформи Moodle і представити досвід
використання технологій дистанційного навчання в Уманському державному університеті імені Павла
Тичини у підготовці майбутніх вчителів інформатики.
Виклад основного матеріалу. Відповідно до ''Положення про дистанційне навчання'' [1] під
дистанційним навчанням вважається індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів
пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених
один від одного учасників навчального процесу в спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі
сучасних психолого-педагогічних та ІКТ.
Технології дистанційного навчання (ТДН) – це комплекс освітніх технологій, який включає
психолого-педагогічні й інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес
дистанційного навчання в навчальних закладах і наукових установах [1]. Психолого-педагогічні
технології дистанційного навчання є системою засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких
забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку. Ці технології ґрунтуються на
компетентісному й особистісно-орієнтованому підходах в освіті і використовують сучасні методи
навчання, зокрема: метод проектів, навчання у співробітництві, ситуаційне навчання, проблемне
навчання, продуктивне навчання, метод ''мозкового штурму''.
ІКТ дистанційного навчання – це технології створення, накопичення, зберігання та доступу до вебресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і
супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення і засобів
інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі мережі Інтернет [2].
Система підтримки дистанційного навчання (СПДН) – багатофункціональний, модульний,
мультимедійний, апаратно-програмний комплекс для підтримки навчання студентів, створений із
застосуванням мережевих і web-технологій для підтримки дистанційного навчання [3]. До систем СПДН,
як правило, відносять системи управління навчанням (LMS) або віртуальні освітні середовища (VLE),
системи управління навчальним контентом (LCMS).
Одним із способів формування і розвитку компетентностей є навчання, організоване на активній
навчальній діяльності і практико-орієнтованій діяльності студентів, що інтегрує фундаментальні знання і
практичні вміння. Реалізація такого підходу в навчанні вимагає мультимедійного представлення
досліджуваних об’єктів, процесів, явищ, адекватного моделювання предметної галузі. Попри це, ТДН є
нині найпотужнішим засобом впливу, мотивації і виховання студентів, задоволення їх культурних
запитів і формування моральних цінностей.
Навчальний процес із використанням ТДН необхідно організовувати на методичних засадах
аудиторного і позааудиторного навчання. Використання ТДН у навчальному процесі ВНЗ неможливе без
використання сучасних ІКТ, а їх ефективне застосування можливе лише в тому випадку, коли відповідні
технології гармонійно інтегруються в навчальний процес, забезпечуючи нові можливості і викладачам, і
студентам. Така інтеграція ТДН здійснюється завдяки використанню СПДН, які в умовах інформатизації
навчального процесу стають засобом для надання нових освітніх послуг і доступу до електронних
освітніх ресурсів (ЕОР) будь-де і будь-коли, де є підключення до мережі Internet.
СПДН Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ''Інформаційноосвітнє середовище для студентів очної та заочної (дистанційної) форми навчання УДПУ імені
П. Тичини'' створена на основі системи Moodle [4] версії 2.5.4, яка розміщена на web-сервері
університету. Вибір системи Moodle зумовлений наявністю в ній засобів розробки контенту, підсистем
управління навчальним процесом, підтримки SCORM, наявністю локалізації українською мовою,
модульністю, мультимедійністю, відкритістю коду, що забезпечує їй високі рейтинги популярності в
більшості країн світу [5] як платформи для дистанційного навчання.
Навчальний процес підготовки іноземних студентів – майбутніх учителів інформатики в УДПУ імені
Павла Тичини, який здійснюється на основі ТДН, включає в себе як обов’язкові аудиторні заняття, так і
самостійну роботу студентів. Участь викладача в навчальному процесі визначається не тільки
проведенням аудиторних занять, а й необхідністю здійснювати постійну підтримку навчальнопізнавальної діяльності студентів шляхом організації поточного і проміжного контролю, проведення
занять і консультацій з використанням ТДН. Однією зі складових дидактичного забезпечення
навчального процесу майбутніх фахівців є електронні навчальні курси з окремих дисциплін або циклів
дисциплін, що розміщуються в СПДН.
Електронний навчальний курс (ЕНК) – це електронний освітній ресурс, що є комплексом навчальнометодичних матеріалів в електронному вигляді і освітніх сервісів для організації індивідуального і
групового навчання з використанням технологій дистанційного навчання [5]. Особливість використання
ЕНК порівняно з іншими електронними засобами навчання і електронними освітніми ресурсами (ЕОР)
полягає в тому, що ЕНК призначений для самостійного і систематичного оволодіння студентами
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навчальним матеріалом під керівництвом викладача під час вивчення дисциплін. У процесі навчання
студентів ЕНК постійно змінюється й удосконалюється як авторами, так і викладачами курсу.
Нами було розроблено електронні навчальні курси з інформативних дисциплін, адаптовані для
вивчення іншомовними студентами. В електронних навчальних курсах використовуються декілька
технологій дистанційного навчання. При цьому ми маємо керуватися таким принципом: якщо
дидактична задача може бути реалізована за через застосування більш простих технологій, то перевага
повинна бути віддана саме їм.
Зупинимося на особливостях застосування засобів реалізації психолого-педагогічних технологій ДН в
СПДН, які використовуються в навчальному процесі підготовки іноземних студентів – майбутніх
учителів інформатики при викладанні курсу ''Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних
систем'' в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
Психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – система засобів, прийомів, кроків,
послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості та
гарантований результат із урахуванням особливостей учасників процесу дистанційного навчання [1].
Виокремимо засоби реалізації психолого-педагогічних технологій ДН в СПДН:
 урок (технології проблемного навчання);
 чат (метод ''мозкового штурму'');
 завдання (метод проектів);
 семінар (парне навчання);
 внутрішня розсилка повідомлень (колективне навчання);
 вебінар (доповідь, презентація);
 форум (диспут.).
Основу ЕНК АК ККС становлять ресурси курсу – це інформаційні, навчальні, методичні та інші
матеріали в текстовому вигляді, вигляді гіперпосилань, презентацій, що створюються або
завантажуються в СПДН.
Структура ЕНК ''Архітектура комп’ютера та конфігурація комп’ютерних систем'' складається з
наступних блоків:
І. Загальні відомості про курс:
 Опис навчального курсу: мета та завдання курсу;
 Робоча програма;
 Розподіл балів;
 Друковані та Інтернет-джерела;
 Глосарій.
ІІ. Модуль І:
 Лекції;
 Лабораторний практикум;
 Форум;
 Чат;
 Модульний контроль;
 Мультимедійні ресурси;
ІІІ. Модуль ІІ (аналогічно).
IV. Завдання для самостійної роботи.
V. Індивідуальне навчально-дослідне завдання.
VI. Підсумковий тестовий контроль.
Робота з ЕНК розпочинається зі знайомства з блоком ''Опис навчального курсу'', в якому знаходяться
відомості про мету і завдання курсу (рис 1.1).

Рис. 1.1. Опис електронного навчального курсу
Окрім того студентам надається також програма курсу, розподіл балів навчальної діяльності,
відомості про друковані та інші інформаційні ресурси з курсу і глосарій до нього (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Загальні відомості про електронний навчальний курс
Наступним блоком ЕНК є знайомство з теоретичним навчальним матеріалом з тем курсу, який
представлено конспектами і / або презентаціями лекцій, додатковими навчальними матеріалами, такими
як: відеоматеріали, електронні посібники тощо. Однією з характерних рис використання СПДН є
мультимедійність, що забезпечує представлення навчального матеріалу в тестовому і відео форматах.
Тому лекції з курсу, як правило, представлені у текстовому форматі та у вигляді презентації в звичному
для студентів форматі *.ppt. (рис. 1.3)

Рис. 1.3. Наповнення електронного навчального курсу з мультимедійною підтримкою.
Необхідною умовою діалогу, зокрема навчального діалогу, є проблемна ситуація, яку ми
реалізовуємо під час семінарських та лабораторних робіт у формі чату і форуму Проблемна ситуація є
умовою активних дій студента. З цією метою в навчальному процесі використовуються такі психологопедагогічні технології ДН як метод ''Мозкового штурму'' і диспут відповідно.
У форумі можна проводити обговорення по групах, оцінювати повідомлення, прикріплювати до них
файли будь-яких форматів. В особистих повідомленнях і коментарях є можливість обговорити конкретну
проблему з викладачем особисто. У чаті обговорення відбувається в режимі реального часу.
В ЕНК АК ККС розміщено матеріали практичної підготовки студентів з курсу – завдання для
лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів.
Для більш глибокого засвоєння студентами навчального матеріалу в ЕНК розміщені освітні ресурси у
вигляді електронних підручників, довідників та методичних посібників.
Для проведення поточного, модульного та підсумкового контролю в ЕНК реалізована можливість
проведення автоматизованого контролю знань студентів, що здійснюються, як правило, у формі
комп’ютерного тестування з банком тестових питань різного рівня складності.
У процесі навчання з використанням ТДН застосовуються асинхронні, та синхронні форми взаємодії
учасників навчального процесу, що підтримуються СПДН за допомогою відповідних модулів: вебінар,
семінар, урок. Вебінар – різновид веб-конференції, що використовується для проведення різних видів
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занять зі студентами і консультацій в on-line режимі. Семінар – це вид діяльності, де кожен студент не
лише виконує власну роботу, а й оцінює результати роботи інших студентів. Проведення семінару
сприяє координації діяльності колективу студентів і надає можливість оцінювати їх роботу
різноманітними способами.
Урок – один із найскладніших елементів навчального курсу, оскільки потребує від викладача
створення сценарію вивчення матеріалу з поетапною перевіркою його засвоєння. Викладач розбиває
увесь матеріал на блоки, у кінці кожного з яких розміщує питання для перевірки засвоєння відповідного
навчального матеріалу. Перехід до вивчення матеріалу наступного блоку можливий лише після
засвоєння і перевірки попереднього матеріалу. Якщо відповідь на запитання неправильна, можна
повернутись до попередньої сторінки (або іншої, визначеної викладачем) і повторно опрацювати
матеріал.
Невід’ємною частиною процесу навчання є оперативне спілкування викладача зі студентами (on-line
чи off-line). Під час такого спілкування студенти можуть отримувати консультацію викладача,
обговорювати з ним проекти, рішення, оцінки. Викладач теж має можливість спостерігати за процесом
засвоєння студентами матеріалу й організовувати навчання на основі індивідуального підходу. Таке
спілкування реалізується в СПДН через використання модулів ''Форум'' ( рис. 1.4).

Рис. 1.4. Ресурси СПДН Moodle
Зворотній зв’язок зі студентами в ЕНК забезпечує модуль СПДН ''Завдання'' для пересилання будьяких електронних документів у режимі off-line. Цей вид діяльності допомагає здійснювати контроль за
виконанням завдань до лабораторних робіт та інших видів діяльності, передбачених дисципліною.
Результати роботи і звіт про її виконання надсилаються викладачу через СПДН, після чого викладач
перевіряє отримані матеріали і / або зараховує надіслані звіти або повертає їх із зазначеними недоліками
на доопрацювання. Окрім того, при викладанні курсу АК ККС ресурс ''Завдання'' використовуємо для
керівництва підготовкою рефератів, індивідуально-навчально-дослідного завдання, оскільки викладач
має можливість залишати коментарі для зворотного зв’язку і завантажувати файли. Завдання оцінюються
відповідно до шкали оцінювання, яка є складовою ЕНК АК ККС.
Оцінки за виконане завдання заносяться в журнал оцінок. Журнал обліку успішності студента в
СПДН заповнюється автоматично після того, як за виконане завдання студенту виставляється оцінка.
Висновки. Отже, маючи вільний доступ до методичного забезпечення курсу, студенти можуть
самостійно створювати власну траєкторію навчання та здобувати необхідну саме йому систему знань.
Студенти знають, що їхні роботи будуть щоразу оцінені викладачем, а в разі невдач вони завжди можуть
за допомогою засобів СПДН ''Форум'' або ''Чат'' отримати консультацію (допомогу) викладача чи
однокурсників. Такий спосіб підвищує мотивацію іноземних студентів до навчальної діяльності та
забезпечує зростання інтересу до вивчення інформативних дисциплін зокрема.
Поєднання традиційного та дистанційного навчання дає можливість використовувати переваги обох
форм навчання. Основними перевагами використання засобів СПДН при вивченні інформатичних
дисциплін іншомовними студентами є: поліпшення якості навчання; мотивація студентів до навчання;
забезпечення ефективних інструментів управління навчанням; збільшення чисельності осіб, які
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отримають доступ до якісної освіти; встановлює нова роль викладача як тьютора; урізноманітнення
процесу навчання.
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Жмуд О. В. Чирва А. Н. Использование технологий дистанционного обучения как средство
повышения качества обучения информатических дисциплин иностранных студентов.
В статье раскрыто значение использования дистанционных технологий обучения на современном этапе
развития ИКТ в процессе подготовки иностранных студентов – будущих учителей информатики.
Определено место и роль дистанционных технологий обучения в системе высшего образования.
Рассмотрены понятие технологий дистанционного обучения, систем поддержки дистанционного
обучения и уточнено понятие ''электронный учебный курс'', определены основные принципы методики
использования технологий дистанционного обучения и ее составляющие. Рассмотрены различные виды
обеспечения технологий дистанционного обучения. Результатом исследования являются
разработанные электронные учебные курсы информатических дисциплин, адаптированы для
иностранных студентов, и методические рекомендации по использованию технологий дистанционного
обучения в подготовке будущих учителей информатики.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; дистанционное обучение; технологии
дистанционного обучения; система поддержки дистанционного обучения; электронный учебный курс.
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Zhmud O. V., Chyrva G. M. Use of Distance Education Technologies as a Method of Improving the Quality
of Teaching of Computer Study Disciplines of Foreign Students.
The article reveals the importance of use of distance education technologies at the present stage of ICT
development in the process of foreign students preparing as future teachers of Computer Study. Place and role
of distance education technologies in the system of higher education were defined. Such terms as distance
education technologies, support systems of distance education were under analysis; concept of ''electronic
education course'' was specified; the main techniques of the use methods of distance education technologies and
its components were determined.
Different types of support of distance education technologies were studied. Methodical peculiarities of use of
means of realization of psychological-and-pedagogical technologies of distance education in the support system
of distance education were examined. Different types of additional technologies of distance education were
observed. A support system of distance education on Moodle basis of Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical
University, as well as recommendations for use of distance education technologies while training of foreign
students as future teachers of Computer Study was designed in the result of our research.
The combination of traditional and distance learning provides the opportunity to take advantage of both forms of
learning: improving the quality of education; motivation of students to study; providing effective learning
management tools; increase in the number of people who will have access to quality education; establishes a
new role as a teacher as a tutor; diversifying the learning process.
Key words: information-and-communication technologies; distance education; distance education technology;
support system of distance education; electronic education course.
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ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТА-МЕДИКА ЯК ІНСТРУМЕНТУ
МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ
У даній статті проаналізовано підходи до трактування поняття "толерантність". Представлено
організаційний процес формування толерантної особистості засобами міжкультурної комунікації, який
включає: визначення загальної мети і конкретних задач, ознайомлення студентів у процесі навчання
мові з системою наукових знань про права й свободу людини та народів, про нації та їхні відносини, про
раси та інші культури, розвиток позитивного досвіду культури спілкування тощо. Проаналізовано та
розглянуто основні психологічні складові толерантності – емпатію й комунікативну компетентність.
Представлено модель середовища, котре формує толерантне відношення.
Ключові слова: толерантність, адаптивна толерантність, конструктивна толерантність,
інтолерантність, комунікативна толерантність, толерантна особистість.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Радикальні зміни у житті українського суспільства, ступінь його розвитку,
процеси глобалізації та інтеграції, постійне розширення сфер міжнародного, міжнаціонального
спілкування вказують, що подальший розвиток людства можливий лише за умови діалогу представників
різних національно-культурних і релігійних спільнот, здатних зрозуміти й сприйняти іншу культуру в
якості рівноцінній своїй рідній культурі.
Саме за цих умов освіта іноземних студентів розглядається в якості засобу безпечного й комфортного
існування в новому соціумі, а метою освіти стає формування міжкультурної комунікації у майбутніх
лікарів-іноземців, а також формування у студентів толерантної свідомості на таких рівнях, як
особистість, суспільство, держава. Виходячи з цього, освітня стратегія повинна сприяти створенню
педагогічних умов, котрі сприяють формуванню толерантних переконань, поглядів, навиків толерантної
поведінки у суспільстві, а також у майбутній професійній діяльності за участю всіх зацікавлених осіб.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Проблемі вивчення
особливостей навчання і виховання іноземних студентів присвячені праці О. Акімової, Г. Василенко,
С. Клаучек, І. Кушнір, О. Рябоконя та ін. Теоретичні засади організації навчально-виховного процесу у
вищій школі, зокрема для студентів-іноземців висвітлені в роботах учених-педагогів: А. Алексюка,
С. Гончаренка, Б. Данилишина, Н. Ничкало, П. Олійника, О. Плахотнік, Б. Щербакова та ін.
Фундаментальні дослідження проблем формування професійної культури здійснені І. Ісаєвим та
представниками його наукової школи. Основні положення про роль культури у формуванні духовності й
професіоналізму особистості представлені у працях К. Альбульханової-Славської, І. Лернера,
В. Соловйова, П. Флоренського тощо.
Розвиток педагогічної теорії і практики в зарубіжних країнах досліджували Н. Абашкіна, Г. Єгоров,
В. Жуковський, Н. Лавриченко, О. Локшина, Б. Мельниченко, О. Овчарук, Л. Пуховська.
Психологічні аспекти формування професійних вмінь та якостей як складових толерантної взаємодії
розглядалися І. Бехом, Г. Баллом, В. Семиченко.
Питанням толерантності та досягнення високої культури міжнаціональних відносин присвячені
роботи О. Абдуліної, О. Глузмана, О. Пєхоти, Б.Ступарика та ін.
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Іноземні студенти різних країн
представляють різні етнічні групи. У зв’язку з цим серед іноземних студентів спостерігається
велика різноманітність у культурних, релігійних, мовних відносинах. Викладачам доводиться
працювати з християнами (католики, православні), мусульманами різних течій, буддистами,
індуїстами. Різний релігійний світогляд, культурне виховання, різні системи освіти та різний
рівень підготовки, різні вікові діапазони – все це зумовлює значну гетерогенність аудиторії, разом
з тим, викликає труднощі у житті іноземних студентів, які впливають на формування їхньої
міжкультурної комунікативної компетентності. Аналіз наукової літератури свідчить про постійний
інтерес науковців до проблем формуванням толерантної мовної особистості іноземного студентамедика та всі перераховані вище труднощі і зумовили актуальність досліджуваної проблеми.
Формулювання мети і завдань статті. З огляду на вищезазначене, метою статті є представлення
процесу формування толерантності студента-медика як інструменту міжнаціонального спілкування.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Виховання
представників усіх національностей на засадах демократичності передбачає врахування не лише
© Калашнік Н. В., 2017
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етнічних чи національних ознак, а й класових, релігійних, расових, освітніх характеристик, що
перебувають у тісному зв’язку з культурологічними. Всі ті, хто навчається, повинні мати рівні
можливості соціального розвитку відповідно до своїх потреб незважаючи на етнічне походження, стать,
соціальний статус, релігійні уподобання тощо [1]. Неоднорідність навчальних колективів вимагає
реалізації полікультурності як шляху до вироблення толерантності у стосунках між представниками
різних груп. Саме тому, ґрунтуючись на загальнолюдських цінностях формування толерантності
іноземця студента-медика має на меті формування людини, здатної до ефективної життєдіяльності в
багатонаціональному середовищі, такої, що розуміє та поважає прояви інших культур і вміє жити в мирі і
злагоді з представниками різних народностей, національностей, вір, рас, класів тощо. Це один з головних
принципів співжиття людей, що визнають право іншої людини на власну позицію.
Толерантності між окремими особами вимагають і процеси глобалізації економіки та зростаючої
мобільності, швидкий розвиток комунікацій, інтеграцій і взаємозалежності. Необхідно формувати
атмосферу толерантності, стосунки відкритості, поваги один до одного та почуття солідарності.
Принцип толерантності передбачає терпимість та повагу до думки іншої людини, неупередженість в
оцінці людей та подій, позитивність стосунків.
Організаційний процес формування толерантної особистості засобами міжкультурної комунікації
включає: визначення загальної мети і конкретних задач, ознайомлення студентів у процесі навчання мові
з системою наукових знань про права й свободу людини та народів, про нації та їхні відносини, про раси
та інші культури, розвиток позитивного досвіду культури спілкування тощо. Проблема ускладнюється
тим, що в цьому випадку іноземні студенти мають справу зі складною системою міжкультурного
спілкування: студенти і багатонаціональний світ, студентське міжнаціональне середовище.
Міжкультурна комунікація виступає як форма реалізації міжнаціональних відносин на особистісному
рівні, їхній особистісно-психологічній конкретизації, що робить процес формування толерантності
особистості, культури спілкування особливо складним.
Тому під формуванням толерантної мовної особистості іноземного студента-медика розуміється
комплекс особистих якостей, котрі цілеспрямовано формуються в процесі навчання, виховання й
самовиховання, що полягає у високому рівні знань, умінь і навичок; шанобливого ставлення до ''іншого''
під час культурної взаємодії та спілкування; наявність моральних принципів і прийомів міжкультурного
спілкування, здатність бачити в "іншому" повноцінну особистість, здатність до цілісного сприйняття
"іншої" культури з розумінням її відмінних характеристик як проявів її індивідуальності; готовність до
діалогу культур засобами мови, котра вивчається.
У процесі формування толерантної мовної особистості міжкультурна комунікація є складовим
елементом. Її можна означити як комплексно-мовну взаємодію і взаємостосунків, у процесі котрих люди,
що належать до різних національних спільнот, обмінюються досвідом, духовними цінностями, думками.
Культура такого спілкування залежить від загального рівня студентів, від їхнього вміння сприймати й
дотримуватися загальнолюдських моральних норм.
Педагогічна проблема формування готовності іноземних студентів до сприйняття ними
іносоціокультурного середовища, а також навчання міжкультурного спілкування включає в себе низку
складніших аспектів: формування культури спілкування в іншому для них соціокультурному й мовному
середовищі; урахування психологічних особливостей навчання дорослих; урахування психологічних
особливостей пізнавальної комунікативної діяльності іноземних студентів у природному мовному
середовищі; виховання культури міжнаціонального спілкування в групі, на факультеті, у ВНЗ і т.д., тобто
в іносоціальному середовищі; формування навичок і вмінь ведення "діалогу культур"; формування й
розвиток теоретичної та практичної готовності до міжкультурної комунікації, що є основним засобом
виховання толерантної особистості.
Розглядаючи толерантність, як установку, необхідно зрозуміти основні психологічні складові
толерантності. Ними є емпатія й комунікативна компетентність. Емпатія – це осягнення емоційного
стану, проникнення, почуттєвість у переживаннях іншої людини, тобто розуміння людини на рівні
почуттів, прагнення емоційно перейнятися її проблемами. Щодо комунікативної толерантності, то це є
характеристика ставлення особистості до людей, що вказує на ступінь терпіння нею неприємних або
неприйнятних, на її думку, психічних станів, якостей і вчинків партнера по взаємодії.
Образ толерантної особистості поєднує важливі характеристики, котрі відображають психологоетнічні лінії людських стосунків, зокрема це є: гуманність, рефлективність, гнучкість впевненість у собі;
самовладання; варіативність; перцепція; почуття гумору тощо.
Позитивне розуміння толерантності досягається через з’ясування її протилежності – інтолерантності
або нетерпимості. Нетерпимість основується на переконанні, що твоя група, твоя система поглядів, твій
спосіб життя стоять вище за інших.
Це не просто відсутність почуття солідарності – це неприймання іншого за те, що він виглядає
інакше, вчиняє по-іншому. Її практичний прояв знаходиться в широкому діапазоні: від звичайної
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неввічливості, зневажливого ставлення до інших – до етнічних чисток і геноциду, умисного знищення
людей.
Толерантність та інтолерантність – це особливі відносини, котрі формуються на основі оцінки
деякого об’єкту (частіше – іншого індивіда) завдяки постійному зв’язку з об’єктом. Відповідно, тут
справедлива формула: зв’язок – оцінка – ставлення – поведінка (намір), толерантна чи інтолерантна.
Тому толерантність як ставлення породжує ставлення довіри, готовність до компромісу та
співробітництву, а також радість, товариськість, дружелюбність. Відповідно, інтолерантність як
відношення породжує негативізм, недоброзичливість, тенденцію сваритися з приводу і без, а також
негативні емоції – гнів, злобу, злість.
У загальному розумінні толерантність – це відсутність негативної реакції індивіда в усіх тих
випадках, коли вона можлива й очікувана зовнішнім спостерігачем. Толерантність у сфері міжетнічних
відносин є більш гострою проблемою. У різні епохи вона набувала специфічних особливостей, а в різних
регіонах набувала різних відтінків (права на збереження своєї мови, своїх культурних цінностей,
традицій, тощо). Задачі ж мирного співіснування, а тим більше активної взаємодії етносів були
надзвичайно складними для практичного вирішення на гідному рівні.
Очевидно, що толерантність, розуміється нині як об’єктивно виниклий феномен, як інструмент
регулювання міжетнічних відносин. У цьому випадку толерантність розуміється як терпимість до
інокультури, інодумки, іно-віри, довірливість.
Згідно з "Декларацією принципів толерантності" (ЮНЕСКО, 1995) толерантність означає "повагу,
прийняття й розуміння різноманіття культур нашого світу, форм самовираження й способів прояву
людської індивідуальності. Визнання відмінностей людей за зовнішнім виглядом, соціальним
положення, мовою, поведінкою, цінностями і правом жити на світі" [2: 14].
Аналіз поняття "толерантність" робить його досить абстрактним і загальним, а тому доцільно
визначити відповідні показники, критерії, котрі дозволять більш чітко фіксувати досліджуване явище.
Так, до числа критеріїв міжкультурної толерантності відносять такі: співробітництво й солідарність у
вирішенні спільних проблем; реальна рівноправність між представниками різних народів (рівний доступ
до соціальних благ для всіх людей, незалежно від їх статі, раси, національності, релігії або належності до
якоїсь іншої групи); реальна можливість дотримуватись традицій для всіх культур, представлених в
цьому суспільстві; взаємна повага, доброзичливість і терпиме ставлення всіх членів того чи іншого
суспільства до інших соціальних, культурних та інших груп; рівні можливості для участі в політичному
житті всіх членів суспільства; гарантоване законом збереження й розвиток культурної самобутності і
мови національних меншин; позитивна лексика в найбільш уразливих сферах міжетнічних відносин між
представниками різних статей свобода віросповідання за умови, що це не обмежує права і можливості
представників інших конфесій; відмова від негативних стереотипів у галузі міжетнічних і міжрасових
відносинах та у міжстатевих стосунках; доброзичливе й толерантне ставлення до представників різних
груп і до груп у цілому [2: 77–78; 3: 30].
Представлені критерії відповідають моделі ліберального громадянського суспільства, котру в
сучасній історії розглядають як найбільш повне втілення толерантності.
Толерантність визначається нами як поважне ставлення до чужої думки, лояльність в оцінці вчинків і
поведінки інших людей, готовність до розуміння й співпраці у вирішенні питань міжособистісної,
групової та міжнаціональної взаємодії.
Тому одним із найважливіших етапів формування толерантності є формування домінанти
двоетапного аналізу (всебічної оцінки) об’єкту, спочатку – об’єкта як такого, а потім уже його зв’язків і
відносин. Такий характер оцінки має пряме відношення до толерантності або інтолерантності. Природно,
що ми толерантні до того, що оцінюємо позитивно. Негативна оцінка може містити забобони й
упередження. Забобони за своїм змістом – це оцінка, котра не враховує доказів розуму з причини їх
відсутності, або з причини їх слабкості, або з причини наявності установки – визначати для себе все
завчасно, не вдаючись в конкретні деталі. Упередження – це налаштованість завчасно "проти" на основі
якоїсь попередньої події, і має воно вибірковий характер. Забобони й упередження характеризують
неякісну стереотипну поведінку. Упередження перешкоджає процесу оцінювання. Частіше упередження
породжує необґрунтовані негативні оцінки і відносини і, відповідно, лежить в основі інтолерантності.
Науковці С. Бондирєва, Д. Колесов пропонують таку схему формування толерантності, в якій акцент
робиться на тому, що саме оцінка визначає характер наших відносин до об’єктів, процесів, явищ [1].
Отже, все починається зі сприйняття індивідом об’єкта. Після цього між ними формується зв’язок у
формі знань індивідом про існування і властивості цього об’єкта. Далі відбувається етап формування
оцінки. Якщо оцінка об’єкта позитивна, виникає (формується) позитивне ставлення до нього, котре
відкриває дорогу до позитивних спонукань щодо цього об’єкта. І в результаті ми маємо природну
толерантність. Однак, до позитивних оцінок належить і оцінка нами людини або її поведінки як себе
самого. Це – толерантність ідентичності (ТІ на схемі). Вона досить чітко виражається таким
висловлюванням індивіда: "Як я можу критикувати вас за це, якщо я сам такий же!". При цьому оцінка
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факту ідентичності належить до позитивних оцінок, оскільки завжди індивід оцінює (і повинен
оцінювати) себе (в цілому) позитивно, а самокритично ставиться лише до деталей своєї зовнішності і
поведінки. Негативне ставлення до самого себе – психічна патологія (самозаперечення,
самозвинувачення, самоушкодження, суїцид).
Виникнення конструктивної толерантності (КТ) пов’язане з дією цих додаткових факторів (в тому
числі, установки) на шляху між оцінкою і формуванням ставлення. Характерною фазою, котра виражає
сутність КТ, є така: "Ну, що ж, буду намагатися отримати користь від наших розбіжностей!".
Виникнення адаптивної толерантності (АТ) пов’язане із впливом визначених факторів на шляху між
негативним ставленням і негативними спонуканнями: у індивіда просто може не виявитися енергії для
дій у відповідності зі своїм негативним ставленням. Досить чітко цей вид толерантності виражає
висловлювання: "Я від вас втомився – робіть, що хочете!".
Нарешті, виникнення поблажливої толерантності (ПТ) пов’язане з впливом визначених факторів на
етапі між негативними спонуканнями і діями. Чітко сутність поблажливої толерантності виражається
таким висловлюванням: "Це для мене пусте – не хочу перейматися вашими справами!". Суть цього виду
толерантності в тому, що дещо, до чого в індивіда в принципі негативне ставлення, не торкається його
особистості: в протилежному випадку толерантності він би не проявив [5: 4750].
Одним із головних соціальних інститутів, котрі сприяють формуванню толерантної особистості в
сучасному суспільстві, є освіта. Толерантність, як особливість свідомості або особистісна риса, не наявна
у людини спочатку і може ніколи не проявитися, якщо її не виховувати й не формувати.
В якості головного завдання освіти визначено формування людини, готової до активної творчої
діяльності в сучасному полікультурному й багатонаціональному середовищі, котра зберігає свою
соціально-культурну ідентичність, намагається розуміти інші культури, поважає інші культурно-етнічні
спільноти, вміє жити в мирі й злагоді з представниками різних національностей, рас і вірувань [6: 3–4].
У формуванні толерантної свідомості фактор національної культури набуває особливого значення.
Співвідношення освіти й культури можна розглядати в аспекті полікультурної освіти. Так, вчена
Г. Палаткіна серед конкретних задач полікультурної освіти виділяє такі: глибоке й усестороннє
оволодіння культурою свого народу; формування уявлень про різноманіття культур в Україні та у світі;
виховання позитивного ставлення до культурних відмінностей, які сприяють прогресу людства і
слугують умовам для самореалізації особистості; створення умов для інтеграції студентів у культури
інших народів; розвиток умінь і навичок ефективної взаємодії з представниками різних культур;
виховання студентів в дусі миру, толерантності, гуманного міжнаціонального спілкування; виховання
поваги до історії й культури інших народів; створення мультикультурного середовища як основи для
взаємодії особистості з елементами інших культур; формування у студентів здатності до особистісного
культурного самовизначення [7].
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. На основі вивченого матеріалу
нами представлена модель середовища, котре формує толерантне відношення, її основними
характеристиками є:
1. Єдність усіх суб’єктів навчального процесу й форм організацій їх відносин, котрі, з одного боку, є
основними компонентами педагогічної етики, а з іншого – основою, зразком морального виховання
учнів.
2. Діалогічність. Це формує здатність до взаємозбагачуючого й плідного спілкування, вміння
звернути до внутрішнього світу іншого й мотивів його поведінки, що дає можливість людині оволодівати
культурою відмінностей.
3. Суб’єкт-суб’єктні стосунки в системі ''викладач-студент'' і ''студент-викладач'', практика
конструктивної взаємодії й орієнтація на процес саморозвитку.
4. Неоднорідність соціального середовища – демонстрація різноманітності позицій, точок зору, норм і
правил поведінки. Забезпечує багатоваріантність, альтернативність і можливість вибору,
самовизначення.
5. Відкритий інформаційний простір. Контакти та взаємодія із зовнішнім оточенням переважно
відкритого, діалогічного характеру, що дає можливість отримання різної інформації, поповнення знань,
розширення світогляду.
Міжкультурну комунікацію необхідно розглядати як поліфункціональне явище, що включає: знання
норм, принципів комунікативної поведінки в іносоціокультурному середовищі, вміння переведення їх у
площину між культурних відносин; виховання специфічних якостей, здатності до емпатії,
співпереживання, самооцінці. Високий рівень міжкультурної компетенції припускає володіння своїми
емоціями, прояву інтересу та уваги до інших людей. Відносини в процесі міжкультурної компетенції
припускають високу розвиненість етнополітичного усвідомлення та мислення, почуттів, потреб,
терпляче ставлення до іншої культури, до національних звичаїв, традицій. Показниками міжкультурної
компетенції є також знання історії та культури народів, багатосторонні зв’язки одного із одним, вміння
вести дискусію, оцінювати явища з гуманістичних позицій, відстоювати і пропагувати свої переконання.
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Формування толерантної мовної особистості в процесі навчання міжкультурної комунікації
спрямоване на стабілізацію внутрішнього положення в студентському колективі, забезпечення дружби
народів (соціальна функція); збагачення людей духовною культурою; спонукання їх до духовної
співпраці (просвітницька функція); формування соціально-етичних якостей, що полегшують
міжкультурну згоду в суспільстві (психологічна функція).
Головний механізм формування толерантної мовної особистості полягає в тому, що особистість
кожного студента є суб’єктом і об’єктом міжкультурних відносин і вносить свою часточку до скарбниці
світового досвіду, кожна особистість тією чи іншою мірою є учасником вільного політичного,
культурного діалогу, володіння котрим сприяє ментальній сумісності людей, повазі, прийняттю й
розумінню різних культур, що є умовами руху людства до духовної інтеграції, поважному ставленню до
мов, традицій і культурі інших народів, формування культури світу.
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Калашник Н. В. Формирование толерантности студента-медика как инструмента
межнационального общения.
В данной статье проанализированы подходы к трактовке понятия "толерантность". Представлены
организационный процесс формирования толерантной личности средствами межкультурной
коммуникации, который включает: определение общей цели и конкретных задач, ознакомление
студентов в процессе обучения языку с системой научных знаний о правах и свободе человека и народов,
о нации и их отношениях, о расах и о других культурах, развитие положительного опыта культуры
общения и др. Проанализированы и рассмотрены основные психологические составляющие
толерантности – эмпатию и коммуникативную компетентность. Представлена модель среды,
которая формирует толерантное отношение.
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Ключевые слова: толерантность, адаптивная толерантность, конструктивная толерантность,
интолерантность, коммуникативная толерантность, толерантная личность.
Kalashnik N. V. Formation of Medical Students' Tolerance as a Tool of Intercultural Communication.
The rapid and radical changes in the life of Ukrainian society, the processes of globalization and integration,
the continuous expansion of the spheres of international, interethnic communication indicate that further
development of mankind is possible only with the dialogue of representatives of different national-cultural and
religious communities that can understand and perceive another culture as equivalent. It is in these conditions
that the education of foreign students is considered as a means of safe and comfortable existence in the new
society, and the goal of education is the formation of intercultural communication among future foreign doctors,
as well as the formation of tolerant consciousness among students at such levels as personality, society, and
state. Foreign students from different countries represent different ethnic groups, different cultural, religious,
linguistic relations, cultural education, which causes difficulties in the life of foreign students who influence the
formation of their intercultural communicative competence. The analysis of scientific literature shows the
constant interest of scholars in the problems of the formation of a tolerant linguistic personality of a foreign
medical student.
It is necessary to create an atmosphere of tolerance, openness, respect for one another and a sense of solidarity.
The principle of tolerance implies tolerance and respect for the opinion of another person, impartiality in the
assessment of people and events, and the positivity of relationships.
The problem of forming the readiness of foreign students to perceive the cultural environment, teaching
intercultural communication involves a number of more complex aspects: the formation of a culture of
communication in another for them socio-cultural and linguistic environment; Taking into account
psychological peculiarities of adult education; Taking into account psychological peculiarities of cognitive
communicative activity of foreign students in the natural linguistic environment; Raising the culture of
interethnic communication in the group, at the faculty, in the university, etc.; Formation of skills and abilities of
the "dialogue of cultures"; the formation and development of theoretical and practical readiness for
intercultural communication, which is the main means of educating a tolerant personality.
Therefore, tolerance is defined by us as a respectful attitude to someone else's opinion, loyalty in the assessment
of actions and behavior of other people, readiness for understanding and cooperation in solving issues of
interpersonal, group and interethnic interaction.
Formation of a tolerant linguistic personality in the process of teaching intercultural communication is aimed at
stabilizing the internal situation in the student collective, ensuring friendship of peoples (social function);
Enriching people with spiritual culture; Inducing them to spiritual cooperation (educational function);
Formation of socio-ethical qualities facilitating intercultural consent in society (psychological function).
The main mechanism for forming a tolerant linguistic personality is that the personality of each student is the
subject and the object of intercultural relations and brings its share into the treasury of world experience, each
person in one or another degree is a participant in a free political and cultural dialogue, the ownership of which
contributes the mental compatibility of people, respect, acceptance and understanding of different cultures,
which are the conditions of humanity's movement for spiritual integration, respect for the languages, traditions
and culture of other peoples, the formation of a world culture in.
Key words: tolerance, adaptive tolerance, constructive tolerance, intolerance, communicative tolerance, tolerant
personality.
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ОСОБЛИВОСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ТЕСТУВАННЯ
STANAG 6001
У статті розглянуто особливості іншомовної підготовки військовослужбовців до тестування за
стандартними мовними рівнями STANAG 6001. Проаналізовано етапи іншомовної підготовки
військовослужбовців у вищих військових навчальних закладах. Розкрито роль комунікативного підходу з
врахуванням чотирьох типів видів діяльності. Описано форми та методи навчання військовослужбовців
завдяки яким відбувається підготовка до тестування STANAG 6001.
Ключові слова: іншомовна підготовка військовослужбовців, стандартні мовні рівні STANAG 6001,
форми та методи навчання військовослужбовців.
Вступ. Важливого значення з огляду на Європейську інтеграцію освіти України набувають питання
професійної іншомовної підготовки спеціаліста. Іноземна мова вже давно перестала бути самоціллю,
вона стала інструментарієм для підготовки вузькопрофесійних фахівців. Мотиваційний елемент
особливо проявляється коли Збройні сили України беруть участь у миротворчих операціях.
Зауважимо на той факт, що метою проведення державного екзамену з іноземної мови у вищих
військових навчальних закладах, як і в інших освітніх установах, є визначення рівня комунікативної
компетенції курсантів і засвоєння ними навчальної програми з іноземної мови.
Рівень володіння іноземною мовою визначається за допомогою дворівневих мовних тестів, що містять
тестові завдання рівнів СМР 1 та СМР 2, які розроблені згідно з Концепцією мовної підготовки особового
складу Збройних Сил України, затвердженою наказом Міністра оборони України № 267 від 01.06.09, а
також з урахуванням норм Міжнародного мовного стандарту STANAG 6001 та відповідних рекомендацій
Кембриджського університету.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Різні аспекти професійної підготовки фахівців були в
центрі уваги дослідників: дослідження педагогічних умов підготовки майбутніх офіцерів до професійної
діяльності (О. М. Аксьонова, А. О. Афанасьєв, І. Г. Радванський, О. В. Торічний); процес вдосконалення
організаційних форм і методів навчання та його оцінки (Л. В. Боровик, В. В. Корнещук, Ю. І. Сердюк,
І. О. Томків, І. О. Хорєв, Ю. Г. Юрчук); оцінювання ефективності професійної підготовки майбутніх
офіцерів та їх готовності до професійної діяльності (С. О. Кубицький); адаптація курсантів до навчальної
та професійної діяльності (Г. І. Васильєв, С. О. Казьмірчук); мотивація професійної діяльності
(Г. С. Грибенюк, Л. М. Дунець, В. М. Клачко); різні компоненти педагогічної культури майбутніх
офіцерів (В. В. Гриньков, О. М. Гомонюк, С. В. Капітанець, Ю. В. Кудінов, В. С. Маслов, С. М. Морозов,
В. П. Печенізький).
Метою статті є дослідження особливостей іншомовної підготовки військовослужбовців до
тестування за стандартизованими мовними рівнями STANAG 6001.
Виклад основного матеріалу. Технологія іншомовної підготовки військовослужбовців до
тестування згідно стандартизованих мовних рівнів передбачає розвиток мотивації навчання курсантів,
оволодіння різними видами знань та вмінь, поетапне формування вмінь монологічного і діалогічного
мовлення, знайомство курсантів із нормами мовленнєвого етикету, залучення до мовленнєвої діяльності
згідно з умовами і завданнями ситуацій спілкування, формування вмінь аналізу і коригування,
самоконтролю і взаємоконтролю мовленнєвої діяльності.
Звернемо увагу на те, що на всіх етапах використовуються технічні та нетехнічні засоби центру
самопідготовки.
Перший етап (початковий) передбачає досягнення таких цілей:
- теоретичне ознайомлення з основними лексичними та граматичними категоріями курсу англійської
мови;
- повторення основ елементарного рівня засвоєння іноземної мови з усіх видів мовленнєвої діяльності
рівня 1 за системою STANAG 6001;
- формування мовних знань, мовленнєвих умінь, розвиток здібностей самооцінювання та здатності до
самостійного опрацювання матеріалу в центрі самостійної підготовки.
© Канова Л. П., Маліновський Е. Ф., 2017
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Основною метою початкового курсу, який триває один рік, є адаптація курсантів до умов навчання у
вищому військовому навчальному закладі; певна переорієнтація оволодіння іноземною мовою з метою
використання її для особистісних і професійних цілей, що призводить до певних змін у мотивації
оволодіння дисципліною; повторення та узагальнення мовного матеріалу, який вивчався у середній
школі; вирівнювання знань, умінь і навичок першокурсників.
Під час навчання на першому курсі курсанти вивчають теми, які стосуються ситуацій повсякденного
спілкування. Для наочного їх розкриття необхідно активно використовувати форми відео-занять на теми
"Моя сім’я ", "У магазині", "На пошті", "У лікаря", "У банку", "У бібліотеці", "В аеропорту", "Навчання в
інституті" та ін., що відтворюють окремі ситуації, в яких персонажі ведуть конкретну тематичну бесіду.
Діафільми повинні бути не лише засобом наочної семантизації діалогічного мовлення, але й способом
ознайомлення курсантів з умовами спілкування (ситуаціями), що створюють необхідність вживання
діалогу та відповідних реплік. Більшість навчального матеріалу повинно містить діалоги, які
проговорюються носіями мови. Курсанти повинні мали можливість розглянути різні види діалогічних
реплік як структури моделей речень, що сприймаються як одне ціле і складають основу для лексикограматичних вправ.
Одним із завдань цього етапу визначається формування вмінь приймати елементарні рішення в різних
соціокультурних ситуаціях.
Як форму навчання необхідно використовувати міні-бесіди з курсантами, які дозволяють ввести
професійно важливі поняття і категорії до наукового обігу курсантів, допомагають поставити проблемні
запитання щодо формування професійної іншомовної компетентності майбутнього офіцера. Вони
передбачають мотиваційну спрямованість у процесі розгляду таких тем : "Вимоги до
військовослужбовця-професіонала", "Мотиви вивчення іноземної мови у вищому військовому
навчальному закладі", "Підвищення кваліфікації військовослужбовця за кордоном", "Міжнародні
Сил
України", "Міжнародне тестування військовослужбовців", "Роль
навчання
Збройних
військовослужбовців з інженерно-технічною спеціальністю у миротворчих операціях".
Під час другого року навчання військовослужбовців ставиться завдання оволодіння військовокультурологічними знаннями з урахуванням соціокультурних особливостей країни з міжнародною
мовою спілкування.
Другий етап (основний) включає досягнення таких цілей: підтримання позитивного ставлення до
навчання; формування у курсантів рубіжного рівня (В1); практичне засвоєння лінгвознавчих та
соціокультурних фактів за допомогою створення ситуацій, близьких до реальних; формування
професійних компетенцій військовослужбовців; розширення військової тематики спілкування;
збагачення лексичного запасу майбутніх офіцерів спеціальною термінологією та професійно –
орієнтованою лексикою.
На цьому етапі необхідно активно використовувати інформаційні технології, за допомогою яких
проводяться аудиторні заняття і самостійна робота з метою удосконалення навичок усного мовлення,
поповнюється активний та пасивний словниковий запас та проводиться перевірка знань
(тестування) [1: 2].
Застосування саме комп'ютеризованого навчання при викладанні іноземної мови має цілу низку
переваг: варіативність застосування на різних етапах, зокрема, можливість застосування на практичному
занятті; сприймання і ефективне засвоєння навчального матеріалу курсантами; економне використання
навчального часу; індивідуалізація навчання, визначення глибини і послідовності засвоєння, темпу
роботи; реєстрація даних про курсанта; збір та обробка статистичних даних щодо індивідуальної
навчальної діяльності; обмеження видів діяльності, що викликають втомлюваність курсанта;
використання різних аудіовізуальних засобів навчання (графіки, звуку) для збагачення і мотивації
навчання, наочного та динамічного подання матеріалу; дотримання принципу наступності навчання на
основі аналізу помилок курсанта; адаптація існуючих навчальних матеріалів до комп'ютеризованих умов
навчання;
створення
комфортного
навчального
середовища;
впровадження
результатів
експериментального дослідження; активізація навчальної діяльності майбутнього офіцера;
інтенсифікація навчання та підвищення рівня мотивації; формування самооцінки курсантів та створення
умов для самостійної роботи.
Основною формою організації навчального процесу на цьому етапі є інтернет-заняття та заняттябрифінги, які були введені для глибшого розуміння військової тематики та формування комунікативних
умінь курсантів.
Військовослужбовцям необхідно брати участь у підготовці таких видів військових брифінгів як
інформаційні, брифінги-рішення, брифінги з особовим складом, брифінги військових операцій (місій).
При викладі думок курсанти дотримуються їх чіткої структури: передмова, основна частина, висновки.
Показовий брифінг презентується офіцером-миротворцем, який безпосередньо брав участь у названих
видах брифінгів. Після заняття-інструктажу курсанти можуть самостійно підготуватися до їх проведення.
Така форма заняття представляє собою короткі інформаційні повідомлення з використанням програми
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Microsoft Power Point за умов, коли один курсант готує брифінг, а інші військовослужбовці під час
презентації матеріалу можуть виконувати наступні види завдань:
Приклад № 1. Прослухайте як командир роти пояснює ситуацію командирам взводу. Запишіть
головне завдання для роти.
Приклад № 2. Прослухайте інформаційний брифінг та відзначте на карті місце знаходження ворога та
мінне поле.
У процесі засвоєння тематики військово-культурологічного спрямування застосовувався метод
навчальної дискусії, який полягав в обміні поглядами щодо конкретної проблеми, створенні ситуацій
пізнавальної дискусії. Запропоновані такі види завдань:
Приклад № 1. Курсанти поділені на дві групи. Одна група читає тексти про військову кар 'єру
видатних військовослужбовців О. В. Суворова, Г. Нельсона. Інша група читає тексти про кар 'єру
видатних людей Б. Гейца та Г. Форда. Після їх прочитання обговорюється тема "Ким краще бути:
військовослужбовцем чи цивільним ?".
Приклад № 2. Проводиться дискусія на тему "Яка армія найкраща?", обговорюються перед тим
особливості Збройних Сил США, Великобританії, Канади та України [2: 15].
Важливе значення надається відео- та аудіо-заняттям, які сприяють розумінню основних завдань
професійної армії, ролі військовослужбовця як миротворця.
Наведемо приклад завдання до фрагменту відео-заняття " Заради миру":
1. Завдання, які передують перегляду відео-фрагмента (дайте відповіді на питання).
2. Вправа, яка виконується разом з переглядом фрагмента (заповніть пропуски в реченні,
використовуючи лексику відеосюжету).
3. Вправа, яка виконується з додатковим переглядом відеосюжета (заповніть таблицю, яка включає в
себе предмети, що вивчаються, види тренувань та військових умінь та навичок, які необхідні у ході
міжнародних військових навчань [2: 17].
Одним із методів формування іншомовної компетенції є навчальні дискусії, проведення яких
ґрунтується на обміні поглядами з конкретної проблеми, для чого використовуються факти боротьби
різних наукових точок зору з тієї чи іншої проблеми. Окрім цього, за допомогою дискусії курсанти
набувають нових знань, навчаються їх відстоювати, використовувати переваги та недоліки вирішення
окремої проблеми, стверджуватися у власній думці [3: 27].
Окрім цього, для створення соціокультурного, військово-культурологічного та інженерно-технічного
середовища пропонуємо застосовувати ситуативний метод, у виборі якого головну роль надається
навчальній ситуації.
У навчальному процесі конкретні ситуації реалізуються у різних видах: ситуація-вправа, ситуаціяілюстрація, ситуація-оцінка, ситуація-запит інформації, ситуація-виклад, ситуація-проблема [4: 12].
Ситуації-вправи дозволяють навчати професійно-спрямованому мовному спілкуванню, що забезпечує
взаєморозуміння спеціалістів певного профілю. Специфіка навчального закладу військового профілю
обумовлює тематичний зміст ситуацій-вправ відповідно до запропонованих навчальною програмою
розмовних тем (наприклад: біографія курсанта, військовий інститут, сухопутні війська, тактико-технічні
характеристики бронемашин). Добір матеріалу при цьому здійснюється згідно з сюжетною
спрямованістю навчання, особливо в аспекті говоріння.
Ситуації-вправи дозволяють в активній формі вводити, активізувати, закріплювати лексикограматичний матеріал певної навчальної теми, інтегрувати знання, удосконалювати комунікативні
навички.
Ситуація-ілюстрація використовується для наочного й образного уявлення певного об'єкта або
процесу засобами іншомовного лексико-граматичного матеріалу. Монологічні висловлювання курсантів
згідно з цими ситуаціями супроводжуються візуальною наочністю або уявленням про щось. Такі ситуації
розвивали асоціативну пам’ять.
Ситуація-оцінка дозволяє удосконалювати комунікативні вміння і навички. Викладач пропонує для
аналізу опис конкретного випадку, події. Курсантів ознайомлюють з ними, вживають заходи, оцінюють
джерела, механізми, значення і наслідки ситуації, а також дії посадової особи, військового колективу.
Після вивчення ситуації дається оцінка правильності, правомірності чи неправильності, неправомірності
пропонованих дій. Комунікативне завдання формулюється у такий спосіб: "Дайте оцінку дій, визначте
переваги та недоліки, проаналізуйте ситуацію, оцініть слушність дій".
Ситуація-запит інформації дозволяє формувати вміння діалогічного мовлення, граматичні навичок
побудови і використання питальних конструкцій різного типу.
Ситуація-виклад переважно використовується для удосконалення навичок усного монологічного
мовлення, а також як засіб контролю лексико-граматичного матеріалу теми. Вона спонукає курсантів
обґрунтовувати свою думку, викладати її у логічній послідовності. Заучування стійких словосполучень,
виразів та запам’ятовування окремих розділів може бути передумовою використання таких ситуацій.
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Ситуація-проблема містить природну або штучно створену проблему, яка складалась з елементів. При
відповідному доборі матеріалу і правильному формулюванні завдань викладач за допомогою
проблемних питань може керувати мовленнєвою діяльністю курсантів. Такі ситуації розраховані на
високий рівень сформованості професійного мислення і комунікативних вмінь військовослужбовців.
Метод усного контролю здійснюється шляхом індивідуального і фронтального опитування курсантів
та допомагає активізувати їх увагу в процесі здійснення індивідуального, фронтального та групового
опитування курсантів.
Метод письмового контролю допомагає удосконалювати навички письма та вміння творчо мислити
при виконанні стандартизованих тестових завдань (STANAG 6001) та розроблених авторських завдань
на основі навчального матеріалу міжнародної вищої школи Збройних Сил Канади, який сприяє
формуванню професійної іншомовної компетенції та підготовці майбутніх офіцерів до здачі екзаменів
міжнародного військового зразка [4: 23].
Метод письмового контролю застосовується за допомогою стандартизованих тестових завдань
(STANAG 6001) та розроблених авторських завдань на основі основних підручників для військових
Campaign 1 та Campaign 2, які допомагають готувати майбутніх офіцерів до здачі екзаменів
міжнародного військового зразка [5; 6].
Щоб досягти мети при вивченні іноземної мови, необхідно використовувати комунікативний підхід в
поєднанні з комунікативними методами навчання. Із словесних методів можливо використовувати
сократичні та евристичні бесіди, особливо в тих випадках, коли нова тема не складна, а у
військовослужбовців уже склалися про неї певні уявлення або є життєві спостереження
Висновки. Правильно організована робота, особливо в центрі самопідготовки військовослужбовців,
який містить навчально-методичні засоби, що сприяють цілеспрямованому оволодінню стратегіями
навчальної діяльності, уможливлює додаткову самостійну практику в проектуванні, плануванні під час
виконання творчих завдань. Навчально-методичні, інформаційно-довідкові, інформаційно-пізнавальні
матеріали, художня література, тестові завдання для самоконтролю самостійної діяльності, шкала
самооцінювання на рівні оволодіння мовленням дають можливість військовослужбовцю самооцінювати
свій рівень знань, бачити динаміку самовдосконалення, оцінювати досягнутий результат і ефективність
власної навчальної діяльності.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Безносюк О. О. Інноваційні технології у підготовці військового фахівця [Електронний ресурс] /
О. О. Безносюк. − Режим доступу : http: //www. conference. ndpu. org. ua /conf _all /confer/2001
/newtech/1/beznosuk.htm.
2. Борисова Н. В. Деловые игры : [методическое пособие] / Н. В. Борисова. − М., 1991. − 115 с.
3. Скалкин В. Л. Английский язык в ситуациях общения / В. Л. Скалкин. − М. : "Высшая школа", 1997. − 188 с.
4. Канова Л. П. Формування іншомовної компетентності військовослужбовців за системою STANAG-6001 /
Л. П. Канова. − Житомир : ЖВІНАУ, 2009. − 160 с.
5. Mellor-Clark S. Campaign 1. English for the Military / Simon Mellor-Clark, Yvonne Baker de Altamirano. −
Macmillan Publishers Limited, 2004. − 160 p.
6. Mellor-Clark S. Campaign 2. English for the Military / Simon Mellor-Clark, Yvonne Baker de Altamirano. −
Macmillan Publishers Limited, 2005. − 96 p.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)
1. Beznоsiuk O. O. Innovatsiini tekhnologii u pidgotovtsi viis'kovogo fakhivtsia [Innovative Technologies in Training
Military Experts] / O. O. Beznosiuk.− Rezhym dostupu : http: //www. conference. mdpu. org. ua /conf _all /confer
/2001 /newtech/1/beznosuk.htm.
2. Borisova N. V. Delovyie igry [Business Role-Plays] : [metodicheskoe posobie] / N. V. Borisova. – М., 1991.
−115 s.
3. Skalkin V. L. Angliiskii v situatsiiakh obscheniia [English in Communicative Situations] / V. L. Skalkin.− М. :
"Vyshaya shkola", 1997. − 188 s.
4. Kanova L. P. Formuvannia inshomovnoi kompetentnosti viis'kovosluzhbovtsiv za systemoiu STANAG 6001
[Formation of Foreign Language Competence in Accordance with STANAG 6001 Standard Language Levels] /
L. P. Kanova − Zhytomyr : ZHVINAY, 2009. − 160 s.
5. Mellor-Clark S. Campaign 1. English for the Military / Simon Mellor-Clark, Yvonne Baker de Altamirano. −
Macmillan Publishers Limited, 2004. − 160 p.
6. Mellor-Clark S. Campaign 2. English for the Military / Simon Mellor-Clark, Yvonne Baker de Altamirano. −
Macmillan Publishers Limited, 2005. − 96 p.

Канова Л. П., Малиновский Е. Ф. Особенности иноязычной подготовки военнослужащих к
тестированию за стандартными языковыми уровнями STANAG 6001.
В статье рассмотрено особенности иноязычной подготовки военнослужащих к тестированию за
стандартными языковыми уровнями STANAG 6001.Проанализовано этапы иноязычной подготовки
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военнослужащих в высших военных учебных заведениях. Раскрыта роль коммуникативного подхода с
учетом четырех типов видов деятельности. Описано формы и методы обучения военнослужащих,
благодаря которым происходит подготовка к тестированию
STANAG 6001.
Ключевые слова: иноязычная подготовка военнослужащих, стандартные языковые уровни STANAG
6001, формы и методы обучения военнослужащих.
Kanova L. P., Malinosky E. F. The Peculiarities of Test-Oriented Training of Servicemen in Foreign
Languages in Accordance with STANAG 6001 Standard Language Levels.
Consideration is given to the peculiarities of test-oriented training of servicemen in foreign languages in
accordance with STANAG 6001 standard language levels. The emphasis is laid on the analysis related to the
stages of foreign language training of servicemen in higher military educational establishment. The part played
by the communicative approach to the above training with respect to the four types of communicative activities
is revealed. The paper also highlights the forms and methods of training servicemen with the aim of preparing
them to STANAG 6001 tests.
The paper also reveals computerized training, represented by Internet classes. Consideration is also being given
to the importance of different types of briefings in foreign language training of military students. It also suggests
applying the situation method the choice of which requires the teaching technique. The authors reveal the
specific situations of different types: exercise, illustration, evaluation, request of information as well as
presentation and problems. The emphasis is laid on the independent work of military students as one of the main
methods of studying at the higher educational establishment
Authors prove that a well-organized work at the self-access centre lead to mastering of independent planning in
the process of carrying out creative tasks.
Key words: foreign language training of servicemen, STANAG 6001 standard language levels, forms and
methods of training servicemen.
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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ У ВІДКРИТОМУ
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ УНІВЕРСИТЕТУ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
Спираючись на дослідження українських та зарубіжних науковців, автор статті окреслює місце і
значення художньої літератури як виду мистецтва у розвитку творчої обдарованості студентів.
Характеризуючи літературно-мистецький напрям роботи колективу кафедри лінгвометодики та
культури фахової мови, дослідниця наполягає на провідній ролі викладача-словесника у розвитку творчої
обдарованості майбутніх фахівців, який є генератором ідей, літературознавчим та мовленнєвим
авторитетом, креативною особистістю.
Ключові слова: творча обдарованість, креативність, креативна особистість, відкрите навчальновиховне середовище університету, традиційні та інноваційні форми навчання, позааудиторні виховні
заходи.
Проблема розвитку творчої обдарованості майбутніх фахівців – актуальна, складна і багатовекторна,
тому її розглядають під кутом зору багатьох сучасних галузей наукових знань: психології, філософії
(зокрема філософії освіти), педагогіки, літературознавства, мистецтвознавства та ін. Наведемо декілька
дефініцій та концептуальних положень, які закладають наукове підґрунтя нашого бачення проблеми:
- "Обдарованість – це особистісне утворення людини, яке характеризується вищим рівнем
розвитку творчих здібностей, загальною творчою спрямованістю особистості і високими
досягненнями в певній галузі діяльності" 1: 38.
- Суть і призначення освіти – не в забезпеченні інформацією, не в інформаційному насиченні, а в
розвитку особистості" 2: 13.
- Ключовими умовами ефективності методики навчання педагогічно обдарованих студентів,
запропонованої О. Антоновою, є, зокрема, "цілеспрямована організація формуючого освітнього
середовища, Цілеспрямоване залучення студентів до спілкування та спільної діяльності з
творчими педагогами. Під час такого спілкування та знайомства з педагогічною творчістю
відбувається свого роду ''творче зараження'', виникає натхнення, з’являється величезне бажання
творити самому" 3: 305.
- У передмові до навчальної програми шкільного літературного гуртка О. Лісовий (МАН України)
зазначає: "Літературна обдарованість за своєю природою є потенційною, тому потребує
безперервного включення особистості в творчий процес" 4: 3.
- "Енциклопедія освіти" визначає креативність як "творчий дух, творчий потенціал індивіда, його
творчі здібності, що виявляються не тільки в оригінальних продуктах діяльності, а й у мисленні,
почуттях і спілкуванні з іншими людьми" [1: 432]. Прийнятною можна вважати думку про те, що
творчість і креативність – різні поняття: творчість є процесом створення нового, а креативність є
особистісною якістю, здібністю людини до створення нового, її внутрішнім творчим
потенціалом.
Формулюючи мету цієї статті, ми врахували різні аспекти досліджуваної проблеми. Але насамперед
йдеться про потужний вплив художньої літератури як виду мистецтва на розвиток творчої
обдарованості студента ВНЗ в аудиторній та індивідуально-самостійній роботі. Освітнє середовище,
створене в університеті, яке відповідає вимогам сучасної вищої освіти, може забезпечити комфортні
умови для творчого саморозвитку молодої людини.
Цілком очевидно, що інтерес до читання художньої літератури, рівною мірою як і бажання навчатися
рідної мови (засобами тієї ж книги!), слід стимулювати і в дитячому, і в юнацькому, і в зрілому віці.
Беззаперечним також є й те, що процес формування українськомовної професійної компетентності
майбутніх фахівців у вищих (особливо педагогічних) навчальних закладах набуває повноти й логічної
завершеності лише за умови звертання до книги. З огляду на те, що сучасне студентство здебільшого
віддає перевагу новим інформаційним технологіям, а паралітература заполонила книжкові крамниці,
навряд чи можна стверджувати, що процес формування читацького інтересу, обмежившись шкільним
віком, завершується, а далі, мовляв, людина сама, на свій розсуд, буде обирати книгу для "серця і
розуму". Університет по-різному розвиває студента-читача: одного навчає добирати якісні інформаційні
джерела для професійного самовдосконалення за фахом (академічна книга), інший, творчо обдарований
студент, не обмежуючись навчальними виданнями, знаходить у художній літературі джерела для
духовного саморозвитку, потужні важелі для власної креативної діяльності.
© Климова К. Я., 2017
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Отже, із розвитком творчої обдарованості студентів безпосередньо пов’язане таке поняття, як освітнє
середовище, створене у ВНЗ.
Об’єктом нашого дослідження є освітнє середовище ВНЗ – система, яка у своїй структурі передбачає
поєднання двох компонентів: інтелектуального (формування професійних компетентностей студентів у
процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладачів і студентів) і матеріального (обладнані лекційні
аудиторії, комп’ютерні класи, інтерактивні мультимедіа-системи, сенсорні дошки, навчальні
комп’ютерні програми, навчально-методична та лексикографічна література в бібліотеках та кабінетах
кафедр тощо). Зазначимо, що інтелектуальна та матеріальна складові освітнього середовища повинні
бути взаємовідповідними. Відкрите навчально-виховне середовище університету передбачає
"спілкування з усім світом": з іншими вітчизняними та зарубіжними навчальними закладами,
громадськими організаціями та установами, літературними об’єднаннями, закладами науки, освіти і
культури, з мистецькими установами. Сучасні засоби комунікації, стрімко розвиваючись, оптимізують
процес формування творчої обдарованості майбутнього фахівця, який знаходить в локальній мережі
Інтернету різноманітні інформаційні джерела для саморозвитку. Попри це, потреба обдарованої
особистості у творчому самовираженні, обмежена дистанційним спілкуванням у соціальних мережах, не
може задовольнятися вповні: оптимальними, на нашу думку, є ті форми навчально-виховної роботи у
ВНЗ, які передбачають поєднання безпосереднього, живого спілкування з використанням
мультимедійних засобів, з форматом спілкування on-line тощо.
Суб’єктно-діяльнісне навчання у ВНЗ, яке прийшло на зміну інформаційно-трансляційному, аж ніяк
не зменшило ролі викладача у формуванні творчих особистостей студентів як завтрашніх фахівців.
Викладач-науковець, педагог, так само залишається прикладом для наслідування, генератором ідей, а
суб’єкт-суб’єктний характер його професійного спілкування на заняттях (зокрема, з культури мовлення
та виразного читання, з літературознавства з основами культури і техніки мовлення, української мови за
професійним спрямуванням) зі студентами полягає не лише в консультуванні та координації їхньої
творчої літературно-мистецької діяльності, а й в умінні запропонувати оригінальний проект, захопити
літературно обдарованих особистостей підготовкою продукту спільної творчої діяльності.
Розвиваючи творчу обдарованість майбутніх фахівців на заняттях з філологічних дисциплін та в
позааудиторний час, викладачеві слід ураховувати декілька факторів: 1) особливості студентського віку
як визначального періоду соціалізації обдарованої особистості; 2) шкільний досвід творчої діяльності
студентів, сформований на уроках, факультативних заняттях та позакласних заходах з української мови
та літератури; 3) індивідуальний креативний потенціал майбутнього фахівця, його психологічні
особливості, естетичні смаки, літературно-мистецькі уподобання.
Розвиткові творчих здібностей обдарованих учнів сприяє система різноманітних форм позакласної
роботи з української мови, таких як: олімпіади, конкурси читців, юних поетів, знавців української мови
(шкільні, міські, обласні та всеукраїнські); мовно-літературні вечори, наукові конференції, круглі столи,
присвячені Дню української мови та писемності, творчості літераторів; робота гуртків з української
філології (тематичних та широкопрофільних). Деякі форми роботи з літературно обдарованими
студентами є досить звичними для вчорашніх школярів, а тому повинні використовуватися
викладачами в оригінальній інтерпретації, з урахуванням особливостей студентського віку, вимог часу,
появи новітніх технологій, які стирають кордони у спілкуванні, зміщують акценти, впливають на
інтелектуальну сферу.
Досвід роботи з творчо обдарованими студентами в Житомирському державному університеті імені
Івана Франка представлено у працях відомих науковців педагогічних кафедр, зокрема кафедри
педагогіки. Одним із напрямів цієї роботи є літературно-мистецький, здійснюваний науковцями кафедри
лінгвометодики та культури фахової мови. Окрім лінгводидактичних, кафедра забезпечує викладання
філологічних дисциплін (культуромовних та літературознавчих) на нефілологічних факультетах
університету. Безперечно, студенти-нефілологи, які зі шкільних років відчули потяг до літературної
творчості, сценічної мови, але обрали інший професійний шлях, привертають нашу особливу увагу і
прагнуть до творчого самовираження під час навчання в університеті. Назвемо деякі форми аудиторної
та позааудиторної роботи, які викликали зацікавлення у широких колах освітян та митців і виявилися
результативними:
1). Кафедра організувала і провела конкурс декламаторів поезій Ліни Костенко "Крила" серед
студентів денної та заочної форм навчання Житомирського державного університету ім. І. Франка та
школярів Житомирської загальноосвітньої школи № 8 І-ІІІ ступенів, який відбувся на базі кафедри
лінгвометодики та культури фахової мови ЖДУ ім. І. Франка, 7 травня 2015 року, так і називався –
"Крила". Брало участь 32 конкурсанти-декламатори (наймолодшій учасниці 11 років, а найстаршій – 42);
члени журі – вчителі, викладачі, голова журі - телеведучий, автор телепрограм
облдержтелерадіокомпанії С. П. Богінський. Показано телесюжет у "Новинах Житомирщини".
Зазначимо, що студенти-читці визначалися під час проведення практичних занять з культури мовлення
та виразного читання.
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2). В університеті відбулася презентація книги, авторами якої є літературно обдаровані студенти, та
нагородження авторів: Стебельце : збірка творів студентів навчально-наукового інституту педагогіки
Житомирського державного університету імені Івана Франка : до 160-річчя з дня народження Івана
Франка / [за ред. І. В. Голубовської ; худож. оформл. обкл. О. І. Дунєвої]. – Житомир, 2016. – 34 с. Твори
до збірки збиралися протягом року, аналізувалися на заняттях з літературознавства, публічно
обговорювалися.
3). На базі кафедри працює музей українознавства "Українська хата", інтер’єр та експонати якого
використовуються на заняттях, а також слугують для проведення літературних читань (зокрема
оприлюднено відеозаписи Франківських читань-2016, проведених спільно зі студентами ННІ педагогіки
та учнями і педагогами Житомирської ЗОШ №8). Так, у музеї було проведено 12.05.2016 р. літературні
франківські читання за участю студентів ННІ педагогіки та учнів ЗОШ м. Житомира "Сій в щасливий
час золоте зерно!". Під час заходу переглянули інсценізацію студентами уривка з драми І. Франка
"Украдене щастя", відеозапис якої розміщено на сайті університету.
4). У 2017 році було започатковано традицію – відзначати 21 лютого - Міжнародний День рідної мови
– проведенням літературно-мистецького Інтернет-фестивалю "Свічадо читецького мистецтва", до
участі в якому запрошені випускники шкіл, коледжів, училищ, гімназій, ліцеїв Житомирщини, які мають
потяг до сценічної мови та мають бажання поповнити лави студентів-франківців. Приймалися якісні
відеозаписи (до 3-5 хвилин) виконання прозових, поетичних творів українською мовою. Кількість
учасників 1 відеозапису – від 1 до 5 осіб. Записи надсилалися на сторінку кафедри ВКонтакті разом із
заповненою анкетою. Було повідомлено, що зібрані найкращі відеозаписи фестивалю будуть розміщені в
Інтернеті, а кожен із учасників одержить іменний сертифікат із подякою-запрошенням до вступу на
спеціальність "Сценічне мистецтво" (бакалаври, 2017–2018 н. р., перший набір) при Житомирському
державному університеті імені Івана Франка. Відзначено подяками від університету учителівсловесників, які взяли участь в акції. У зверненні до школярів зазначалося: "Ми щиро впевнені, що юні
українці виявлять свою громадянську позицію і мовну стійкість, підтримавши нашу акцію". Як результат
– цього року в інтернет-фестивалі взяли участь 28 навчальних закладів, а переможцями стали 4 учні
Комунальної соціально-реабілітаційної установи "Житомирське вище професійне училище-інтернат"
Житомирської обласної ради. Нагородження переможців відбулося в училищі і стало приємною подією в
житті колективу. У такий спосіб творчо обдарована молодь з особливими потребами не тільки розвиває
свої літературні здібності, а й успішно соціалізується.
Як висновок - на наш погляд, аудиторна робота зі студентами, а особливо з тими, що є творчо
обдарованими, повинна мати кінцеву мету – втілюватися в яскравих, резонансних позааудиторних
заходах, у творчих проектах. При цьому відкритість навчально-виховного середовища університету в
тому і полягає, щоб стати осередком духовності, культу науки, культури, мистецтва у місті, регіоні, в
країні та за її межами. У цій статті не йдеться про науково-дослідницьку роботу майбутніх фахівців,
оскільки ця проблема є предметом окремого дослідження. Однак обдарований, наприклад, в літературномистецькій площині студент ризикує втратити свої творчі здібності без сформованої системи ґрунтовних
наукових знань, без потягу до постійного самонавчання та самовдосконалення, перетворитися з
компетентного фахівця – знавця літератури і мистецтва – на самозакоханого дилетанта, "закритого" для
соціуму. Перспективи досліджень різних аспектів проблеми розвитку творчої обдарованості
майбутнього фахівця у відкритому навчально-виховному середовищі університету беззаперечні.
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Климова Е. Я. Развитие творческой одаренности будущего специалиста в открытой учебновоспитательной среде университета: прикладной аспект.
Цель статьи – на основе исследований украинских и зарубежных ученых определить место и значение
художественной литературы как вида искусства в развитии творческой одаренности в условиях
аудиторной и индивидуально-самостоятельной работы студентов. Характеризуя литературноискусствоведческое направление работы коллектива кафедры лингвометодики и культуры
профессиональной речи, исследовательница настаивает на ведущей роли преподавателя-словесника в
развитии творческой одаренности будущих специалистов, который не просто пассивно выполняет
консультативно-координирующую функцию во время работы студентов над художественным
произведением, а является также генератором идей, литературоведческим и речевым авторитетом,
креативной личностью.
Ключевые слова: творческая одаренность, креативность, креативная личность, открытая учебновоспитательная среда университета, традиционные и инновационные формы обучения, внеаудиторные
воспитательные мероприятия.
Klymova K. Yа. Development of the Creative Talent of the Future Specialist in the Open Educational
Environment of the University: Practical Aspect.
The article is devoted to the problem of formation of creativity of students in the process of studying the
Ukrainian language and literature. The purpose of this article is based on research of Ukrainian and foreign
scientists to determine the place and value of literature as an art form in the development of creative giftedness
in terms of classroom and individual students' independent work. As the material for study the complex creative
projects were initiated by teachers of the Ukrainian language and literature training and the research Institute
of pedagogy of the University. The author cites the example of the most effective methods and forms of
collaboration with gifted students (a competition of reciters of poetry, public presentation of student essays,
literal works dramatisation, literal festival of the online readers). Describing the literary art work of the staff of
the Department of linguamethodical and culture of professional speech, the researcher insists on the leading
role of a teacher of Russian language and literature in the development of creative giftedness of future
specialists, which are not just passively performs consultative and coordinating role while students work on
artwork, and is also a generator of ideas, literary and linguistic authority and creative personality.
As a conclusion we would like to say that the classroom work with students has the goal to be bright, exciting
resulting in creative projects. The openness of the educational environment of the University is to become a
centre of science, culture and art in cities, regions, country and beyond.
Key words: creative talent, creativity, creative personality, open educational environment of the University,
traditional and innovative forms of learning, extracurricular educational activities.
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ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ В
УКРАЇНІ
У статті розглянуто технологію застосування кейс-методу в професійній підготовці вчителя в
Україні. Проаналізовано основні компоненти. Визначено, що робота з кейсами на заняттях дозволяє
застосовувати теоретичні знання під час вирішення практичних завдань, допомагає розвивати у
студентів самостійність мислення, пов’язуючи теорію з практикою. Зроблено висновок, що робота з
кейсами носить творчий характер і є показником високого рівня педагогічної діяльності.
Ключові слова: технологія кейс-метода, навчальний процес, аналіз ситуації, професійна підготовка
вчителя.
Вступ. Аналіз стану і динамічного розвитку західноєвропейських освітніх систем дозволяє
стверджувати про те, що сучасний етап являє собою епоху глобального реформування освіти на
світовому рівні. Разом з тим, кожна із націй прагне збагатити свій історично напрацьований освітній
потенціал, активно вивчаючи інноваційний досвід організації й змісту освіти інших країн.
У контексті модернізації вищої школи України ведуться пошуки шляхів удосконалення організації
систем управління вищими навчальними закладами, підвищення якості викладання та ін. Процеси, які
відбуваються в Європі, вимагають по-іншому переглянути шляхи реформування педагогічних вузів і
дослідити ширше природу цілей, змісту, технологій освіти вчителя. Крім того, в умовах системи
педагогічної освіти, що послідовно розвивається (бакалаврат, магістратура), в Україні об’єктивно
виникла потреба у вивченні західноєвропейського досвіду.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Такі вчені, як О. А. Абдулліна, З. М. Большакова,
О. В. Глузман, О. А Дубасенюк, Н. В. Кузьміна, В. І. Лозова, Л. М. Мітіна, Г. О. Нагорна, О. М. Пєхота,
Л. П. Пуховська, А. А. Сбруєва, Н. Г. Сидорчук, які займаються питаннями підготовки вчителів,
відмічають, що вітчизняна педагогічна освіта, навіть за наявності міцних позицій та сильних сторін, має
вдосконалюватися. Значна увага у практиці вищої школи має приділятися високопродуктивним методам
і технологіям навчання.
Проблему інноваційних технологій представлено в дослідженнях таких учених, як С. Ведемейер,
М. Вулман, Г. Еллінгтон, М. Кларк, П. Мітчелл, Ф. Персиваль, С. Сполдінг, Р. Томас та інші.
Метою статті є дослідження технології застосування кейс-методу в підготовці майбутніх учителів у
вищих навчальних закладах України.
Виклад основного матеріалу. В основу педагогічної освіти покладено формування у студентів
навичок креативного, інноваційного мислення. Практична діяльність учителя в умовах процесів
трансформації, високої мінливості середовища вимагає не лише вміння адаптуватися до нового, але і
вміння випереджати події, займати проактивну позицію. Як результат – методичне забезпечення закладів
з підготовки майбутніх учителів повинне мати виражену тенденцію до практичного спрямування,
відображення чинних тенденцій сьогодення. Тому важливою характеристикою навчального процесу стає
використання ситуаційних вправ з їхньою практичною спрямованістю та наявністю прототипу реальної
ситуації. Використання кейс-методу у навчанні студентів педагогічних спеціальностей, на наш погляд,
сприяє розвитку дослідницьких, комунікативних та творчих навичок прийняття рішень. Натомість,
використання кейсів в Україні стикається з потенційними проблемами, які пов’язані з не
прогнозованістю, непередбачуваністю, багатоваріантністю учнівського середовища; співтворчістю у
процесі взаємообміну знаннями, розумінням психології колег з інших країн, для яких цей метод складає
основу їх педагогічної освіти. Проблема полягає в тому, щоб змінити загальний підхід до навчання
вчителів, перейти від традиційно-інформаційного до проблемно-методологічного підходу, спрямованого
на розвиток у вчителя конкретної методології розв’язання типових педагогічних проблем. Це дає
можливість поставити вчителя в позицію дослідника, який виробляє разом з учнями різного роду
рішення та конструктивні принципи, критерії їх оцінки. Слід зазначити, що найбільший досвід
ситуативного навчання накопичений саме у педагогічній науці. Подальшим завданням нашого
дослідження вважаємо розробку технології застосування кейс-методу в підготовці майбутніх учителів у
вищих навчальних закладах України.
Кейс-метод, на наш погляд, є найбільш придатний для розвитку практичних професійних вмінь, тому
що він дозволяє моделювати реальні педагогічні явища та ситуації, аналізувати дійсні дані, знайти
вірний ефективний спосіб вирішення існуючих проблем. Базуючись на аналізі факторів, характеристик і
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переваг використання кейс-методу, сформулюємо головні завдання застосування кейс-методу в процесі
професійної підготовки вчителя в Україні: 1. Отримання студентами необхідного комплексу
професійних педагогічних знань, навичок та вмінь. 2. Формування у майбутніх учителів конструктивного
і критичного мислення. 3. Включення майбутніх учителів у контекст практичної діяльності в школах.
4. Отримання студентами практичних навичок (прийняття рішень, спостереження, аналіз ситуацій).
5. Розвиток комплексу здібностей (лідерських, комунікативних), необхідних для подальшої педагогічної
діяльності. 6. Нарощування й активізація інтелектуального потенціалу майбутнього вчителя.
7. Формування системи професійних, загальнолюдських, моральних, культурних та інших цінностей [1].
Кейс-метод – це детальний і глибокий опис реальної ситуації, який передбачає пошук відповіді на
проблемні питання і базується на навчанні шляхом вирішення конкретних завдань ситуацій (вирішення
кейсів). Використання кейс-методу у навчанні студентів педагогічних спеціальностей сприяє розвитку
дослідницьких, комунікативних та творчих навичок прийняття рішень. Кейс-метод дозволяє моделювати
реальні педагогічні явища та ситуації, аналізувати дійсні дані, знайти вірний ефективний спосіб
вирішення існуючих проблем [1].
На думку А. М. Долгорукова, кейс-метод має свої ознаки і технологічні особливості, які дозволяють
відрізнити його від інших методів навчання: 1. Наявність моделі педагогічної системи, стан якої
розглядається в деякий дискретний момент часу. 2. Колективне вироблення рішень.
3. Багатоальтернативність рішень; принципова відсутність єдиного рішення. 4. Єдина мета при
виробленні рішень. 5. Наявність системи групового оцінювання діяльності. 6. Наявність керованої
емоційної напруги учнів [2].
Технологія, як виробничий процес, складається з системи взаємопов’язаних елементів:
ціль – зміст – дії та операції – результат. Будь-яка технологія повинна відповідати основним
критеріям технологічності: 1) системності – цілісність, наявність логіки процесу, взаємозв’язку частин;
2) керованості – можливість діагностики досягнення цілей, планування процесу навчання;
3) ефективності – технологія повинна обиратися відповідно до результатів і отриманих затрат,
досягнення певного стандарту навчання; 4) відтворюваності – можливості застосовування у навчальних
закладах іншими суб’єктами [3].
Таким чином, технологія передбачає порядок, правила, норми, заборони, ланцюги операцій, етапи
реалізації й означає раціональну організацію роботи, для якої характерний є розподіл процесу на
ланцюги операцій (етапів); режим роботи – терміни і конкретні межі у загальному досягненні кінцевої
мети; однозначність виконання операцій (процедур) [4].Унаслідок того, що технологія алгоритмізує
діяльність, вона може бути використана багаторазово для вирішення аналогічних завдань. Тобто
технологія регулює, спрямовує хід процесу у потрібному напрямі; контролює діяльність за допомогою
відповідних стандартів, правил, норм, умов, вносить певні корективи у задану діяльність; гарантує
спрогнозований результат за відповідних умов; забезпечує раціональність процесу діяльності.
Аналіз структури технології у педагогічній літературі дозволяє нам виділити такі основні компоненти
технології кейс-стаді: цільовий, змістовий, організаційний, діяльнісний,оцінно-результативний.
Розглянемо детальніше основні компоненти технології кейс-методу.
Цільовий компонент. Організація процесу навчання за допомогою кейс-методу пов’язана, з чітким
визначенням його цілей, а також усвідомленням і прийняттям їх студентами. Цільові установки
спричиняють розуміння студентами суті й способів організації навчально-пізнавальної діяльності,
суттєво впливаючи на її активізацію. Як у процесі навчання, так і при проведенні кожного навчального
заняття за допомогою кейс-методу реалізуються три основні групи взаємопов’язаних цілей. До першої з
них належать цілі навчальні (оволодіння знаннями, уміннями, навичками); до другої – цілі розвиваючі
(розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової, діяльнісно-поведінкової сфери особистості); до третьої –
цілі виховні (формування наукового світогляду, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової,
екологічної культури) тощо. Це означає, що, проектуючи проведення навчального заняття, викладач
повинен чітко визначити завдання навчання.
Навчальними завданнями кейс-методу [5] є: використання теоретичного матеріалу для аналізу
практичних проблем; формування вмінь й удосконалення навичок оцінювання ситуації, вибір та пошук
основної інформації; вироблення вмінь формулювати питання і запити, розробляти багатоваріантні
підходи до реалізації плану дії; формування вмінь самостійно приймати рішення в умовах
невизначеності; прогнозування способів розвитку ситуацій тощо.
У цій системі студент є головним діючим елементом. Розробка будь-якого курсу повинна починатися
зі встановлення цілей з точки зору студента, а не викладача чи предмета. У межах цільового компоненту
основними завданнями створення кейсів є: визначення цілей створення кейсів; критеріальний підбір
ситуації, необхідних джерел інформації (пошук за ключовими словами в Internet, аналіз каталогів
друкованих видань, журнальних статей, газетних публікацій, статистичних даних); підготовка
первинного матеріалу в кейсі (компоновка матеріалу, визначення форм презентації: відео, друкована
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тощо), підготовка методичних матеріалів щодо його використання (завдання для студентів і можливі
питання для ведення дискусії та презентації кейсу).
Змістовий компонент технології кейс-методу в професійній підготовці вчителів педагогічних
спеціальностей полягає у виокремленні загальних етапів впровадження технології. Визначимо завдання
кожного етапу. Підготовчий етап кейс-методу передбачає систематизацію і корекцію наявних знань
студентів, доведення їх до рівня, на основі якого формування більш ґрунтовних знань під час
упровадження наступних етапів буде досягати найбільшої ефективності. Основний етап кейс-методу
пов'язаний із формуванням знань про сутність, зміст і структуру навчального кейсу та виробленням
здатностей педагогічної діяльності у майбутніх учителів педагогічних спеціальностей. На цьому етапі
слід відмітити важливість міжгрупових зв’язків, застосування головних педагогічних категорій щодо
рішення приватних питань або розкриття ситуацій. Останній етап кейс-методу включає формування
вмінь з реалізації дій прийняття рішення.
Слід зазначити, що використання кейс-методу припускає варіантність навчання. А саме:проблемна
ситуація може бути висвітлена на початку вивчення теми й використовуватись як основа при викладанні
теоретичного матеріалу або може застосовуватися з метою узагальнення та систематизації матеріалу. В
такому разі, її доцільно використовувати на практичних заняттях, після попереднього повторення
основного теоретичного матеріалу.
Ефективне використання кейсу потребує від викладачів ретельного планування. Така підготовка
включає зміст, що означає вибір питань (проблем), на яких акцентується увага через застосування
обраних процесуальних технологій.
Підготовка змісту кейсів. Застосовується метод ''кроків'' щодо ідентифікації та вибору питань
(проблеми) у окремому кейсі. Для слухачів даються такі завдання.
Крок І. Проаналізуйте зміст (сутність) кейсу. Прочитайте його декілька разів. У ході читання
запишіть проблеми, які піднімають герої, розглядаються у ситуаціях чи подіях.
Крок ІІ. Перегляньте перелік зафіксованих проблем. Можливо, треба щось додати, поновити.
Переконайтеся, що охоплено весь спектр проблем. Цей список має відображати ваш досвід, освіту,
особистість. Пам’ятайте, що немає ''правильного'' чи ''неправильного'' переліку.
Крок ІІІ. Перегляньте фонд бібліотеки, зверніться до однокурсників, використайте власний досвід
тощо. Знайдіть статті, книги, доповіді, які пропонують теоретичний матеріал (узагальнення, розповіді
тощо) щодо питань (проблем), які ви обрали. У цьому випадку ви будете повністю готові до виконання
кейсу. Це також допоможе обрати техніки щодо використання кейсу.
Зв’язок з обраною літературою для читання. Ретельно відібрана література для читання збагатить та
сфокусує навчальний потенціал кейсів. Загалом, корисними є завдання з читання. Один і той самий кейс
можна використовувати з різними цілями, з різними завданнями для читання.
Підготовка кейсів для обговорення. Готуючи кейс до роботи в групі,необхідно визначитися з цілями.
Кожен з викладачів має визначитися з питаннями і розробити власну стратегію використання кейсів в
контексті свого курсу. Той чи інший кейс передбачає мету використання: одні розкривають етичні
питання чи міжособистісні проблеми, інші закликають до проектування поведінки героїв (подій). У
кейсах, які передбачають рольові ігри, слід розігрувати героїв кейсу. У кейсах, які представляють собою
діалог між героями, надавайте слухачам змогу підготувати повідомлення; стимулюйте формальні дебати
в класі.
Організаційний компонент на основі методу конкретних ситуацій здійснюється за таким
алгоритмом: 1. Підготовка (до початку занять) включає конкретизування мети і розроблення конкретної
ситуації і хід заняття. 2. Ознайомлення (під час заняття) передбачає втягнення в аналіз реальної
ситуації, вибір оптимальної форми піднесення матеріалу для ознайомлення. 3. Аналіз (початок
обговорення кейса) кейсу в групі й вироблення рішення. 4. Висновки (презентація групових рішень)
представлення й обґрунтування рішення / висновків групи з кейсу.
Навчальне заняття з використанням методу кейсів умовно поділяється на три етапи:
1. Етап організації роботи над кейсом.
2. Етап безпосередньої роботи над кейсом.
3. Завершальний етап роботи над кейсом і підведення підсумків.
Даний алгоритм вміщує наступні дії студента: 1) знайомство зі змістом кейсу; 2) аналіз змісту кейсу:
студенти самостійно упродовж 10-15 хвилин аналізують інформацію, виписують цифрові дані;
3) обговорення кейсу: викладач оцінює ступінь засвоєння матеріалу, підводить підсумки обговорення й
оголошує програму роботи першого заняття; 4) формуються робочі підгрупи (команди) з 3-5 студентів;
кожна підгрупа розташовується в різних частинах аудиторії; 5) обираються модератори в кожній
підгрупі; 6) розподіляються теми викладачем з урахуванням побажань кожної підгрупи (якщо тема для
всіх підгруп одна, то викладач її оголошує і називає терміни її виконання і представлення результату);
7) коментар викладача з детальним поясненням цілей і завдань роботи кожної підгрупи, форми подання
звіту.
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Сутність діяльнісного компонента технології кейс-методу становить реалізація знань, тобто
комплекс певних дій. Рівень володіння педагогічними вміннями – один із основних критеріїв оцінки
сформованості діяльнісного компонента [6]. Крім того, діяльнісний компонент включає форми і методи,
які використовуються у педагогічному процесі. Перш за все, кейси, що готуються, складені, зазвичай, у
писемній формі або за допомогою ТЗН й на основі реальних фактів, читаються, вивчаються й
обговорюються студентами. На наш погляд, кейси становлять основу бесіди чи обговорення аудиторії
під керівництвом викладача. Тому кейс-метод включає одночасно й особливий вид навчального
матеріалу й особливі способи використання цього матеріалу в навчальному процесі.
Оцінно-результативний компонент дозволяє встановити відповідність досягнутих у процесі
навчання результатів поставленим цілям і завданням навчання, відзначити успіхи студентів, виявити
недоліки у їхній роботі з кейсом. Оцінювання тісно пов’язано з підготовкою й плануванням викладачем
навчального заняття і складається з таких дій:
1. Визначення мети й очікуваних результатів включає оволодіння необхідними вміннями та
навичками, формування цінностей. Так, наприклад, протягом вивчення теми ''Вчитель майбутнього''
викладач повинен досягти очікуваних результатів від дій студентів на занятті. Ці дії студентів і будуть
показниками (критеріями) оцінки. Наприкінці заняття вони повинні вміти пояснити існування
соціальних норм у суспільстві, розрізняти їх, наводити приклади різних норм; отримати навички
розробки правил поведінки вчителя майбутнього; сформувати власне ставлення до соціальних норм і
призначення до професії вчителя.
2. Визначення мети оцінювання передбачає виставлення оцінок, визначення рівня розвитку і
можливостей студентів.
3. Вибір способу оцінювання пов'язаний з різноманітними стратегіями (методами чи прийомами). У
літературі запропоновано: 1) метод спостереження і складання списку показників; 2) написання
невеликого нарису-міркування (есе) з викладом своїх думок з даного питання; 3) виконання рольових
ігор; 4) підготовка проектів).
4. Вибір шкали оцінювання. Рівень стартових спроможностей студентів оцінюється через категорії
''високий'', ''середній'', ''низький''.
5. Шляхи доведення до студентів очікувань викладача.
Оцінювання відбувається під час вивчення нового матеріалу і виконання інтерактивних вправ.
Висновки. Підсумовуючи зазначене, можна визначити технологію застосування кейс-методу у
професійній підготовці вчителя в Україні [1]. Виділено її основні компоненти: 1) цільовий відображає
мету (загальну і конкретну), включає мисленнєве передбачення кінцевого результату процесу навчання;
2) змістовий охоплює зміст навчального матеріалу, відображений у різноманітних кейсах, розподілених
за тематикою занять; 3) організаційний включає алгоритм і доцільні способи розв'язання конкретних
ситуацій у практичній діяльності; 4) діяльнісний визначається формами і методами навчання, розвитком
студентів; діяльністю викладача з управління навчально-виховним процесом, тобто власне
технологічним процесом; 5) оцінно-результативний пов’язується з досягнутими результатами у процесі
навчання, що є важливим стимулом навчання.
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Ковалёва С. М. Технология использования кейс-метода в профессиональной подготовке учителей в
Украине.
В статье рассматривается технология кейс-метода в профессиональной подготовке преподавателей в
Украине. Проанализированы основные компоненты этой технологии. Отмечается, что работа с
кейсами в классе позволяет применять теоретические знания для решения практических задач,
помогает развивать независимое мышление студентов, соединяя теорию с практикой. Работа с
кейсами – это творческий вид деятельности и является определяющим фактором высокого уровня
преподавания.
Ключевые слова: технология кейс-метода, учебный процесс, анализ ситуации, профессиональная
подготовка учителей.
Kovaliova S. M. The Technology of Case-Method Using in the Professional Teachers' Training in Ukraine.
The paper deals with the technology of case-method in the professional teachers' training in Ukraine. Case
method has proved to be quite popular with instructors of foreign languages.
The case method is a teaching approach that envisages presenting the students with a case, making them act as a
decision maker facing a particular problem. Applying cases covers a model of facilitating a discussion under
which the students develop their skills of analyzing the situation, often through collaborative work, role playing,
and intensive discussion, debate, and dialogue. Through such practice, students learn how to cope with the
circumstances that will challenge them in the future in their lives. The emphasis is laid on the students' ability to
reasoning and expressing ideas as well as on their capacity to structure the problem and workout a solution.
Consideration is also given to the process as well as the substance of inquiry, and a case discussion which often
ends with questions and conclusions. Тhe basic components of this technology are analyzed. It is noted that the
work with cases in the classroom allows applying the theoretical knowledge to solve practical problems, helps to
develop students' independent thinking, linking theory with practice. The work with cases is creative and is a
determiner of the high level of teaching.
Key words: technology of case-method, learning process, analysis of situation, professional teachers' training.
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РОЗРОБКА ТУРИСТИЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ ІЗ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ТУРИЗМ"
У статті обґрунтовано перспективність реалізації діяльнісного підходу до навчання іноземної мови
студентів спеціальності "Туризм". Визначено необхідність підготовки фахівців до розробки
інформаційних матеріалів для відвідувачів м. Житомир іноземною мовою. Визначено етапи навчання
студентів розробки інформаційного стенду для туристів. Складено перелік вживаних слів та
словосполучень англійською мовою для розробки інформаційних матеріалів. Визначено обсяг
краєзнавчого матеріалу про м. Житомир, необхідний для опанування англійською мовою.
Ключові слова: інформаційний стенд, інформаційні матеріали для туристів, діяльнісний підхід до
навчання іноземної мови, професійна підготовка менеджерів туризму.
Вступ. Рішучі кроки України в напрямку Євроінтеграції, високий рекреаційний потенціал країни та
прогнозований масштабний потік туристів з-за кордону, пов'язаний із проведенням конкурсу
Євробачення-2017 у м. Київ, обумовлюють нагальну потребу в розвитку внутрішнього туризму.
Житомирська область, і, зокрема, м. Житомир можуть надати для вибору надзвичайно цінні пропозиції
для відвідувачів.
Проте в м. Житомир немає туристичного офісу, який пропонує відвідувачам інформацію про місто
або карту, а інформаційний портал "Житомирщина туристична" є лише проектом, який досі потребує
фінансування, тому нагальною потребою працівників туристичної галузі є створення інформаційного
центру в місті, який забезпечував би туристів краєзнавчою інформацією передусім англійською мовою.
Таке завдання вимагає практико-орієнтованого підходу до навчання іноземних мов фахівців туристичної
сфери.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Питання ролі та особливостей
іншомовного спілкування в сфері туризму, а також особливостей формування іншомовної
комунікативної компетенції студентів спеціальності "Туризм" висвітлено в наукових роботах
Г. І. Архіповатої, С. А. Гринько, О. Н. Козирєвої, Л. В. Сакун, М. В. Соколової та інших. Незважаючи на
багатоаспектне вивчення підготовки майбутніх менеджерів у сфері туризму до іншомовної професійної
комунікації, Я. В. Окопна підкреслює відсутність чіткої системи лінгвістичних та соціокультурних знань,
мовленнєвих умінь та навичок, які повинен опанувати фахівець сфери туризму [1: 118]. Внаслідок цього
методична база курсу іноземної мови не відповідає сучасним вимогам до підготовки студентів цієї
спеціальності.
Метою статті є визначення обсягу знань та умінь, яких потребують випускники спеціальності
"Туризм" з метою розробки інформаційних стендів та матеріалів для англомовних туристів.
Завдання:
‐
визначити етапи навчання студентів під час розробки інформаційного стенду англійською мовою
для відвідувачів та гостей міста;
‐
скласти перелік вживаних слів та словосполучень англійською мовою для розробки
інформаційних матеріалів;
‐
визначити обсяг краєзнавчого матеріалу (іноземною мовою) про м. Житомир, необхідний
студентам спеціальності "Туризм".
Виклад основного матеріалу. Ми поділяємо погляди вчених, які розробляють концепцію
діяльнісного підходу до навчання загалом (П. Я. Гальперін, Д. Б. Ельконін, Н. Ф. Тализіна тощо) та до
вивчення іноземної мови (П. Я. Гальперін, М. Ж. Ільясов). Зокрема, ми вважаємо доцільним
організовувати комунікативну практику студентів під час виконання завдань, які формують професійну
компетентність. Саме "діяльнісні" завдання та вправи, які студенти вирішують за допомогою іноземної
мови, визначають сутність компетентнісно-діяльнісного навчання іноземних мов [2: 256].
Отже, розглянемо приклад такого завдання – створення інформаційного стенду англійською мовою
для відвідувачів м. Житомир.
© Кубрак С. В., Лихошвед Н. В., 2017
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Інформаційні стенди для туристів розташовуються в туристичних інформаційних центрах, готелях,
аеропортах, вокзалах тощо, і повинні містити широкий діапазон інформації, зокрема:
‐
екскурсійні маршрути;
‐
мапи;
‐
довідники з оглядами ресторанів, магазинів, місць для розваг, готелів тощо;
‐
інформація про історичні пам'ятки та принади міста;
‐
інформація про транспорт та інше.
Отже, діяльність студентів із розробки такого інформаційного стенду англійською мовою
проходитиме в чотири етапи:
І. Збір, аналіз, обробка та узагальнення інформації:
а) краєзнавчого характеру,
б) логістичного характеру.
ІІ. Розробка інформаційних матеріалів: вибір змісту, розподіл по категоріях, дизайн.
ІІІ. Засвоєння мовного матеріалу, аналіз англомовних джерел інформації для туристів з метою
забезпечити належний рівень перекладу матеріалів англійською мовою.
IV. Підготовка та презентація інформаційного стенду.
На першому етапі збору краєзнавчої інформації студенти в групах обирають напрям своєї пошукової
діяльності. У м. Житомир можна запропонувати безліч маршрутів, які будуть цікавими для
представників різних професій, груп за інтересами, вікових категорій туристів, і матиме надзвичайний
потенціал для розвитку як внутрішнього, так і міжнародного туризму. Слід зазначити, про необхідність
вивчення краєзнавчого матеріалу з точки зору маркетингу туристичного продукту. Матеріали, які
пропонуються туристам, повинні містити різну інформацію (як текстову, так і візуальну), яка викликає
бажання відвідати відповідні пам’ятки. Дуже важливо уникнути академізму, сухості під час відбору,
оформлення та презентації матеріалів. Туризм є містоутворюючим фактором, важливим елементом
економіки міста виключно за умови його правильної маркетингової підтримки [3].
Зокрема, ми пропонуємо організувати пошукову роботу студентів з таких тем:
Історія міста:
‐
"Сліди німецької окупації": ставка райхсфюрера С. С. Генріха Гіммлера під Житомиром,
концентраційний табір військовополонених "Шталах 358" на Богунії, "Бункер Сталіна" у м. Коростень
тощо;
‐
"Археологічні знахідки Житомирщини": експонати Житомирського краєзнавчого музею,
"Археологічна карта Житомира" О. О. Тарабукіна, Замкова гора, підземні ходи тощо.
Житомир для літераторів:
‐
Житомир у житті письменників та поетів (Оноре де. Бальзак, І. А. Кочерга, Саша Чорний,
О. І. Купрін, М. О. Бєрдяєв, М. М, Коцюбинський, Є. В. Концевич, В. Г. Короленко);
‐
згадки про м. Житомир в літературі: "Варнак", "Чернець", "Заступила чорна хмара",
"Гайдамаки", "Юродивий", "Відьма", "Прогулка с удовольствием и не без морали", Т. Г. Шевченко,
пам'ятник Ларіосику з Житомира ("Біла гвардія" М. А. Булгакова), "Житомирська весна" Ю. М. Косача.
Архітектура:
‐
Історичні пам'ятки та будівлі: Замкова гора та Торгові ряди, Будинок магістрату, головний
корпус Національного агроекологічного університету, каплиця на честь Олександра ІІ (пам'ять про замах
Антона Березовського, який народився поблизу м. Житомир, на імператора Олександра ІІ в м. Париж,
зруйнована), магазин Лейбенгарца на розі вул. Великої Бердичівської та Михайлівської, Будинок
взаємного кредиту, Пожежна вежа по вул. 1-го Травня), Водонапірна вежа на вул. Пушкінській, будинок
нотаріуса Філіппова (нині "Дім української культури".
‐
Архітектурні стилі: класицизм (комплекс будівель Першої чоловічої гімназії, Губернське
правління, будинок Кобилянського (нині – автодорожній коледж), Друга чоловіча гімназія, Державний
банк); бароко (будинок нотаріуса Філіппова, окружний суд); неоготика (будинок Трібеля на розі вул.
Михайлівської та Лятошинського, будинок Аршенєвського (нині міська бібліотека для юнацтва по вул.
Котовського); цегляна архітектура (музична школа № 4, колишній будинок нотаріуса Громачевського по
вул. Лесі Українки); модерн – будинок католицької духовної консисторії (нині – Краєзнавчий музей),
Азово-Донський банк (нині – дитяча хореографічна школа), особняк Куликовського (нині – Дитяча
художня школа); необароко (костел Йоана з Дуклі).
Релігія:
Кафедральний собор св. Софії, Єзуїтський монастир, Семінарійський костьол, Яковлевська
церква на Вільському кладовищі, каплиця пам'яті жертв холерних морів, Свято-Преображенський
кафедральний собор, Миколаївська, Успенська, Хрестовоздвиженська церкви.
Театр:
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Інформація про візит імператора Олександра І до м. Житомир, виступи Айри Олдріджа,
Ф. І. Шаляпіна, про театр ім. І. Кочерги та роль м. Житомир у житті Івана Кочерги.
Відомі житомиряни:
В. Г. Короленко, І. І. Огієнко, І. А. Фещенко-Чопівський, Борис Тен, Святослав Ріхтер,
І. М. Сльота, С. П. Корольов, та ін..
Також на цьому етапі студенти підсумовують інформацію логістичного характеру: транспортні
засоби, готелі, ресторани, клуби, музеї, пункти медичної допомоги тощо, для забезпечення туристів
усією необхідною інформацією для пересування містом.
На другому етапі студенти розробляють інформаційні матеріали на власний розсуд: буклети,
довідники, мапи екскурсій тощо. Залежно від тематики, обраної групою студентів, можлива розробка
аудіо матеріалів, наприклад, добірка музичних творів, до яких належать твори композиторів, які жили в
м. Житомир, записи Ф. Шаляпіна, який відвідував місто з концертом, тощо. Такі аудіо записи повинні
супроводжуватися текстовими коментарями, які пояснюють зміст.
Для дизайну інформаційних матеріалів студентам пропонується ознайомитися з наявними
шаблонами, доступними в мережі інтернет, наприклад, на таких ресурсах:
http://www.brother.com/creativecenter/en_us/business/brochure/travel/
https://designsmaz.com/travel-and-tourist-brochure-design-templates/
https://templates.office.com/en-us/Travel-brochure-TM00002002
На третьому етапі студенти перекладають або складають текстові інформаційні матеріали
англійською мовою. Залежно від рівня розвитку іншомовної комунікативної компетенції студентської
групи, цей етап може проходити по-різному:
а) викладач надає студентам опорний матеріал – мовні одиниці, лексичні та граматичні структури,
найбільш вживані у туристичному бізнесі. Наведемо приклади таких слів та словосполучень:
- типи турів та туризму: зелений туризм – rural tourism, самостійні подорожі – self-guided tour; тур
вихідного дня – week-end tour тощо;
- проживання (accommodation): стандартний номер – standard room; середньодобовий тариф
готельного номера – daily average rate (DAR); стандартний тариф за номер без урахування можливих
знижок – rack rate; бронювання – reservation; скасування броні – cancellation; бронювати – to book;
зручності – room facilities; SPA; готель з обмеженим переліком послуг – limited service hotel, рівень
заповнюваності готелю – hotel occupancy rate; зареєструвати прибуття – check in тощо;
- харчування (catering): повний пансіон – full board, American plan, буфет – buffet, замовлення з меню
– a la carte, система "все включено" – all inclusive, кав'ярня – coffee shop, чайові – tip, напівпансіон – half
board тощо.
- транспорт: плата за проїзд – charge, квитки, які не підлягають поверненню – non-refundable tickets,
квиток в обидва кінці – return ticket тощо;
- екскурсії (excursions): подорожник – itinerary, коротка поїздка – overnight trip, огляд пам'яток –
sightseeing, пункт відправлення – departure point, місце зустрічі – meeting point, організована екскурсія –
guided tour, екскурсовод – excursionist, місце культурної спадщини – heritage site тощо.
б) студенти аналізують запропоновані викладачем англомовні джерела та самостійно складають
словник найбільш поширених слів та словосполучень, які застосовуються в туристичних матеріалах
американських, австралійських, британських міст.
Приклади вправ та завдань із опрацювання інформаційних матеріалів для туристів англійською
мовою:
‐
ознайомтеся з текстом, виділіть та випишіть звороти, слова та речення, які ви можете
застосувати для свого проекту;
‐
прочитайте текст, змініть власні назви та іншу інформацію, щоб переробити його в буклет про
м. Житомир;
‐
прочитайте уривки з інформаційних буклетів про різні міста – чи зрозуміли ви, про яке місто
йдеться? Чому так/ні?
Також окрему увагу необхідно приділити навчанню студентів транслітерації та перекладу адреси,
оскільки вона має специфіку в англійській мові. Порядок зазначення адреси англійською мовою такий:
номер будинку, вулиця, індекс, місто. Окрім порядку слів, важливо правильно дібрати правильний
географічний термін англійською мовою, дотримуватися правил передачі назв географічних об'єктів та
одиниць адміністративно-територіального устрою України латиницею. Вищезазначені правила детально
викладено в Наказі № 282 від 29 липня 2014 року Міністерства аграрної політики та продовольства
України "Про затвердження Правил написання українських географічних назв на картах та в інших
виданнях" [4: 92].
Наведемо приклади перекладу географічних термінів, які вживаються на картах, та які є актуальними
для Житомирщини: автовокзал – bus station, автозаправна станція – filling station, автомагістраль –
highway, аеропорт – airport, алея – alley, башта, вежа – tower, болото – marsh, swamp, брама – gates,
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будинок – house, будівля – building, бульвар – avenue, boulevard, виставковий зал – exhibition hall, вузлова
станція – railway junction, вулиця – street, готель – hotel, ґрунтова дорога – earth road, дамба – dam,
заказник – game reserve, замок – castle, залізнична станція – railway station, кладовище – cemetery, майдан
– square, міст – bridge, місто – city, town, монастир – monastery, музей – museum, область – region, oblast,
палац культури – Palace of Culture, палац спорту – Palace of Sports, пам'ятник – monument, парк – park,
паркінг – parking, перехрестя – crossroads, печера – cave, поштове відділення – post office, провулок –
lane, side street, проспект – avenue, broad street, район – district, районна адміністрація – district
administration, ресторан – restaurant, розкопки – excavations site, руїни – ruins, садиба – estate, селище –
settlement, село – village, собор – cathedral, спорткомплекс – sports complex, турбаза – tourist centre,
туристичний об'єкт – tourist site, церква – church, шосе – highway.
Також студенти повинні знати правила транслітерації для передачі назв географічних об'єктів
англійською мовою: А – А; Б – B; В – V; Г – H; Ґ – G; Д – D; Е – E; Є – Ye (на початку слова) та ie (в
інших позиціях); Ж – Zh; З – Z; И – Y; I – I; Ї – Yi (на початку слова) та і (в інших позиціях); Й – Y (на
початку слова) та І (в інших позиціях); К – K; Л – L; М – M; Н – N; О – O; П – P; Р – R; С – S; Т – T; У –
U; Ф – F; Х – Kh; Ц – Ts; Ч – Ch; Ш – Sh; Щ – Shch; Ю – Yu (на початку слова) та iu (в інших позиціях); Я
– Ya (на початку слова) та ia (в інших позиціях).
В рамках реалізації діяльнісного підходу до вивчення іноземної мови ми пропонуємо після перекладу
студентами адрес та пам'яток м. Житомир, а також перевірки транслітерації викладачем, внести
відповідні назви англійською мовою на карти GoogleMaps: https://www.google.com.ua/maps.
На останньому етапі студенти повинні зробити презентацію свого інформаційного стенду, який
містить різноаспектну інформацію про м. Житомир для туристів. Доцільно влаштувати рольову гру та
поділити студентів на "туристів" та "операторів" інформаційного центру. Кожен "турист" отримує деталі
своєї ролі: вік, нахили, інтереси, сімейний стан, фінансовий стан тощо. "Оператор" повинен забезпечити
"туриста" необхідною інформацією. Для підвищення зацікавленості студентів необхідно ставити
практично орієнтовані завдання та визначати детальні вимоги до наданої інформації. Наприклад,
"турист" має лише 1000 грн, і повинен прожити в м. Житомир 3 дні. Йому необхідно надати поради
стосовно проживання, харчування та розваг, які пропонує місто, в рамках його бюджету. Студенти
оцінюють презентації відповідно до задоволення потреб своєї ролі – чи впорався "оператор" із
завданням.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Розробка інформаційних матеріалів
для туристів є нагальною необхідністю розвитку внутрішнього та міжнародного туризму в Україні, і в
Житомирській області зокрема. Підготовка менеджерів із туризму повинна враховувати потребу
випускника в уміннях складати інформаційні буклети, стенди, довідники для туристів англійською
мовою. Тому курс іноземної мови для студентів спеціальності "Туризм" повинен включати відповідні
проектні завдання, враховувати специфіку презентації краєзнавчого матеріалу англійською мовою,
розширювати знання студентів про власне місто та розвивати вміння успішної іншомовної комунікації та
презентації краєзнавчої інформації англомовним туристам. Подальшої розробки потребує питання
організації екскурсій, туристичних маршрутів та квестів містом для іноземних туристів.
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Кубрак С. В., Лихошвед Н. В. Разработка туристических информационных материалов на
занятиях по иностранному языку со студентами специальности "Туризм".
В статье обоснована перспективность реализации деятельностного подхода к обучению иностранному
языку студентов специальности "Туризм". Установлена необходимость подготовки специалистов к
разработке информационных материалов для гостей г. Житомир на иностранном языке. Установлены
этапы обучения студентов разработке информационного стенда для туристов. Составлен список
часто употребляемых слов и словосочетаний на английском языке для разработки информационных
материалов. Определен объем краеведческого материала о г. Житомир, подлежащего изучению на
английском языке.
Ключевые слова: информационный стенд, информационные материалы для туристов, деятельностный
подход к обучению иностранному языку, профессиональная подготовка менеджеров туризма.
Kubrak S. V., Lykhoshved N. V. Developing Tourist Information Materials in the Course of Teaching a
Foreign Language to Students Specializing in Tourism.
The issue of making the city of Zhytomyr attractive to visitors from Ukraine and abroad is directly related to the
resources available for tourists. Despite the rich cultural heritage, having no tourist information office, the city
cannot provide its visitors with information materials, tourist information and other resources required to
promote the city. Therefore, there is a current need to teach and prepare future managers in the sphere of
tourism who are capable of developing the materials for tourists and presenting them in the way to draw visitors
to Zhytomyr and the region.
The article is aimed at defining the scope of knowledge and skills to be acquired by students specializing in
tourism management in order to develop information boards and materials for English-speaking tourists. For
that purpose the author develops the project task that takes students through the stages of developing an
information board for tourists; compiles the list of most common words and phrases in English to be used in the
tourist product developed by the students; and develops the framework of local heritage knowledge to be
internalized by students specializing in tourism management.
The suggested project stages are as follows: 1) gathering and analyzing information on local heritage and
logistics; 2) acquiring language material, analyzing English-speaking resources for tourists to ensure proper
linguistic appeal of the final product; 3) developing information materials for tourists (selecting the subject
matter, categorizing information, developing the textual matter and design); 4) Preparing and presenting the
information board for tourists visiting Zhytomyr.
Key words: information board, tourist information materials, hands-on approach to teaching a foreign
language, professional training of tourism managers.
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СИСТЕМНІ МЕХАНІЗМИ ЗАСТОСУВАННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У
ПОЗАНАВЧАЛЬНИХ ФОРМАХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ
В статті розкрито досвід застосування оздоровчих технологій, що базується на використанні засобів
та форм занять з фізичного виховання. Розроблені системні механізми застосування оздоровчих
технологій за місцем проживання студентів. За основу впровадження педагогічних технологій в
освітньому просторі сучасного вищого навчального закладу має бути покладено правило, що декларує не
жорстку їх залежність від планових занять з фізичного виховання, а їх системну організацію, як в
процесі навчальної, так і в позанавчальної діяльності.
Ключові слова: фізичне виховання, оздоровчі технології, системні механізми, форми занять.
Постановка наукової проблеми. Системне пізнання та перетворення методичної системи
застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання передбачало розгляд існуючого
об’єкта діяльності в теоретичному і практичному аспектах як системи. Проведений теоретичний аналіз та
узагальнення наукової та методичної літератури, вивчений педагогічний досвід вітчизняних та
зарубіжних вищих навчальних закладів (ВНЗ). Це дало можливість визначити склад, структуру і
організацію елементів і частин методичної системи застосування оздоровчих технологій у процесі
фізичного виховання студентів, виявити основні напрямки взаємодії між ними.
Враховуючи всі особливості у формуванні оздоровчої компетентності майбутніх фахівців, був
обраний системний підхід для аналізу даної проблеми. На наш погляд, конструювання навчального
процесу під час професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ має вивчатися в структурній єдності
всіх компонентів. Орієнтація на включення різних аспектів аналізу в навчальний процес студентів задає
системний підхід, основні положення якого орієнтовані на інтегративні процеси, на синтез цілого.
Проблема системного підходу, як основи конструювання навчального процесу, в даний час знаходиться
лише в стадії інтенсивного осмислення: уточнюються її цілі, форми та напрями, зміст і методичні шляхи
реалізації (І. В. Блауберг, Ф. Ф. Корольов, Н. В. Кузьміна, А. П. Огаркова, І. Т. Огородніков,
Ф. І. Перегудов, Ф. П. Тарасенко, В. В. Рубцов, В. Н. Садовський, М. М. Похомов, В. А. Северцев,
Ю. В. Тимофєєва, А. І. Уйомов та ін.).
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За результатами аналізу наукових джерел встановлено, що
питання гуманізації навчання висвітлювалися у дослідженнях А. В. Бєляєва, М. Н. Берулави,
В. А. Караковського, І. Б. Котова, Е. А. Ямбург; особистісно орієнтований підхід до освіти – у роботах
Н. А. Алексеєва, Є. В. Бондаревської, В. В. Сєрікова, І. С. Якиманської; питання управління системою
освіти – у працях М. В. Артюхова, Н. І. Бабкіна, В. П. Сергеєвої, Г. Н. Сєрікова, В. П. Симонова,
С. М. Сантурової, В. А. Шаповалова; ідеї системно-цілісного підходу до педагогічних явищ і процесів – у
дослідженнях В. В. Краєвського, Б. П. Єсіпова, С. І. Архангельського, В. П. Беспалько, М. А. Данилова,
Н. І. Кузнєцової, А. О. Левіна, Л. І. Новікової та ін. Вивчення проблеми системного підходу, як основи
модернізації навчального процесу, знайшло своє відображення у працях П. К. Анохіна, І. В. Блауберга,
М. А. Данилова, Т. А. Ільїної, Т. І. Дмитриєнко, Ф. Ф. Корольова, Н. В. Кузьміної, Б. Ф. Ломова,
В. Н. Садовського, Г. П. Грибана та інших науковців.
Теоретичний аналіз літератури свідчить, що системний підхід до фізичного виховання студентів дає
можливість досліджувати цей феномен як складний, багаторівневий процес, що постійно розвивається і
має певну структуру. З іншого боку, методологія системного підходу передбачає поєднання в єдине ціле
форм, методів і засобів оздоровчих технологій та уможливлює побудову моделі означеного процесу як
методичної системи.
Мета дослідження: розробити системні механізми застосування оздоровчих технологій у
позанавчальних формах фізичного виховання студентів.
Завдання дослідження. 1. Розкрити досвід застосування оздоровчих технологій, що базується на
засобах та формах занять з фізичного виховання.
2. Описати системні механізми застосування оздоровчих технологій за місцем проживання студентів.
© Кузнєцова О. Т., Пасевич А. М., 2017
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Виклад матеріалу дослідження. Основним напрямом оновлення методичної системи ми вважали за
доцільне втілення всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи з використанням сучасних педагогічних
технологій. Освітній простір ВНЗ має бути насичений різними формами рухової активності, що містять
нозологічні спрямовані фізичні вправи. Всі вони повинні бути пов'язані в систему, що забезпечує
регульовану їх взаємодію. Упорядкована взаємодія різних форм занять фізичними вправами,
взаємозв'язок їх змісту і рівнів, забезпечують керованість процесу фізичного виховання студентів з
ослабленим здоров'ям відповідно до норм, вікових параметрів та нозологічних особливостей. Це являє
собою систему педагогічного регулювання процесом фізичного виховання студентів спеціального
навчального відділення.
З одного боку, мають використовуватися традиційні форми фізичного виховання (рис. 1), з іншого –
задля підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи слід традиційні форми наповнювати
інноваційними методами і засобами навчання [1]. Класифікуючи форми занять з фізичного виховання
студентів спеціального навчального відділення, можна стверджувати, що кожна з них відігравала своє
важливе значення у зазначеному аспекті. Між тим, найбільшого ефекту у досягненні мети проектуємої
методичної системи – підвищення результативності фізкультурно-оздоровчої діяльності учасниками
навчально-виховного процесу – можливо було досягти за умови їх тісного взаємозв'язку.
Форми занять з фізичного виховання

Навчальні заняття

Позанавчальні заняття

1) теоретичні (лекції, консультації);
2) практичні (за спрямованістю: загальної
фізичної підготовки, тренувальні,
професійно-прикладної фізичної
підготовки, реабілітаційні, методичні,
колективні та індивідуальні).

1) фізкультурні паузи;
2) ранкова (денна, вечірня) гігієнічна
гімнастика з елементами ППФП;
3) масові фізкультурно-спортивні свята,
фестивалі;
4) дні здоров'я;
5) змагання;
6) виконання домашніх завдань (за місцем
проживання) за завданням викладача;
7) самостійні тренувальні заняття;
8) заняття в літніх та зимових оздоровчих
таборах;
9) туриські походи.

Рис. 1. Форми занять з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення
Базовою складовою змістово-процесуального блоку оновленої методичної системи були оздоровчі
технології, які включали в себе значну кількість видів рухових програм з використанням фізичних вправ
різної інтенсивності та впливу адресної спрямованості; батарей тестових рухових завдань, що
характеризують рівень розвитку і прояв фізичних якостей (рівень фізичної підготовленості), а також
комплекс психолого-педагогічних тестів, опитувальників, що дозволяють визначити особисту
необхідність у проведенні занять, ступінь сформованості мотивації тощо.
Таким чином, під системою застосування оздоровчих технологій розуміється педагогічний процес
цілеспрямованої дії фізичних вправ на людину силами природи, гігієнічних чинників з метою зміцнення
здоров'я, розвитку фізичних якостей, удосконалення морфологічних і функціональних спроможностей,
формування і покращання основних життєво важливих рухових навичок, умінь та пов'язаних із ними
знань, забезпечення готовності людини до активної участі у суспільному, виробничому і культурному
житті [2: 10].
В основу теоретичного обґрунтування оздоровчих технологій покладені дослідження провідних
вітчизняних і зарубіжних фахівців, які свідчать про позитивний вплив засобів оздоровчої фізичної
культури на організм студентської молоді (Г. П. Грибан, 2012–2016; С. І. Присяжнюк, 2008–2014;
О. О. Горелов, 2014; В. Л. Кондаков, 2013–2015; О. Г. Румба, 2011; С. М. Футорний, 2015). Основною
ідеєю цих дослідників було включення в повсякденну і навчальну діяльність самостійних занять з
фізичної підготовки. Даний підхід був адаптований до кліматично-географічних умов місцевості, в яких
знаходиться ВНЗ, до умов побуту студентів, до спортивної бази тощо.
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Контроль
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Організація

Підвищення
результативності
фізкультурнооздоровчої
діяльності
учасниками
навчальновиховного процесу

Забезпечення
безпеки
життєдіяльності

Голова комітету фізкультури,
спорту, туризму

Матеріальнотехнічне
забезпечення

Самоуправління студентів
Студентська рада

Фізорг гуртожитку

Відповідальні за фізкультурнооздоровчу роботу в гуртожитках

Голови профбюро ННІ

Викладачі кафедри
фізичного виховання

Медична
складова

Гуртожиток № 1
спорткімната
Спортивна база за місцем проживання
(спортзали, спортмайданчики, стадіон)

Організаційноінструктивна
складова

Кадрова
складова

Планування

Спортивний клуб

Інформаційно –
правова складова

Науковометодична
складова

Моніторинг

Цілепокладання

Наступний етап системної інтерпретації результатів дослідження полягав у визначенні місця
оздоровчих технологій в освітньому просторі ВНЗ. Дуже важливо, щоб кожна технологія ефективно
функціонувала саме в системі, була її елементом, який був би взаємопов'язаний з іншими елементами
цієї системи. Метою отримання сфокусованого корисного результату є забезпечення на
психофізіологічному рівні готовності до засвоєння навчальних планів, надійності функціонування всіх
органів і систем організму та забезпечення стійкої розумової і фізичної працездатності в процесі
навчальної та життєдіяльності. В основу використання оздоровчих технологій в освітньому просторі
сучасного ВНЗ було покладено правило, що декларує не жорстку залежність від планових занять з
фізичного виховання, а їх системну організацію, як в процесі навчальної, так і в позанавчальної
діяльності. При цьому обов'язковою умовою було сумарне забезпечення оптимального рівня рухової
активності, що обумовлювалося, в першу чергу, тим, що двох навчальних занять в тиждень по дві
академічні години (90 хв.) недостатньо для вирішення проблеми поповнення дефіциту рухової
активності студентів, тим більше, що реальна тривалість цих занять далеко не відповідає
дійсності [3: 33–34].
Вирішуючи одне з завдань даного дослідження, опишемо механізми застосування оздоровчих
технологій у позанавчальній фізкультурно-оздоровчої роботі – за місцем проживання студентів (рис. 2).

Гуртожиток № 2
спорткімната
Гуртожиток № 3
спорткімната
Гуртожиток № 4
спорткімната
Гуртожиток № 5
спорткімната
Гуртожиток № 6
спорткімната
Гуртожиток № 7
спорткімната

Рис. 2. Системні механізми застосування оздоровчих технологій за місцем проживання
студентів
Як було підкреслено вище, визначальну роль у цілісному функціонуванні методичної системи мають
взаємозв'язки, тому що тільки за умови активної взаємодії викладача і студентів виникає власне процес
навчання, як цілісне явище [4]. Окрім того, у педагогічній системі мають місце причинно-наслідкові та
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ієрархічні зв'язки, а також зв'язки функціонування і розвитку. Основними системоутворюючими
зв'язками, які забезпечують нормальне функціонування педагогічної системи і її розвиток, є зв'язки
управління. Зв'язки управління виявляються, перш за все, в керівній діяльності викладача щодо
організації і регулювання діяльності студентів. Весь процес навчання пронизується в одному випадку
безпосереднім, а в іншому опосередкованим керівництвом з боку педагогів [4]. Управління охоплює і
зв'язує всі структурні компоненти педагогічної системи єдиними цілями функціонування.
Функціональна модель методичної системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного
виховання студентів розглядалася нами з точки зору цілепокладання, моніторингу, планування,
організації, регулювання та коректування, контролю, динамічності, гнучкості, оперативності
забезпечення всіх можливих ''умов для готовності реалізації випереджуючої функції'' [4: 11]. Таким
чином, процес застосування оздоровчих технологій за місцем проживання студентів являє собою складну
багатокомпонентну систему, яка включає в себе підсистеми блоків, об'єктів і суб'єктів діяльності,
матеріально-технічне, кадрове та інформаційне забезпечення, фінансування та інше. Кожний блок
системи складається з елементів із зв'язками, функціональними і змістовними характеристиками для
кожного з них. При відносній самостійності вони тісно взаємопов'язані всередині загальної системи
застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів [5; 6].
Організацію спортивно-оздоровчих заходів (змагань, розваг, ігор, свят, фестивалів тощо) в
університеті в позанавчальний час здійснюють спортивний клуб, комітет фізкультури, спорту та туризму
Студентської ради НУВГП, голови профбюро навчально-наукових інститутів, організаційний комітет.
Активно займаються фізичною культурою та спортом понад 3 тисячі студентів. Щорічно проводиться
близько 30 змагань серед студентів і працівників університету, які мають можливість займатися в
позанавчальний час обраними видами рухової активності [7].
В студмістечку НУВГП компактно розташовано сім студентських гуртожитків. Щорічні змагання
спартакіади студмістечка проводяться з метою пропаганди здорового способу життя та підвищення
ефективності роботи щодо залучення до систематичних занять фізичною культурою та спортом
студентів. Завданнями спартакіади є популяризація запропонованих у програмі видів спорту серед
мешканців студмістечка; визначення кращих спортсменів, комплектування збірних команд інститутів
для участі у фінальних змаганнях універсіади НУВГП (проведення першого етапу універсіади);
подальший розвиток видів спорту, що входять до базової програми з фізичного виховання вищих
навчальних закладів; розповсюдження досвіду кращих гуртожитків університету з організації та
проведення фізкультурно-оздоровчої роботи.
Програма спартакіади студмістечка НУВГП складається з 7-ми видів спорту: перетягування канату,
шахи, шашки, армспорт, гирьовий спорт, настільний теніс, міні-футбол. Учасниками змагань можуть
бути лише студенти і аспіранти НУВГП денної форми навчання, мешканці гуртожитків, які пройшли
медичний огляд і допущені лікарем до змагань. Змагання з видів спорту згідно положення тривають
щорічно із жовтня по квітень. Для проведення змагань використовуються споруди спортивного
комплексу та спортивні кімнати гуртожитків. В усіх гуртожитках НУВГП є спортивні кімнати, які
обладнані спортивним устаткуванням та інвентарем. За кожним із гуртожитків закріплений викладач
кафедри фізичного виховання і фізорг з числа студентів, які проживають в даному гуртожитку.
Відповідальні за спортивно-масову та оздоровчу роботу в гуртожитках здійснюють планування,
організацію і проведення масових, оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходів, комплектацію
збірних команд гуртожитків, підготовку і організацію їх для участі в спартакіаді студмістечка
університету, вносять на розгляд студентської ради питання з фізичного виховання та масового спорту
студентів за місцем проживання, координують діяльність спортивного активу гуртожитків зі спортивним
клубом НУВГП.
В гуртожитках відбуваються відбіркові змагання до спартакіади студмістечка НУВГП, в яких беруть
участь близько 25,02 % студентів із числа тих, хто проживає в гуртожитку, а кращі з них – 10,08 % від
загальної кількості студентів, що проживають в гуртожитку – змагаються у спартакіаді.
Мешканці гуртожитків у вільний від навчання час постійно займаються в спортивних кімнатах. Їх
відсоток складає 30,24 % від числа усіх студентів, які проживають в гуртожитку. Таким чином, більша
частина студентів залучена до занять фізичною культурою і спортом у вільний від навчання час (55,00–
65,00 %%). Під час проведення спортивних заходів формуються елементи самоуправління. Студенти
організовують змагання, судять, формуються як лідери і особистості, адже сучасні фахівці працюють не
тільки з технікою, але і з людьми.
Висновки. В основу використання оздоровчих технологій в освітньому просторі сучасного ВНЗ має
бути покладено правило, що декларує не жорстку їх залежність від планових занять з фізичного
виховання, а їх системну організацію, як в процесі навчальної, так і в повсякденній діяльності. В цілому,
отримані результати можуть бути застосовані в галузі педагогіки, фізичної культури і спорту з метою
підвищення ефективності практичної діяльності та розширення бази теоретичних і експериментальних
знань з проблеми оздоровлення студентської молоді.
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Перспективи подальших розвідок спрямовані на визначення ефективності функціонування
методичної системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів
спеціального навчального відділення.
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Кузнецова Е. Т., Пасевич А. М. Системные механизмы применения оздоровительных технологий во
внеучебных формах занятий физическим воспитанием.
В статье раскрыт опыт применения оздоровительных технологий, основанный на использовании
средств и форм занятий по физическому воспитанию. Разработаны системные механизмы применения
оздоровительных технологий по месту проживания студентов. За основу внедрения педагогических
технологий в образовательное пространство современного высшего учебного заведения должно быть
положено правило, которое декларирует не жесткую их зависимость от плановых занятий по
физическому воспитанию, а системную организацию технологий, как в процессе учебной, так и во
внеучебной деятельности.
Ключевые слова: физическое воспитание, оздоровительные технологии, системные механизмы, формы
занятий.
Kuznetsova О. T., Pasevych A. M. System Mechanisms of Application of Health Technologies in
Extracurricular Forms of Physical Education Classes.
System cognition and transformation of the methodical system of application of health technologies in the
process of physical education involved the consideration of existent object of activity in theoretical and practical
aspects as a system. Methods and organization of research. The research was conducted in three stages in
National University of Water and Environmental Engineering during 2010–2016 years. The results of Sports
and athletics meeting of the campus were analyzed after the types of sports and quantitative composition of
participants in the last few years (in 2011, 2013, 2014, 2015 and 2016 years). It is set that the number of the
competitors in the last six years has increased (10, 28 % in 2015/2016 academic year in relation to 7, 90 % in
2010 / 2011 academic year). In the research work theoretical analysis and generalization of scientific and
methodical literature is conducted, pedagogical experience of domestic and foreign higher educational
establishments is studied. This made it possible to determine the composition, structure and organization of the
elements and parts of the methodical system, to identify the main directions of cooperation between them. In the
article the experience of application of health technologies, which is based on the use of facilities and forms of
physical education classes, is exposed. Classifying the forms of physical training of students in the special
educational separation, pointed out that each of them played the important value in the update of the methodical
system of application of health technologies in the process of physical education. It is proved that the greatest
effect in achieving the goal of the methodical system can be attained on condition of their close
intercommunication. Process of application of health technologies domiciliary of students is a difficult
multicomponent system, which includes subsystems of blocks, objects and subjects of activity, logistics,
personnel, informative support and other components. Each block of the system consists of elements with ties,
functional and informative characteristics for each of them. At relative independence they are closely linked
within the overall system. For basis of introduction of pedagogical technologies in educational space of modern
higher educational establishment should be fixed rule which declares not strict dependence on their scheduled
physical education classes, but their systematic organization both in the process of educational and
extracurricular activities.
Key words: physical education, health technologies, system mechanisms, forms of employment.
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МОТИВАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ РОЗВІДНИКІВ ЗСУ
У статті розглянуто основні аспекти мотивації військово-спеціальної мовної підготовки майбутніх
розвідників ЗСУ. Визначено мотиваційні ресурси формування професійної іншомовної компетентності
курсанта ВВНЗ. З’ясовано ефективні умови вивчення фахової термінології, як основи професійних
навичок майбутнього спеціаліста. Обґрунтовано необхідність організації ефективного процесу
навчання для вивчення фахових термінів. Окреслено алгоритм введення вузькоспеціальної термінології.
Ключові слова: військово-спеціальна мовна підготовка, професійно-орієнтована термінологія,
мотиваційний ресурс, фахова комунікація, перекладацькі трансформації.
Постановка проблеми. Володіння англійською мовою – необхідна складова професійної компетенції
сучасного фахівця. Потреба у висококваліфікованих спеціалістах військового профілю, які на належному
рівні володіють мовою, постійно зростає. Причиною цього є визначення курсу України на інтеграцію з
Європейським Союзом, поглиблення міжнародного військового співробітництва, що передбачає
практичну взаємодію з різними родами військ країн-членів НАТО і загалом реформування Збройних Сил
у напрямку наближення до стандартів Альянсу.
Актуальність дослідження. Високий рівень мовної компетенції потрібен військовим фахівцям,
особливо у галузі національної безпеки, як для здійснення розвідувальної діяльності у політичній,
військово-технічній, кібернетичній, інформаційній та інших сферах, так і з метою зміцнення надійних
міжнародних відносин, з огляду на загрози, що надходять від потенційних противників.
Аналіз останніх досліджень. Іншомовна підготовка військових фахівців різних галузей була
об’єктом досліджень багатьох науковців. Так, О. А. Войтюк проаналізувала особливості організації
комунікативно орієнтованого навчання іноземної мови майбутніх офіцерів-прикордонників,
П. І. Лозинський запропонував шляхи підвищення професійної комунікативної компетентності
майбутнього офіцера з метою спілкування на міжнародному рівні, О. М. Єфімова дослідила формування
іншомовної комунікативної компетентності курсантів вищих військових навчальних закладів.
Мета статті – висвітлити важливість та основні аспекти мотивації військово-спеціальної мовної
підготовки майбутніх розвідників ЗСУ. У цьому контексті держава потребує кваліфікованих експертів з
високим рівнем військово-спеціальної мовної підготовки та здатних до встановлення ділових контактів з
іноземними партнерами на міжнародному рівні [1: 1].
Виклад основного матеріалу. Останнім часом з’являється якісно нова мотивація вивчення іноземної
мови військовослужбовцями, що працюють у розвідувальних органах України. Це пов’язано з
необхідністю виконання Збройними Силами України завдань у рамках міжнародної військової співпраці
та участі в роботі органів колективної безпеки. Зокрема, без знання іноземних мов неможливим є
проведення міжнародних операцій в складі сил ООН, участь в єдиній системі Європейської безпеки,
спільні з військами НАТО військові навчання, обмін спеціалістами та ін. Тому досконале знання не
тільки рідної мови, а й іноземної, є необхідною передумовою їх професійного і особистісного
становлення [2: 1].
Однією з вимог, що ставляться перед кандидатами на службу в розвідувальні органи України, є вільне
володіння (для конкретної посади), як мінімум, однією іноземною мовою. За усталеною світовою
практикою функціональна структура розвідки охоплює процеси здобування (збору) розвідувальної
інформації, її аналізу та підготовки аналітичних матеріалів, прогнозів і сценаріїв розвитку ситуації у
сфері національної та міжнародної безпеки шляхом проведення агентурної і технічної розвідки,
оперативно-технічної діяльності та інформаційно-аналітичної роботи, що безпосередньо пов’язані зі
знанням англійської мови [3: 1]. Звідси випливає важливість професійної іншомовної підготовки
майбутніх розвідників. Саме тому формування професійної іншомовної компетентності є актуальним для
курсанта ВВНЗ.
До мотиваційних ресурсів, що сприяють вивченню англійської мови військовослужбовцями,
належать:
© Нечипорук Н. Л., Супрунчук Ю. О., 2017
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- знання професійно-орієнтованої термінології, адже одним із поширених способів перекладу є
транскодування, при якому передача звукової або графічної форми слова здійснюється засобами абетки
мови перекладу: laser, processor, virus – лазер, процесор, вірус [4: 228];
- можливість спілкуватися з партнерами з різних національних сил, знати відповідні структури та
особливості міжнародної документації в контексті міжнародного співробітництва;
- володіння англійською мовою, що дозволить військовослужбовцям спілкуватися з місцевим
населенням в рамках миротворчих операцій, в яких Україна бере активну участь;
- можливість підвищити рівень знання іноземної мови для військовослужбовців, які успішно склали
тести на мовних (фахових) курсах за кордоном.
На сайті Міністерства оборони України в розділі ''Кадрова політика'' щороку з’являється план
кадрового забезпечення міжнародних програм навчання військовослужбовців та працівників Збройних
Сил України у військових навчальних закладах іноземних держав. Кожен військовослужбовець може
ознайомитися з цим планом та залежно від свого рівня володіння іноземною мовою подати на розгляд
свою кандидатуру. Військовослужбовці отримують доплату в розмірі від 10 до 15 відсотків від
посадового окладу за знання іноземної мови, підтверджене сертифікатом, за умови, якщо службова
діяльність офіцера або працівника Збройних Сил потребує знання іноземної мови відповідно до переліку
посад.
Оскільки знання англійської мови стало справжньою потребою для військових фахівців внаслідок
зростання вимог до українського військовослужбовця, все більшого значення набуває професійноспрямована іншомовна комунікативна компетенція працівників [5: 162]. Дуже часто засвоєння
іншомовної професійної лексики відбувається паралельно з вивченням фахових дисциплін, що певною
мірою полегшує не тільки розуміння, але й запам’ятовування значної кількості термінів. Це дасть змогу
майбутнім фахівцям скласти систему вузькоспеціальних термінів, використовуючи власний досвід та
теоретичні знання з рідної мови.
Беручи до уваги складність та багатогранність як самого поняття ''термін'', так і проблеми його
перекладу, перед викладачем англійської мови професійного спрямування постає необхідність
організації такого процесу навчання, який би створив найбільш ефективні умови для вивчення фахових
термінів, адже саме термінологія стане для майбутнього спеціаліста основою його професійних навичок
на рівні фахової комунікації. Тому важливо дати військовослужбовцям розуміння терміносистем
професійної сфери, взаємозв’язків термінів з іншими галузями, закономірностей творення назв наукових
понять, а також навчити диференціювати вживання професіоналізмів та термінів, нормативне та
ненормативне терміновживання, зупиняти свій вибір на тому чи іншому еквіваленті з ряду термінівсинонімів, тобто добирати з низки дублетних форм ту, яка відповідає не тільки вимогам семантичної
точності, а й стилістичної доречності.
При перекладі фахових текстів з англійської мови часто трапляється так, що один і той самий термін
перекладається по різному залежно від контексту. Наприклад, термін intelligence у військовій сфері
означає ''розвідка'', проте airborne artificial intelligence означає ''бортова система штучного розуму'',
guidance intelligence– ''координати цілі'', airphoto intelligence – ''дані аерофотозйомки'';і навпаки
термін розвідка може перекладатися ''intelligence'', ''reconnaissance'', ''scouting'', ''spying''.
Військову лексику прийнято поділяти на три основні групи: військову термінологію, що позначає
поняття, безпосередньо пов’язані з військовою справою, збройними силами, способами ведення
озброєної боротьби і т. ін.; військово-технічну термінологію, що охоплює науково-технічні терміни; і
емоційно-забарвлену військову лексику (сленг), представлену словами і словосполученнями, що
переважно вживаються в усному розмовному мовленні англомовних військовослужбовців і є фактично
стилістичними синонімами відповідних військових термінів. Адекватний переклад цієї лексики значною
мірою залежить від правильного перекладу термінів, оскільки ці лексичні одиниці несуть максимальне
смислове навантаження [6: 2].
Вивчення професійно-орієнтованої термінології курсантами всіх спеціальностей має носити
послідовний та системний характер. Як правило, хід занять з іноземної мови організується таким чином,
що засвоєння термінів відбувається у процесі роботи над фаховими текстами. Регулярність такого виду
роботи забезпечує поступове оволодіння певною фаховою терміносистемою. Під час роботи над
професійно-орієнтованим текстом слушним стає ведення словників, що містять терміни певного фаху з
наданим перекладом. Це надає можливість не лише систематизувати знання, але й полегшує їх
засвоєння.
Для кращого засвоєння викладач, перш за все, розкриває суть поняття та будову терміна,
взаємозв’язок його з іншими термінами в межах визначеної сфери вживання, можливість чи
неможливість синонімічної заміни терміна. Наступне завдання –охарактеризувати основні способи та
прийоми перекладу лексичних одиниць: транскодування, калькування, контекстна заміна, вибір
варіантного відповідника тощо. І, нарешті, забезпечити вживання термінологічних одиниць у
продуктивному мовленні.
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В результаті дослідження було встановлено, що найпродуктивнішими способами перекладу
англомовних фахових термінів є наступні трансформації [7: 3]:
1) Транскодування – такий спосіб перекладу, коли звукова та/або графічна форма слова вихідної
мови передається засобами абетки мови перекладу [8: 38]. Наприклад: англ. agent, attack, electro-magnetic,
videoteleconference – укр. агент,атака, електро-магнітний, відео конференція.
2) Калькування – це копіювання іншомовного слова за допомогою свого, незапозиченого
матеріалу, тобто поморфемний переклад іншомовного слова. Даний прийом застосовується при
перекладі складних за структурою термінів. Наприклад: англ. electromagnetic radiation spectrum – укр.
діапазон електромагнітних випромінювань, англ. ground control system – укр. наземна станція управління,
англ. electronic interception information – укр. відомості радіоелектронної розвідки, англ. search and rescue
operation – укр. пошуково-рятувальна операція.
3) Конкретизація значення слова. Конкретизація значення – це лексична трансформація, внаслідок
якої слово (термін) ширшої семантики в оригіналі замінюється словом (терміном) вужчої семантики [8:
44]. Наприкдал: англ. clearance – укр. допуск до таємної роботи, англ. militarydeception – укр. оперативне
маскування, англ. endurance – укр. час перебування у повітрі, англ. security classification– укр. гриф
таємності, англ. saturation – укр. бомбометання по площині з суцільним ураженням, англ. sustainability –
укр. здатність до ведення тривалих бойових дій.
4) Генералізація. Лексична перекладацька трансформація, протилежна до конкретизації, внаслідок
якої слово із вужчим значенням, що перекладається, замінюється на слово із ширшим значенням. Ця
трансформація зазвичай використовується при перекладі загальнонародного та загальнонаукового
(загальнотехнічного) прошарків лексики наукових i технічних текстів. Оскільки її застосування може
призвести до певної втрати точності інформації, використовувати її варто обачно у тих випадках, коли
вживання словникового відповідника може призвести до порушення граматичних або стилістичних норм
мови перекладу [8: 46]. Наприклад: англ. radio interference suppression – укр. придушення радіоперешкод;
англ. military personnel – укр. військові; англ. regulatory standard – укр. норма; англ. inflict torture on – укр.
катувати; англ. military operations other than war – укр. операції невоєнного характеру; англ. destroy by fire
– укр. спалити. Загалом, при перекладі з англійської мови на українську явище заміни конкретного,
видового поняття більш абстрактним, родовим спостерігається набагато рідше за конкретизацію
значення. Деколи цього вимагає логіка побудови думки.
5) Модуляція. Модуляція є варіюванням повідомлення, чого можна досягти, змінивши кут або
точку зору. До цього способу можна вдатися, коли видно, що дослівний переклад призводить до вислову
граматично правильного, але суперечить духу мови перекладу [9: 126]. Наприклад: англ.
sensitiveinformation– укр. конфіденційна інформація; англ. raw data – укр. необроблені дані; англ. spot
jamming – укр. прицільні перешкоди; англ. proximity fuze – укр. неконтактний детонатор; англ. critical
information – укр. особливо важлива інформація.
6) Додавання слова. Додавання є лексико-граматичною трансформацією, внаслідок якої у перекладі
збільшується кількість слів, словоформ або членів речення з метою правильної передачі змісту оригіналу
[9: 87]. Наприклад: англ. weaponsinteroperability– укр. можливість сумісної зміни озброення; англ.
assignaltitude– укр. призначати висоту польоту; англ. availability – укр. готовність підрозділу; англ.
topclearance– укр. допуск до цілком таємної роботи; англ. countersubversion– укр. боротьба з підривною
діяльністю; англ. deceptionoperations – укр. операції щодо введення противника в оману; англ.
electromagnetichardening– укр. захист від електромагнітного випромінювання, англ. technical intelligence –
укр. розвідка технічними засобами.
7) Вилучення слова. Усунення в тексті перекладу тих тавтологічних лексичних елементів, які за
нормами мови перекладу є частинами імпліцитного змісту тексту. Наприклад: англ.dissemination of false
information – укр. розповсюдження дезінформації; англ. remote controlled aircraft – укр. телекерований
літак; англ. air cavalry scout – укр. аеромобільний розвідник; англ. domestic intelligence – укр.
контррозвідка; англ. telescopic rod antenna – укр. телескопічна антена; англ. voice amplifier – укр.
мегафон; англ. arm-and-hand signal – укр. сигнал рукою; англ. combat engineer unit – укр. саперна частина;
англ. landing force – укр. десант.
8) Заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини мови. Наприклад: англ. prisonerofwar –
укр. військовополонений; англ. counterespionage– укр. контррозвідка; англ. intelligenceestimate– укр.
розвідувальні зведення; англ. infraredflares– укр. засоби інфрачервоної протидії. Заміна слова однієї
частини мови на слово іншої частини мови може супроводжуватися (i нерідко супроводжується)
частковою або повною перебудовою структури речення, що перекладається.
9) Перестановка слова (пермутація). Сутність трансформації перестановки або пермутації полягає в
тому, що при перекладі лексичні елементи міняються місцями. Як правило, це явище має місце у випадку
перекладу словосполучень або фраз. Наприклад: англ. communication intelligence – укр. розвідка засобами
зв’язку; англ. unmanned autonomy – укр. автономний безпілотний політ; англ. propulsion and control sub-
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systems– укр. підсистеми управління рухом; англ. scout bomber – укр. бомбардувальник-розвідник; англ.
security assistance – укр. сприяння безпеці.
Висновки. Отже, нами зроблено спробу окреслити основні мотиваційні ресурси володіння
англійською мовою майбутніх працівників ЗСУ, направлених на підвищення рівня володіння
англійською мовою в міру особистих та професійних потреб, а також зазначено можливості
використання професійно спрямованої іншомовної комунікативної компетенції сучасних фахівців ЗСУ у
їх професійній діяльності:
- при користуванні фаховою літературою з іншомовних джерел;
- при спілкуванні з іноземними фахівцями;
- під час відвідування міжнародних конференцій, семінарів, мовних (фахових) курсів за кордоном;
- під час стажування за кордоном та навчання військовослужбовців та працівників Збройних Сил
України у військових навчальних закладах іноземних держав;
- під час спілкування з місцевим населенням в рамках участі у миротворчих операціях.
Крім того, слід акцентувати увагу на основних труднощах при вивченні англійської мови
професійного спрямування військовослужбовців, що зводяться до формування навичок доречного й
адекватного використання загальнонаукових і вузькоспеціальних термінів та використання їх у
продуктивному мовленні. Ефективне засвоєння професійної лексики –це нерозривний процес засвоєння
фахової лексики як рідною, так й іноземною мовами, який має послідовний і системний характер.
Регулярна робота над текстом професійного спрямування забезпечує оволодіння базовою
терміносистемою певної галузі.
Враховуючи специфіку даної категорії слів, майбутньому спеціалісту необхідно бути добре обізнаним
не тільки з фаховим матеріалом, але й з основними методами та закономірностями перекладу термінів,
які включають такі перекладацькі трансформації, що є характерними в процесі перекладу українською
мовою, а саме:транскодування;калькування; конкретизація; генералізація; модуляція; додавання слова;
вилучення слова; перестановка (пермутація); заміна слова однієї частини мови на слово іншої частини
мови.
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Нечипорук Н. Л., Супрунчук Ю. О. Мотивация как основа формирования профессиональной
языковой компетенции будущих разведчиков ВСУ.
В статье рассмотрено основные аспекты мотивации военно-специальной языковой подготовки
будущих разведчиков ВСУ. Обосновано мотивационные ресурсы формирования профессиональной
иноязычной компетентности курсанта ВВУЗ. Определены эффективные условия изучения
профессиональной терминологии, как основы профессиональных навыков будущего специалиста.
Обоснована необходимость организации эффективного процесса обучения для изучения
профессиональных терминов. Обозначен алгоритм введения узкоспециальной терминологии.
Ключевые слова: военно-специальная языковая подготовка, профессионально-ориентированная
терминология, мотивационный ресурс, профессиональная коммуникация, переводческие
трансформации.
Nechyporuk N. L., Suprunchuk Yu. O. Motivation as the Basis for the Professional Language Competence
Formation for Future Intelligence Officers of the Armed Forces of Ukraine.
The paper highlights the main motivation aspects of military highly specialized language training of future
intelligence officers of Ukrainian Armed Forces. The motivation resources for forming the professional foreign
language competence of military students of higher military educational establishments are determined. The
effective conditions for studying professional terminology as the basis for the skills of a future expert are
specified. The necessity of organizing an effective training process of studying professional terms is
substantiated with the aim of creating the most effective conditions for learning professional terms for
terminology, the latter being the basis of professional communication. The algorithm for introducing highly
specialized terminology is outlined in order to better comprehend and reveal the essence of the concept and
structure of the terms. The emphasis is laid on the technique of introducing highly specialized terminology. Thus
the process of foreign language classes organization makes it possible to master professional texts in the
original. The authors maintain that main methods of rendering contemporary English military vocabulary
(single- and multi-component terminology, abbreviations and shortenings, set terminological units, neologisms)
into Ukrainian are as follows: lexical equivalent translation, transformation translation borrowing
(transcription / transliteration), descriptive translation, loan translation and others. The difficulties in rendering
military vocabulary of the NATO publications are related to the pragmatic aspects of translation.
Key words: military highly specialized language training, professionally oriented terminology, motivation
resource, professional communication, translation transformations.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ПТНЗ У ПРОЦЕСІ
ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розглядається проблема удосконалення менеджменту педагогічного персоналу ПТНЗ; розкриваються
завдання, принципи, організаційні форми, зміст та механізми реалізації управління персоналом;
доводиться необхідність активізації стратегії і політики менеджменту персоналу ПТНЗ. Виокремлено
ролі та функції керівника, визначено риси діяльності ефективного керівника, класифіковано якості
особистості керівника ПТНЗ. Визначено основні напрями інноваційного розвитку ПТНЗ з урахуванням
регіональних умов діяльності та потреб економіки.
Ключові слова: менеджмент педагогічного персоналу ПТНЗ, стратегія і політика менеджменту
персоналу ПТНЗ, механізм реалізації менеджменту персоналу ПТНЗ, функції керівника, риси діяльності
ефективного керівника, чинники ефективності трудової діяльності педагогічного персоналу ПТНЗ.
Актуальність теми дослідження. Сучасний підхід до людини-професіонала, як до найважливішої
національної цінності, обумовлений глобальними світовими процесами в економіці та соціальнокультурній сфері, які призводять до кардинального перерозподілу інтелектуальних ресурсів і взаємодії за
допомогою сучасних інформаційних технологій. У цьому сенсі стратегічною метою державної кадрової
політики є створення кадрового потенціалу України як найважливішого інтелектуального й
професійного ресурсу українського суспільства, що забезпечує збереження його цілісності і високих
темпів соціально-економічного розвитку, зростанні конкурентоспроможності в національному та
міжнародному розподілі праці.
Визначаючи місце професійно-технічної освіти (далі – ПТО) в сьогоднішньому житті, ми виходимо з
того, що розвиток освітньої сфери у зв’язку з технологічним та знаннєвим прогресом стає важливішим
пріоритетом кожної держави, яка прагне до економічного зростання і підвищення добробуту населення
(Я. Тінберген, Р. Солод, Дж. Робінсон, Р. Харрод, Дж. Хікс).
Цілком очевидною постає потреба в забезпеченні системи ПТО висококваліфікованими
педагогічними працівниками, здатними не тільки використовувати здобуті знання, інноваційне
мислення, навички та досвід у процесі підготовки конкурентоздатних робітничих кадрів, але й постійно
розвиватися й оновлюватися, долаючи одноманітність повсякденної праці, бар’єри і стереотипи
професійної діяльності. В цих умовах великого значення набуває необхідність забезпечення свідомого і
цілеспрямованого управлінського впливу на вдосконалення педагогічного персоналу ПТНЗ як суб’єкта
професійної діяльності, а також з’ясування специфіки організаційних форм, змісту і технологій
управління персоналом з урахуванням сучасних вимог до керівника-лідера в системі ПТО.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженнях М. Альберта, В. Афанасьєва, О. Боднар,
Л Даниленко, Р. Дафта, Г. Єльникової, В. Звєрєвої, Л. Калініної, О. Ковальова, О. Мармази, В. Маслова,
М. Мескона, Ф. Тейлора, Ф. Хедоурі, Є. Хрикова, Р. Шакурова, Т. Шамової розкрито основні аспекти
управління та проаналізовано його структурні елементи. Питання розробки теорії та практики
управління персоналом висвітлені Г. Беккером, В. Весніним, М. Виноградським, В. Данюком,
Г. Дмитренком, П. Друкером, Дж. Кейнсом, С. Ніколаєнком, П. Третяковим, Ф. Хмілем, Г. Щокіним.
Психологічні аспекти управління персоналом досліджували Л. Карамушка, В. Лозниця, Р. Нємов,
В. Розанова, О. Урбанович. Теоретичний аналіз процесу адаптації особистості до навчання та нових умов
життєдіяльності представлено у працях Б. Ананьєва, Д. Андрєєвої, Г. Балла, О. Галуса, М. Дьяченка,
І. Карцева, Е. Майєра, А. Петровського, В. Семиченко. Різні аспекти професійної підготовки й
підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів висвітлено в публікаціях Н. Бібік,
Б. Гершунського, Н. Клокар, С. Крисюка, М. Лапенка, В. Мельник, В. Олійника, О. Орлова, В. Пікельної,
Н. Протасової, Т. Сорочан, Т. Сущенко, Г. Федорова, А. Чміля, В. Яковця.
Формуванню готовності до професійної діяльності майбутніх викладачів приділили увагу
Е. Білорибкіна, Р. Гейзерська, В. Гриньов, С. Доценко, Д. Коломієць, Д. Тхоржевський, В. Шафранський,
О. Шупта. Наукові підходи до аналізу професійної діяльності розробляють К. Абдульханова-Славська,
О. Бандурка, Є. Климов, Б. Ломов, С. Максименко, Н. Чепелева, В. Шадриков.
Мета статті: висвітлити діяльнісні аспекти менеджменту персоналу; розкрити завдання, принципи,
зміст та механізми управління персоналом; дослідити чинники впливу на трудову діяльність
педагогічного персоналу ПТНЗ в умовах фундаментальних змін в економіці та соціумі; виявити
професійно важливі якості, функціональні можливості педагогічного персоналу ПТНЗ; з’ясувати
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причини, які зумовлюють необхідність активізації стратегії і політики менеджменту педагогічного
персоналу ПТНЗ.
Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження ми приділили особливу увагу визначенню,
прийнятого XX сесією Генеральної конференції ЮНЕСКО, що освіта – це процес і результат
удосконалення здібностей і поведінки особистості, внаслідок чого вона досягає соціальної зрілості та
індивідуального зростання.
Водночас освіта – це духовне обличчя людини, яке формується під впливом сукупності
загальнолюдських та професійних знань, технологій їх використання в суспільній практиці у процесі
виховання й самовиховання.
Під впливом трьох революційних перехідних періодів (індустріалізації, промислової НТР та
комп’ютерної НТР) визначальне місце в інтелектуалізації матеріального й духовного виробництва
посідає професійна підготовка й професійна діяльність.
За такого підходу в економічній теорії 80-х рр. ХХ ст. (Г. Беккер, П. Друкер, Е.Тоффлер) з’явилась
додаткова змінна – людський капітал, тобто обсяг наукових знань і практичного досвіду, накопичених у
процесі навчання і безпосередньої виробничої діяльності. На цій основі, розробляючи моделі
економічного зростання, вчені доводять, що інвестиції в людський капітал забезпечують його власнику в
майбутньому отримання більш високого прибутку, а суспільству – значний економічний і соціальний
ефект [1: 72].
Ураховуючи даний аспект проблеми, зазначимо, що важливою сферою діяльності ПТНЗ є
менеджмент персоналу, який розглядається нами як: комплексний інтегрований процес управління
трудовим колективом навчального.
У зв’язку з цим зростає нагальна потреба у формуванні творчих здібностей сучасних менеджерів –
лідерів освітньої сфери на основі оволодіння науковими й практичними знаннями та управлінським
мистецтвом. У теоретичному аспекті управлінське мистецтво керівника-лідера розглядається вченими
як: наукова категорія сучасного менеджменту; специфічний вид практичної діяльності, що базується на
професійних і лідерських уміннях і навичках; процес творчого пізнання, осмислення й перетворення
освітньо-професійного середовища [2: 65].
Здійснення цього процесу в умовах зростаючої ролі особистості працівника вимагає від керівника
знання його мотиваційних установок, цінностей, творчого потенціалу, професійного рівня, що
безпосередньо впливає на результативність діяльності навчального закладу. З іншого боку, нові умови
професійної діяльності педагогічного персоналу ПТЗН вимагають від адміністрації ефективно
використовувати цей найважливіший виробничий ресурс на основі розроблення й реалізації виваженої
стратегії та політики менеджменту персоналу, через які реалізуються цілі і завдання закладу.
Під стратегією та політикою менеджменту персоналу ми розуміємо систему теоретичних поглядів,
ідей, принципів, які визначають основні задачі, напрями роботи з персоналом, форми й методи
діяльності. Вони цілеспрямовано розробляються вищим керівництвом, кадровою службою,
профспілковою та громадськими організаціями з урахуванням загальних та специфічних вимог щодо
діяльності педагогічних працівників у системі ПТО, і є з’єднувальним елементом, що об’єднує цілі і
завдання діяльності закладу з оперативною кадровою роботою [3: 104–105].
Виходячи з вищезазначеного, завданнями вдосконалення менеджменту педагогічного персоналу
ПТНЗ є:
- забезпечити ефективну діяльність навчального закладу та позитивні результати праці кожного
працівника;
- удосконалити соціально-психологічні аспекти трудової діяльності та управління персоналом у
процесі практичної діяльності;
- створити умови щодо підвищення конкурентоспроможності персоналу на ринку освітніх послуг;
- удосконалити методи управління та оцінювання діяльності персоналу;
- розробити та реалізувати систему мотивації та стимулювання праці персоналу, враховуючи сучасні
підходи до кадрового менеджменту;
- створити гнучку систему відбору, розстановки, атестації, використання та звільнення персоналу;
- розробити штатний розпис, правила внутрішнього трудового розпорядку та взаємовідносин, робочі
графіки, адаптовані до нових умов діяльності ПТНЗ;
- покращити взаємодію й співробітництво структурних підрозділів та забезпечити належний
морально-психологічний клімат у трудовому колективі;
- сприяти розвитку навчання, підвищення кваліфікації та просування по службі працівників, їхнього
прагнення до високопродуктивної праці;
- створити атмосферу командної роботи, за якої всі працівники повинні зацікавлено виступати з
пропозиціями та прагнути до їх впровадження;
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- забезпечити умови реалізації передбачених трудовим законодавством прав і обов’язків персоналу, а
також усвідомлення ними тих правил і норм, які складають основу кадрових заходів, що регулюють
соціально-трудові відносини в колективі;
- здійснювати раціональну кадрову політику на основі кількісного і якісного аналізу складу
персоналу, потреби в педагогічних кадрах на середньостроковий та довгостроковий період діяльності
ПТНЗ;
- розробити й впровадити гнучку кадрову програму з урахуванням діагностики персоналу та кадрової
ситуації в цілому, а також перспективи розвитку ринку праці в системі ПТО;
- організувати роботу з кадровим резервом щодо службово-професійного просування педагогічних
працівників у системі ПТО;
- здійснити нормативно-методичне, інформаційне та технічне забезпечення управління персоналом,
проведення консультацій, співбесід, розробку й реалізацію рекомендацій з розвитку форм та методів
управління персоналом.
До загальних принципів менеджменту педагогічного персоналу ПТНЗ віднесено:
- науковість (використання сучасних наукових розроблень у сфері управління персоналом);
- комплексність та системність (охоплення всіх сфер роботи з персоналом та врахування
взаємозв’язку й взаємозалежності окремих її складових);
- послідовність і активність (у напрямі пошуку й залучення кваліфікованих педагогічних
працівників, їхнього подальшого професійного розвитку в системі ПТО, надання можливості кар’єри);
- рівність і справедливість (повага до особистості, врахування інтересів персоналу, об’єктивна оцінка
результатів діяльності);
- моральність (переконання, норми, цінності, організаційна культура).
Саме тому, враховуючи думку вчених, менеджмент педагогічного персоналу ПТНЗ має
підпорядкуватися цілям, завданням, особливостям і масштабам діяльності закладу, специфіці регіону,
враховувати індивідуальний підхід до кожного зі своїх працівників та значимість ролі людського
фактору, орієнтуватися переважно на забезпечення стратегії функціонування і розвитку закладу в нових
соціально-економічних умовах [4].
Звідси виникає необхідність активізації стратегії і політики менеджменту персоналу ПТНЗ, яка
пояснюється значною кількістю причин. До них віднесемо:
- здійснення реформаційних процесів в економіці, політиці та соціальній сфері;
- обмеження економічних та природних ресурсів;
- загальну нестабільність на ринку праці та освітніх послуг;
- врахування об’єктивних і суб’єктивних факторів впливу на професійну діяльність педагогічного
персоналу;
- виконання державних стандартів підготовки кваліфікованих робітників;
- забезпечення децентралізації ієрархічної структури управління ПТНЗ;
- стимулювання ініціативи та виконавської дисципліни працівників;
- поширення горизонтальних зв’язків в діяльності персоналу, налагодження співробітництва,
партнерських стосунків, відповідальності й довіри;
- створення сприятливих умов праці, оцінювання персоналу, підготовки та підвищення професійної
кваліфікації у системі післядипломної освіти;
- розроблення нормативно-правових і науково-методичних документів (правил, положень, норм,
інструкцій, рекомендацій, характеристик тощо);
- створення сучасної інформаційно-комунікаційної системи на основі застосування ЕОМ,
впровадження сучасних інформаційних технологій, засобів управлінського зв’язку й комунікацій,
методів моделювання, економіко-математичних методів з метою ефективного вирішення кадрових
питань ПТНЗ.
Для розв’язання поставлених завдань значне місце в питаннях удосконалення управління
педагогічним персоналом ПТНЗ, на нашу думку, має відводитися формуванню команди працівників як
єдиного організму, який здатний ефективно об’єднувати трудові зусилля, гнучко реагувати на зміни
робочих ситуацій та оточуючого середовища в цілому [5].
У командному управлінні персоналом нами враховуються такі фактори, як:
1) здібності працівників (аналітичні, інтелектуальні, творчі, практичні, комунікативні);
2) психологічна сумісність;
3) узгоджене бачення організаційних задач і розподілу відповідальності для їх успішного вирішення;
4) максимальне включення кожного співробітника в робочий процес з урахуванням професійних,
ділових та особистих якостей;
5) володіння співробітниками відпрацьованими процедурами комунікаційної взаємодії в ході
досягнення поставлених цілей;
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6) створення умов щодо забезпечення спільного вироблення рішень, генерації нових ідей, вибору
оптимальних способів вирішення проблем;
7) підбір команди, розподіл ролей між членами команди з урахуванням здібностей, індивідуальних
можливостей, рівня професійної підготовки, досвіду, творчого потенціалу.
Такий підхід, як показує практика та накопичений досвід, формує дієвий спосіб взаємодії людей в
закладі, який дозволяє ефективно використовувати їхній інтелектуальний, енергійний, творчий
потенціал, розвивати власні здібності та плідно реалізувати їх у практичній діяльності, встановлювати
контакти й налагоджувати взаємозв’язки, долаючи перешкоди та орієнтуючись на успіх, лідерство,
стійкість до зовнішніх впливів.
На цій основі механізм реалізації менеджменту персоналу ПТНЗ в процесі трудової діяльності
розглядається нами як: система планів, норм, нормативів, правил, традицій, процедур та комплекс
організаційних, адміністративних, соціальних, педагогічних, економічних та інших заходів, спрямованих
безпосередньо на підбір педагогічних кадрів, їхнє розміщення, використання, навчання, мотивацію,
підвищення кваліфікації, розвиток та службове просування.
У цьому процесі керівникові доводиться виконувати різні ролі та відповідні функції. Ми підтримуємо
думку Г. Мінцберга, який розглядає роль керівника стосовно управління персоналом як набір певних
поведінкових правил, які відповідають конкретній установі або конкретній посаді.
Вчений виділив десять управлінських ролей, які реалізуються у сферах прийняття рішень,
інформаційного обміну та міжособистісних стосунків (кн. "Природа управленческого труда", 1973). У
цьому процесі визначальна роль керівника випливає з того, що він наділений повноваженнями приймати
рішення та координувати діяльність персоналу.
При цьому важливим в діяльності керівника є те, що в управлінні персоналом тісно переплітаються
його функції як: адміністратора, організатора, спеціаліста, інформаційного центру, вихователя.
Так, у ролі адміністратора керівник використовує свої повноваження для забезпечення
функціонування навчального закладу, розробляючи й реалізовуючи політику управління персоналом
(комплектування штатів, навчання, розстановка й переміщення кадрів).
Виконуючи функцію організатора, керівник створює умови для ефективної праці, скоординованих дій
працівників, зайнятих управлінням й практичною діяльністю. Для цього керівник повинен чітко розуміти
цілі діяльності, уміти визначати найсуттєвіші в даному періоді завдання, оцінити передумови, ресурси й
методи їх вирішення в найближчий перспективі.
Як спеціаліст, керівник має бути професійно добре підготовленим, володіти знаннями, навичками й
досвідом практичної роботи у системі ПТО, оскільки важливими функціями його діяльності є грамотна
постановка завдань, прийняття рішень, компетентний аналіз та ефективний контроль за їх виконанням у
навчально-виробничому та навчально-виховному процесах із залученням педагогічного персоналу
ПТНЗ.
Функція керівника як споживача, генератора й передавача інформації ґрунтується на широких
комунікативних зв’язках його з зовнішнім і внутрішнім середовищем діяльності ПТНЗ. Завдяки цим
зв’язкам він приймає інформацію від її розповсюджувачів, експертів та підлеглих і сам є джерелом
інформації для зовнішніх організацій і власного персоналу.
Виховна функція керівника є особливо важливою, оскільки вона пов’язана з керівництвом людьми та
спрямована на розвиток трудового потенціалу кожної особистості й колективу в цілому. Для цього
необхідно, щоб керівник умів впливати на підлеглих по можливості не силою наказу, а переконанням, а
також, щоб прийняті ним рішення стосовно результатів діяльності передбачали виховні наслідки.
Підкреслимо, що в такому контексті інструментами виховання є позитивні результати діяльності
закладу, якщо вони справедливо пов’язуються з оцінкою трудового внеску кожного працівника,
сприяють зростанню його матеріального добробуту й самоутвердженню в колективі. При цьому все
більшого значення набувають уміння керівника створювати в колективі таку морально-психологічну
атмосферу, яка стимулювала б ефективну діяльність працівників і блокувала небажані процеси, зокрема
такі, що спричиняють непорозуміння або конфлікти [6].
Разом з тим, у взаємовідносинах керівника з працівниками вирішальне значення має його авторитет
як форма загальновизнаного неформального (формального) впливу його на підлеглих, що базується на
владі, знаннях, моральних якостях, досвіді.
Відтак, джерелами авторитету керівника є посадовий статус і завойований престиж. При цьому
керівнику слід враховувати, що, доповнюючи один одного, вони створюють організаційні, психологічні,
мотиваційні передумови для формування творчого колективу та нормального функціонування закладу.
Слід також додати, що реальною умовою створення авторитету керівника є правильний стиль його
спілкування з підлеглими й колегами, який викликає доброзичливу реакцію людей на атрибути
соціального статусу: необхідність виконання посадово-функціональних обов’язків знаходить розуміння,
методи діяльності – схвалення, а особистісні якості – повагу. У цьому випадку можна вважати, що
керівник є одночасно формальним лідером і лідером колективу, який користується службовим і
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особистим авторитетом та має всі необхідні умови для здійснення влади у процесі управління
персоналом ПТНЗ.
У зазначеному контексті важливим є розвивати такі риси діяльності ефективного керівника, як:
 формулювання принципів діяльності для своїх підлеглих і для всієї організації;
 делегування значної частини відповідальності іншим;
 урахування вимог конкретної ситуації;
 надання підлеглим можливості для самовираження;
 заохочення підлеглих до постановки перед собою високих цілей;
 раціональне використання робочого часу;
 прагнення до самовдосконалення;
 використання конструктивної критики щодо діяльності організації;
 розумний ризик і відповідальність [1: 72].
Стає зрозумілим, що результативність діяльності керівника ПТНЗ залежить від таких факторів, як:
влада, соціальний статус, особисті якості, досвід на керівній посаді, освіта в галузі педагогіки та
управління й бажання працювати ефективним керівником.
Варто додати, що для досягнення успіхів в управлінні персоналом керівникові потрібні відповідні
здібності, обов’язковими серед яких є такі:
 технічні (здатність професійно, кваліфіковано, високоякісно виконувати свої обов’язки);
 аналітичні (здатність ототожнювати ключові фактори ситуації, їх взаємодію та визначати ті, які
заслуговують найбільшої уваги);
 діагностичні (здатність визначати проблеми організації та причини їх виникнення);
 концептуальні (здатність усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки, можливості координації
діяльності персоналу для досягнення поставлених цілей найефективнішими способами);
 комунікативні (здатність сприймати й оцінювати людей, входити з ними в контакт, впливати на
них та приваблювати до себе).
Існує багато класифікацій якостей, необхідних керівникові. Наведемо одну з них, яка об’єднує сім
груп якостей, і є, за нашою позицією, достатньо ефективною в діяльності керівника ПТНЗ. Це:
 морально-етичні якості (особиста відповідальність за доручену справу, чесність і добросовісність,
уважне ставлення до людей, принциповість, уміння сприймати критику й бути самокритичним);
 дисципліна та ставлення до праці (працелюбність, дисциплінованість);
 рівень знань (освіта, компетентність, ерудиція);
 організаційні здібності (діловитість, ініціативність, уміння працювати з підлеглими, чітко та ясно
висловлювати думки, створювати команду, цілеспрямованість);
 забезпечення ефективної системи управління (уміння своєчасно приймати рішення, забезпечувати
контроль за їхнім виконанням; уміння швидко орієнтуватися в ситуації та запобігати виникненню
конфліктів);
 риси характеру (урівноваженість, наполегливість, комунікабельність, порядність, скромність);
 інші якості (здоров’я, стаж роботи, зовнішній імідж).
Оскільки управління персоналом ґрунтується на взаємовідносинах (формальних і неформальних)
керівника-лідера з підлеглими, то особливо високі вимоги ставляться до його психологічних якостей.
Такими якостями є:
 атракція – здатність приваблювати до себе людей завдяки формуванню в них у процесі
спілкування позитивних емоцій;
 чесність, порядність, правдивість, висока вимогливість до себе й підлеглих, відповідальність;
 справедливість, доброзичливість і повага в стосунках з підлеглими, здатність створювати в
колективі сприятливу атмосферу;
 знання людської психології та індивідуально-особистісних властивостей підлеглих, методів
ефективного впливу на них;
 емпатія – уміння поставити себе на місце іншого, вникнути в його проблеми, потреби, інтереси,
мотиви діяльність;
 толерантність – уміння в будь-яких умовах залишатися витриманим, терплячим, ввічливим щодо
висловлювань думок іншими, розсудливим і не втрачати здатності приймати розумні рішення;
 рішучість, наполегливість, здатність до вольових дій;
 уміння мислити проблемно й перспективно, відрізняти реальні факти від суб’єктивних думок;
 високий рівень емоційно-вольової сфери, психологічна стійкість і врівноваженість;
 уміння впливати на людей, переконувати їх і досягати взаєморозуміння [1: 72–73].
Отже, виходячи з психологічних аспектів управління, основою забезпечення ефективного управління
педагогічним персоналом ПТНЗ, орієнтованого на розкриття людських ресурсів, є здібність керівника
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позитивно впливати на працівників, їхній психічний стан, почуття, думки та вчинки. Це означає, що його
вплив обґрунтований, конструктивний, а підлеглі з розумінням виконують розпорядження, позитивно
сприймають конкретну ситуацію, виявляючи готовність змінювати свою поведінку та свої оцінки.
У рамках діяльності персоналу застосовується переконання як метод психологічного впливу на
підлеглих, спрямований на формування в них поглядів і моральних критеріїв щодо виконання своїх
обов’язків. Воно ґрунтується на використанні керівником логічних доказів й аргументованого впливу для
формування в підлеглих позитивного ставлення до ситуації, а відтак, – відповідних висновків і згоди
діяти колективно, відповідально і свідомо, адекватно актуальним завданням і потребам діяльності.
Керівник при цьому не повинен тиснути на підлеглих, а керуватися в психологічному впливові на них
принципами доцільності, науковості, етичності, використовуючи їх як засіб впливу на внутрішні та
зовнішні справи персоналу, забезпечуючи у такий спосіб свідомий вибір шляхів і засобів досягнення
мети діяльності навчального закладу.
Для досягнення цілей діяльності ПТНЗ використовуються також різні способи мотивації персоналу,
за допомогою яких координується робота працівників, реалізуються власні домагання виконувати її як
найкраще.
Мотивація у дослідженні характеризується як процес спонукання себе та інших до активної
діяльності для досягнення особистих цілей і потреб, а також цілей організації. Вона нарівні зі
сприйняттям, емоціями й досвідом є фундаментальним фактором поведінки людини в процесі трудової
діяльності. Це вимагає від керівника створення комплексу умов для ефективної праці персоналу, що
обумовлюється не тільки його потребами і мотивами, але й трудовою ситуацією, морально-ціннісними
орієнтаціями особистості, поведінковими стандартами й нормами професійної діяльності [7].
З цього випливає, що трудова поведінка відіграє суттєву роль як виконавська сторона трудової
діяльності, зовнішній її прояв. Найбільш загальними критеріями оцінки персоналу ПТНЗ є такі
показники трудової поведінки працівника: виконання взятих зобов’язань, якість роботи, самостійність у
роботі, компетентність, надійність, відношення до праці, відношення до професії, дисциплінованість,
прагнення до підвищення кваліфікації, взаємини з колегами, учнями, їх батьками та іншими суб’єктами
освітньо-професійних послуг.
Як уже зазначалося вище, у процесі праці формуються морально-ціннісні орієнтації особистості, які є
результатом відображення у свідомості працівника конкретної трудової ситуації. На основі сформованих
у колективі цінностей виникають або спеціально встановлюються правила, стандарти трудової
поведінки, групові норми. Стає очевидним, що цінність праці полягає як у її самостійному значенні для
розвитку особистості, реалізації її творчого потенціалу, самовираження й самоутвердження, так і в тому,
що вона є способом задоволення потреб у різних благах, які водночас є своєрідними цінностями для
працівника й спонукають його до прийняття рішення діяти певним чином у конкретній ситуації, нести
відповідальність за його результати, виходячи з мети та завдань діяльності ПТНЗ.
Практичне використання розглянутих соціально-психологічних засад управління педагогічним
персоналом ПТНЗ має здійснюватися керівником з урахуванням: індивідуально-психологічних
властивостей особистості працівника; індивідуальних потреб працівника, їх динаміки та структури;
впливу конкретної ситуації на трудову поведінку працівника; відмінностей сприйняття соціальної
реальності працівниками; ефективного використання професійного потенціалу працівника на рівні
закладу з урахуванням суб’єктивних і об’єктивних стимулів.
Звідси стає зрозумілим, що за своїм змістом робота керівника полягає в тому, щоб впливати на
поведінку та дії людей, спрямовуючи й мотивуючи їх на досягнення особистих і спільних цілей,
виходячи зі знання психології людини, її специфічних рис та індивідуальних особливостей, оцінки
професійних знань, умінь, навичок.
Виходячи з цього, регулювання трудової діяльності персоналу є важливим аспектом управлінської
праці керівника, потребує великих витрат на нормування, планування, розстановку, переміщення,
мотивацію, координацію персоналу в системі кадрового менеджменту з метою забезпечення
висококваліфікованого вирішення мети виробничих завдань [8: 20–22]. Її ефективність залежить і
формується під впливом багатьох різнопланових чинників.
Основні чинники ефективності трудової діяльності педагогічного персоналу ПТНЗ представлено
схематично (рис. 1).
Згідно зі схемою, за своєю структурою трудова діяльність педагогічного персоналу ПТНЗ – це
системно організований процес забезпечення й підтримки високоефективної праці кожного окремого
працівника й трудового колективу в цілому, який складається з двох груп чинників [4: 266–267].
Перша група охоплює підготовчі заходи, у процесі виконання яких створюються необхідні умови для
діяльності персоналу, без чого взагалі неможлива нормальна робота будь-якого структурного підрозділу,
а про якийсь рівень ефективності немає й мови. Друга має регламентуючий характер та спрямована на
підтримання встановленого порядку діяльності, виконання посадових інструкцій, штатного розкладу, які
обумовлюють організаційно-правовий статус працівників, визначають їхні конкретні завдання, обов’язки
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та права, повноваження, відповідальність щодо виконання плану роботи ПТНЗ на навчальний рік,
робочих навчальних планів за напрямами діяльності, розкладу занять, календарних графіків масових
заходів тощо.
Визначення мети діяльності
Планування діяльності
Кадрове забезпечення
Нормативно-правове забезпечення

Організаційно-управлінське
забезпечення
Матеріально-технічне
забезпечення

Ресурсне забезпечення
Створення умов для
ефективної діяльності
персоналу

Оперативне регулювання
начально-виробничого, навчальновиховного, трудового процесів

Ефективна трудова
діяльність персоналу

Підтримання
встановленого режиму
діяльності

Розвиток персоналу

Облік, контроль та оцінювання
результатів діяльності

Мотивування й оцінювання
персоналу

Рис. 1. Основні чинники ефективності трудової діяльності персоналу ПТНЗ
Наразі, для цього необхідно: створити умови для ефективної трудової діяльності персоналу;
використовувати активні форми і методи управлінського впливу; формувати сумлінне ставлення до
праці; підтримувати і регулювати встановлений режим діяльності; створити сприятливий психологічний
мікроклімат; підвищити матеріальну зацікавленість працівників; забезпечити неперервний розвиток
персоналу; включити до плану роботи закладу проведення заходів, що сприяють повному розкриттю
особистого потенціалу працівників і росту їхньої здатності вносити вклад у спільну діяльність.
На наш погляд, реалізація представленої схеми забезпечує цілеспрямований вплив на діяльність
педагогічних працівників, підвищує мотивацію до праці, сприяє зростанню професійного рівня, посилює
взаємодію й співробітництво між керівником та підлеглими, формує трудову поведінку людей та сприяє
досягненню поставлених цілей у конкретних умовах функціонування ПТНЗ і максимальних результатів у
роботі колективу.
Висновки. На рівні узагальнення матеріалів дослідження зазначимо, що основними напрямами
вдосконалення менеджменту педагогічного персоналу ПТНЗ у процесі трудової діяльності є такі:
створення сприятливих умов для ефективної роботи персоналу, запровадження гнучкої системи
післядипломної освіти працівників; організація трудової адаптації персоналу до змін; професійнокваліфікаційне просування працівників для реалізації власних цілей і цілей управління; забезпечення
повнішого використання здібностей, інтересів і нахилів працівників, їхнього професійного потенціалу,
творчого підходу до справи; впровадження у практику нововведень, щоб у такий спосіб підвищити
гнучкість навчального закладу до зовнішніх впливів та його конкурентоспроможність в ринкових умовах
розвитку ПТО.
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Одайский С. И. Усовершенствование менеджмента педагогического персонала ПТУЗ в процессе
трудовой деятельности.
Рассматривается проблема усовершенствования менеджмента педагогического персонала ПТУЗ;
раскрываются задачи, принципы, организационные формы, содержание и механизмы реализации
управления персоналом; доказывается необходимость активизации стратегии и политики
менеджмента персонала ПТУЗ. Выделены роли и функции руководителя, определены черты
деятельности эффективного руководителя, классифицированы качества личности руководителя ПТУЗ.
Определены основные направления инновационного развития ПТУЗ с учетом региональных условий
деятельности и потребностей экономики.
Ключевые слова: менеджмент педагогического персонала ПТУЗ, стратегия и политика менеджмента
персонала ПТУЗ, механизм реализации менеджмента персонала ПТУЗ, функции руководителя, черты
деятельности эффективного руководителя, факторы эффективности трудовой деятельности
педагогического персонала ПТУЗ.
Odaisky S. I. Improvement of the Pedagogical Staff Management in Vocational and Technical Institutions in
the Course of Employment.
The article discusses the main issues related to the study of important aspects of management of pedagogical
staff in vocational and technical institutions in the process of labour activity. The tasks, principles,
organizational forms, content, directions and the mechanism of control teaching staff in the new socio-economic
conditions of functioning of vocational and technical institutions are lighted on the basis of the detailed analysis
of literary sources by the author and the main concepts of the identified problems are analyzed.
The necessity of revitalization of the strategy and policy of personnel management of vocational schools is
proved, their essence, tasks and principles of the vocational and technical education system are revealed. The
tasks of team personnel management which were given to the conditions of such activities are clarified. In the
research work the considerable attention to the main roles and respective functions of the head of the
educational institution in the management of the teaching staff is paid; the typical features of activities of
effective leader and affecting its effectiveness factors are highlighted; compulsory skills and necessary qualities
of the modern leader that form the foundation of effective personnel management are classified.
In the conclusions the author summarized the results of a study on this stated issue.
Key words: management of vocational teaching staff, strategy and policy management staff of vocational
schools, personnel management mechanism for the implementation of vocational schools, the tool head, the
features of effective business leader, driver of employment vocational teaching staff.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ДОМІНАНТНА СКЛАДОВА У СИСТЕМІ
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
У статті на основі теоретичного аналізу проблемного поля дослідження розглянуто та проаналізовано
основні проблеми культурологічної підготовки майбутніх офіцерів. Результати представлені у двох
частинах. У першій частині висвітлено процес впровадження компетентнісного підходу та підкреслено
значення культурологічної компетентності у процесі підготовки курсантів до майбутньої професійної
діяльності, а також проведено аналіз культурологічної компетентності майбутніх офіцерів у сучасній
системі вищої військової освіти в умовах активної фази реформування Збройних сил України. У другій
частині встановлено основні суперечності та недоліки культурологічної освіти майбутніх офіцерів, що
потребує особливої уваги та розробки акмеологічної моделі культурологічної підготовки майбутнього
військового фахівця для досягнення ним найвищого рівня професійного розвитку.
Ключові слова: компетентнісний підхід, культурологічна компетентність, проблеми культурологічної
підготовки, майбутні офіцери.
Постановка проблеми. Масове скорочення особового складу Збройних сил України, комплектування
керівних посад у військах не за професійними якостями, а за результатами політичних уподобань, відтік у
цивільні структури високопрофесійних військових кадрів зумовили неспроможність Збройних сил України
забезпечити обороноздатність України на рівні, достатньому для запобігання виникненню збройного
конфлікту у Донецькій та Луганській областях нашої держави, а також анексії Кримського півострова, про
що свідчить доповідь виконуючого обов'язки міністра оборони України Ігора Тенюха 11 березня 2014 р. у
Верховній Раді України, в якій сказано: "… на війні перемагають організація, ресурси, стратегія, тактика і
бойовий дух. Зараз у нас є лише останні дві складові. Ми привели усі сили у найвищий ступінь готовності.
Усі наші сили зайняли полігони у відповідності до плану навчань – як на східному, так і на південному
напрямках. Загальна чисельність сухопутних військ – 41 тисяча осіб, з них зараз, у мирний час, мали бути
готові 20 тисяч, але фактично готові лише 6 тисяч" [1].
Виходячи з необхідності захисту прав та інтересів громадян України, суверенітету, територіальної
цілісності та недоторканості державних кордонів України, недопущення втручання в її внутрішні справи 5
березня 2016 року Верховна Рада ухвалила закон, підписаний Петром Порошенком, про збільшення
чисельності Збройних сил України до 250 тисяч осіб.
З метою ліквідації загроз державному суверенітету, інституційного зміцнення української держави,
подолання глибоких системних деформацій головною метою кадрової політики у Збройних силах
стає створення умов для гарантованого та якісного комплектування Збройних сил персоналом,
спроможним виконувати завдання за призначенням, і його ефективне використання.
Перехід української армії до активної фази процесу системного реформування вимагає істотних змін і в
освітньому середовищі вищих військових навчальних закладів, перебудови життєвого устрою майбутніх
військових фахівців, зміни спрямованості освітньої діяльності, основою якої є культурологічна
спрямованість освітнього процесу. В сучасних вимогах до широкомасштабного реформування Збройних
сил України увага акцентується на гуманізації військового середовища. Це передбачає у вищих військових
навчальних закладах створення умов для формування цілісної особистості військовослужбовця.
Актуальність дослідження визначається тим, що сьогодні якісна підготовка випускників вищих
навчальних закладів (зокрема майбутніх офіцерів ЗСУ) визначається не тільки рівнем професійної
підготовки, але й їх культурологічною спрямованістю, що охоплює соціальну активність, здатність до
набуття власного соціокультурного досвіду, готовність до спілкування у полікультурному соціумі. Нові
вимоги до військового спеціаліста пояснюються тим, що історичний процес військового будівництва в
Україні лише розпочався.
Актуальність наукових досліджень. Загальні питання реалізації культурологічного підходу, його роль
для педагогічної теорії і практики обґрунтовується у роботах Є. Баллера, В. Біблера, Є. Бондаревської,
І. Зязюна, М. Кагана, Н. Крилової, О. Рудницької, В. Сластьоніна, Г. Тарасенко, Н. Щуркової, Н. Якси.
Важливі методологічні і теоретичні проблеми культурологічної підготовки сучасного спеціаліста
досліджуються у роботах А. Арнольдова, Л. Буєвої, І. Кефелі, І. Луцької, В. Маслова, О. Попової, Р. Розіна,
Ю. Рождественського, Н. Сердюк, О. Антонової, О. Дубасенюк.
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Я. Щерба, В. Сафонова, П. Сисоєв, В. Фурманова, П. Бех, Л. Біркун, Patric R. Moran, Rhona B. Genzel,
Л. Калініна, І. Самойлюкевич, Л. Маслак, Ю.Захарчишина та ін. вивчають зазначену проблему у контексті
діалогу культур.
Процес підготовки офіцерів до професійної діяльності був предметом дослідження таких українських та
американських учених: О. Бикової, О. Бойка, О. Керницького, В. Ягупова, Paula Caligiuri, Raymond Noe,
Daniel P. McDonald, Allison Abbe, Lisa M. V. Gulick, Jeffrey L. Herman та ін.
Мета статті – вивчити компетентнісний підхід у процесі підготовки майбутніх офіцерів, проаналізувати
рівень відповідності культурологічної компетентності випускника ВВНЗ опису моделі фахівця, що
визначається освітніми стандартами.
Виклад основного матеріалу. Основною метою професійної освіти є підготовка компетентного і
кваліфікованого працівника, здатного на ефективну виконавську діяльність за фахом на конкурентному
ринку праці.
Компетентність / компетентності (згідно Національної рамки кваліфікацій) – здатність особи до
виконання певного виду діяльності, що виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші
особисті якості [2].
У Законі України ''Про вищу освіту'' (частина перша статті 1) знаходимо таке визначення:
компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення,
професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність
особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на
певному рівні вищої освіти [3].
На відміну від терміну ''кваліфікація'', компетентність включає, крім суто професійних знань і умінь, що
характеризують кваліфікацію, такі якості, як ініціатива, співробітництво, здатність до роботи у групі,
комунікативні здібності, уміння навчатися, оцінювати, логічно мислити, відбирати і використовувати
інформацію.
В останні роки поняття ''компетентність'' вийшло на загальнодидактичний і методологічний рівні. Це
пов’язано з його системно-практичними функціями й інтеграційною роллю в освіті.
Компетентністю встановлюють набір системних характеристик для проектування освітніх стандартів,
навчальної літератури, вимірників якості освіти. Посилення уваги до компетентності зумовлене також
рекомендаціями Ради Європи, які стосуються оновлення освіти, її наближення до замовлення суспільства.
Функції компетентності відображають соціальне замовлення на підготовку молоді, є умовою реалізації
особистісних смислів навчання; охоплюють реальні об’єкти навколишньої дійсності для цілеспрямованого
застосування знань, умінь і способів діяльності; дозволяють пов’язати теоретичні знання з їх практичним
використанням; становлять інтегральні характеристики якості підготовки студентів та курсантів.
При влаштуванні фахівця на роботу важливо не лише те, що людина буде робити, але і як вона буде це
робити, які якості (крім професійних знань) їй будуть потрібні для виконання тієї чи іншої роботи [4].
Отже, компетентнісний підхід забезпечує не інформованість суб’єкта навчання, а вміння на основі знань
вирішувати різноманітні проблеми.
Сьогодні великого значення набуває формування у майбутнього фахівця особистісних якостей поряд з
професійними. Компетентний фахівець повинен представляти мету своєї діяльності, визначати шляхи і
засоби їх досягнення, відповідати за наслідки їх реалізації. Особистісна характеристика моделі фахівця
включає світоглядні установки особистості, які орієнтують її на виконання відповідної соціальної функції.
Щоб забезпечити високий рівень професіоналізму, необхідна культурна основа професійної діяльності.
Тобто професіонал повинен поєднувати в собі професійні здібності, знання, вміння, навички і досвід при
досить високому рівні професійної культури.
Високоосвічена
особистість,
яку
готує
сьогодні
вища
школа,
повинна
бути
культурологічнокомпетентна. Культурологічна компетентність – той ''умовно достатній рівень
соціалізації та інкультурації особистості в суспільстві, який дозволяє вільно розуміти, використовувати і
варіативно інтерпретувати всю суму неспеціалізованих, а почасти і спеціалізованих знань, які
використовуються в щоденному побуті, являють собою норму загальносоціальної ерудованості людини в
цьому середовищі, суму правил, законів, звичаїв, заборон, етикетних установок і інших регуляторів
поведінки, вербальних і невербальних засобів комунікації, систему загальновизнаних символів,
світоглядних підвалин, ідеологічних і ціннісних орієнтацій, безпосередніх оцінок, соціальних і
міфологічних ієрархій і тощо''. Все це досягається впровадженням елементів систематизованих
культуpологічних знань в усі сегменти освіти і виховання.
У нашому дослідженні ми погоджуємось з думкою І. Зайцевої, А. Москаленко, А. Галенко, Н. Стеценко,
О. Антонової, Л. Маслак, які розглядають культурологічну компетентність як сукупність професійних
компетенцій, які є складовою компетентності майбутнього фахівця і допомагають не лише вирішити
професійні вузькофахові проблеми, але й сприяють професійному саморозвитку та самовдосконаленню
особистості. Вони розглядають культурологічну компетентність як підґрунтя для здійснення якісної
професійної діяльності, формування національно свідомого громадянина.
130

Педагогічні науки. Випуск 3 (89).

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції (АТО) на сході України готовність до діяльності в
екстремальних ситуаціях стає однією з найважливіших критеріїв готовності молодого офіцера до
виконання своїх службових обов’язків. Сьогодні тенденція збільшення кількості різних загроз обумовлює
необхідність формування у офіцера навичок швидкої дії в умовах вітальної загрози, безпечної поведінки та
морально-психологічної готовності до дій в умовах проведення АТО.
Тому, на нашу думку, сучасна модель українського офіцера передбачає розвиток упевненості в своїх
силах, виховання сміливості думки, здатності генерувати нові ідеї. Це, в свою чергу, сприятиме
виробленню таких умінь: здійснювати системний аналіз проблемної ситуації; виявляти протиріччя і
цілеспрямовано вирішувати їх, приймаючи нестандартні рішення; генерувати оригінальні ідеї, висувати
гіпотези, шукати і зважувати різноманітні рішення, творчі завдання або проблеми; свідомо долати інерцію
власного мислення і т. д.
Культурологічна компетентність майбутнього офіцера розглядається нами як сукупність знань, що
дозволяють курсанту вірно орієнтуватися в сучасному просторі соціокультурних цінностей; вміння
ефективно й творчо діяти в міжособистісних стосунках – ситуаціях, що передбачають взаємодію з іншими
людьми в соціальному контексті так само, як і в професійних ситуаціях; здатність критично мислити,
здійснювати системний аналіз проблемної ситуації, швидко приймати рішення в умовах вітальної загрози;
виявляти протиріччя і цілеспрямовано вирішувати їх, приймаючи нестандартні рішення; генерувати
оригінальні ідеї, висувати гіпотези, шукати і зважувати різноманітні рішення, творчі завдання або
проблеми.
Культурологічна компетентність майбутніх офіцерів виступає системоутворюючим елементом, навколо
якого формуються та розширюються інші складові професійної компетентності.
Система підготовки майбутніх офіцерів скерована стандартами вищої військової освіти, які
розробляються для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності.
Відповідно до вимог стандартів вищої освіти визначається зміст вищої військової освіти, що охоплює
вимоги до компетентностей, світогляду, громадських, професійних якостей майбутніх військових фахівців,
що формуються у ході освітнього процесу ВВНЗ.
Очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного рівня
вищої освіти описуються в освітньо-професійній програмі підготовки військових фахівців як системи
освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до
рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.
Ефективне управління навчально-виховним процесом у вищих військових навчальних закладах,
вдосконалення його змісту та навчальних технологій не може здійснюватися без зворотного зв'язку із
військами, без детального вивчення процесів становлення офіцера у військах, без аналізу практичної
підготовленості офіцерів за результатами відгуків із військ.
Короткий аналіз та порівняння очікуваних результатів навчання (компетентностей), що описані в
освітньо-професійних програмах першого та другого рівнів вищої освіти Житомирського військового
інституту (ЖВІ), з реальними відгуками про випускників цього навчального закладу із військ та штабу
АТО дають змогу з'ясувати, що рівень їхньої культурологічної компетентності не є достатнім. Аналіз
проводився згідно таких критеріїв культурологічної компетентності:
1) мотиваційно-цільовий (отримання даних щодо характеру мотивів молодих офіцерів, мети та цілей
для досягнення високих результатів у професійній діяльності);
2) когнітивний (визначення рівня засвоєння культурологічних знань, які розкривають соціально
значущі смисли професійної діяльності молодих офіцерів на засадах етнокультури);
3) інтегративно-комунікативний (визначення рівня сформованості організаційних і комунікативних
вмінь та навичок: здатності офіцерів до спілкування, вміння контролювати себе під час взаємодії з носіями
іншої культури, вміння уникати конфліктних ситуацій, координувати і регулювати комунікативну
діяльність усіх учасників спілкування й обирати адекватні засоби комунікативної взаємодії);
4) особистісно-рефлексивний (встановлення рівня сформованості особистісних професійно важливих
якостей офіцерів: вміння аналізувати та адекватно оцінювати свою діяльність (самооцінка); вміння
організовувати свою подальшу самоосвіту, самовдосконалення, саморозвиток; здатність контролювати
власну діяльність (самоконтроль); здатність до швидкої дії та співпереживання в умовах вітальної загрози.
Наше дослідження також включало рівні культурологічної компетентності:
Високий рівень сформованості культурологічної компетентності характеризується зацікавленістю
молодих офіцерів у власному культурологічному розвитку, високим рівнем засвоєння морально-етичних та
комунікативних знань, високим рівнем розвитку комунікативних умінь. Для них характерним є творче
мислення, емоційна зацікавленість; спостерігається постійне активне прагнення до самовдосконалення,
поглиблення культурологічних знань та вмінь. Практична діяльність має стійкий творчий характер. Вони
володіють високим рівнем розвитку особистісних професійно важливих якостей.
Достатній рівень сформованості культурологічної компетентності представлений невисокою
мотивацією молодих офіцерів, які не мають чіткої мети та цілей для досягнення високих результатів, мають
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середній рівень сформованості морально-етичних та комунікативних знань, середній рівень розвитку
комунікативних умінь, середній рівень розвитку особистісних професійно важливих якостей. Знання
сутності та специфіки культури достатньо поверхневі. У практичній підготовці спостерігається не повна
відповідність набутих знань до їх застосування на практиці.
Низький рівень сформованості культурологічної компетентності характеризується низьким рівнем
мотивації, відсутністю зацікавленості до культурологічного розвитку, низьким рівнем засвоєння моральноетичних та комунікативних знань, низьким рівнем сформованості комунікативних умінь, пасивністю у
професійній діяльності, низьким рівнем розвитку особистісних професійно важливих якостей.
Такий аналіз виявив, що офіцери – вчорашні випускники вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ)
– часто не мають не лише достатніх професійних знань, навичок та умінь, але й необхідних моральноділових якостей, неспроможні до набуття власного соціокультурного досвіду. Дані свідчать, що низький
рівень культурологічної компетентності домінує над високим. 15 % молодих офіцерів мають низький
рівень мотивації, не розуміють завдання та сутність своєї професійної діяльності, не мають чіткої мети та
цілей для досягнення високих результатів, характеризуються неприйняттям загальнолюдських ціннісних
орієнтацій, пасивністю у професійній діяльності; 21 % – має низький рівень засвоєння культурологічних
знань; 16 % молодих офіцерів мають низький рівень сформованості комунікативних умінь, виявляють
неготовність до нових умов життєдіяльності в процесі професійної взаємодії, мають низький рівень
загальної та професійної культури, неготові до спілкування, не вміють контролювати себе та уникати
конфліктних ситуацій; 15 % – характеризуються низьким рівнем розвитку особистісних якостей, мають
низькі
морально-психологічні
та
вольові
якості, не
володіють
організаторськими
здібностями, не вимогливі до себе та до підлеглих, вимагають постійного контролю.
Дослідження дає змогу підкреслити, що у сучасних освітньо-професійних програмах ВВНЗ недостатньо
приділяється уваги культурологічній підготовці, яка, на нашу думку, є домінантною у системі професійної
підготовки офіцера, та з'ясувати причини недостатнього рівня сформованості культурологічної
компетентності та практичної підготовленості молодих офіцерів. Такі недоліки в цілому відбивають стан
неповної відповідності складових процесу підготовки військових фахівців потребам суспільства та вимогам
стандартів вищої освіти згідно рекомендацій Ради Європи.
Вивчення процесу підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності у ВВНЗ дає змогу виявити
деякі суперечності між:
1) вимогами суспільства до високоосвіченої культурної особистості майбутнього офіцера та
недостатньою увагою до цього системи вищої освіти України;
2) необхідністю реалізації компетентнісної моделі військового фахівця за обраною спеціальністю
(спеціалізацією), особливо її культурологічної складової, та відсутністю системних засад у проектуванні;
3) особистісними потребами культурного розвитку курсантів і недосконалістю умов їхнього
залучення до культуротворчої діяльності;
4) наявністю значної кількості форм культуротворчої діяльності і відсутністю відповідної педагогічної
системи їх реалізації;
5) структурою і змістом навчання та виховання майбутніх офіцерів та досвідом бойової та
оперативної підготовки військ, їх застосуванню у миротворчих операціях, локальних конфліктах і війнах
(зокрема досвідом АТО).
Основними причинами таких суперечностей, на нашу думку, є такі:
1) відсутність системних засад у проектуванні та реалізації компетентнісної моделі майбутнього
військового фахівця за обраною спеціальністю (спеціалізацією), особливо її культурологічної складової;
2) низька ефективність застосовуваних технологій навчання, їх невідповідність вимогам формування та
розвитку у військових фахівців компетентностей, системних знань, умінь, навичок;
3) невизначеність з підходами щодо теоретичної та практичної підготовки військових фахівців за
часом, формами та методами організації, місцем проведення, інформаційним і матеріально-технічним
забезпеченням;
4) перевантаження змісту вищої військової освіти зі збереженням суттєвої переваги підготовки зі
спеціальності (що охоплює професійні компетентності за спеціальністю, військово-професійні
компетентності за спеціальністю, професійно-спеціальні компетентності за спеціалізаціями) над загальною
(універсальною) підготовкою (що охоплює універсальні (в т. ч. культурологічні) компетентності);
5) невідповідність змісту та структури навчання та виховання майбутніх офіцерів досвіду бойової та
оперативної підготовки військ, їх застосуванню у миротворчих операціях, локальних конфліктах і війнах
(зокрема АТО);
6) недостатній рівень вимогливості щодо: організації навчально-виховного процесу, науковометодичного, матеріального-технічного забезпечення, виховної роботи;
7) зниження мотивації науково-педагогічних працівників на всіх рівнях навчальної, методичної,
наукової, повсякденної діяльності, недостатнє вжиття заходів щодо надання цьому процесу позитивної
спрямованості;
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8) спрямованість змісту дисциплін базової, професійно-практичної підготовки та підготовки зі
спеціалізації на застарілі зразки озброєння, військової техніки, умови їх експлуатації, бойового
застосування, що не відповідають сучасному стану військово-технічної науки та практики, оперативного
мистецтва;
9) суттєве зниження в діяльності науково-педагогічних працівників рівня навчально-методичної,
наукової роботи; якості викладання навчальних дисциплін, розроблення та вдосконалення дидактичного
забезпечення навчального процесу; вимогливості в процесі навчання; професійного зростання;
10)кризи адаптації курсантів, які виражаються в неготовності курсантів до нових умов життєдіяльності,
невизначеність і непередбачуваність соціальних контактів, міжособистісних стосунків в новому освітньому
середовищі ВВНЗ.
На нашу думку здолати суперечності культурологічної підготовки курсанта можна за умови реалізації у
навчально-виховному процесі ВВНЗ акмеологічної технології, що передбачає створення умов для
засвоєння курсантами прогресивних, сучасних методик і технологій навчання і виховання, самовиховання і
саморозвитку; що буде стимулювати творчий потенціал; дозволятиме виявити і плідно використовувати
особистісні ресурси для досягнення успіху в професійній діяльності за допомогою формування
акмеологічної спрямованості особистості.
Перед нами поставлені такі завдання:
– визначити організаційно-педагогічні умови впровадження акмеологічного підходу у процес
культурологічної підготовки майбутніх офіцерів;
– розробити акмеологічний портрет особистості військового професіонала;
– розробити та теоретично обґрунтувати акмеологічну технологію та модель культуролоічної
підготовки майбутніх офіцерів та методи оцінювання акмеолгічного складника навчально-виховної
діяльності курсантів;
– експериментально перевірити ефективність запропонованої акмеологічної технології та моделі
професійної підготовки майбутніх офіцерів.
Висновки. Акмеологічна модель культурологічної підготовки майбутніх офіцерів передбачає розробку
концептуальної моделі-еталона (ідеального образу) військового фахівця як системи взаємообумовлюючих
компонентів, що забезпечать формування соціальноактивної, морально й фізично здорової особистості
курсанта (а потім офіцера), зацікавленої в результатах своєї діяльності та здатної досягати високих цілей.
Ця модель передбачає створення умов для успішної майбутньої соціалізації особистості офіцера,
формування конкурентоспроможної особистості, формування професійної та особистої культури
військового фахівця. Стресостійкість, здатність переборювати труднощі; творче ставлення до справи;
здатність до прийняття відповідальних рішень; комунікабельність, здатність до кооперації,
співробітництва, співтворчості; здатність до швидкого освоєння нової справи; здатність до самоосвіти,
самореалізації, саморозвитку – головні характеристики сучасного офіцера.
Перспективи дослідження. На нашу думку низка суперечностей та недоліків культурологічної
підготовки майбутніх офіцерів потребують уваги та перегляду вимог до портрету сучасного офіцера.
Удосконалення підготовки майбутніх офіцерів пов'язане з усвідомленим сходженням особистості до
високого рівня компетентності та професійної майстерності. Це стає можливим за умов впровадження
нового і перспективного акмеологічного підходу. Акмеологічний підхід передбачає створення необхідних
умов для становлення й розвитку уявлення про успіх та високі досягнення в усіх суб'єктів освіти. В
акмеологічному середовищі майбутній офіцер розвивається як особистість, ураховуються його
індивідуальні особливості, формуються духовні та моральні цінності, розвиваються творчі здібності,
уміння соціалізуватись, будувати відносини в колективі та соціумі.
Процес формування культурологічної компетентності майбутнього офіцера в контексті акмеологічного
підходу вимагає розробки нових моделей та технологій, що стануть провідними темами наших наступних
досліджень.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Виступ міністра оборони України Ігоря Тенюха 11 березня 2014 року у Верховній Раді України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247087044.
2. Національна
рамка
квіліфікацій
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.
3. Закон ''Про вищу освіту'' [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
4. Чернілевський Д. В. Педагогічна технологія навчання технічних дисциплін : [навчальний посібник] /
Д. В. Чернілевський, О. М. Джеджула, Н. А. Гунько. – Вінниця : АМСКП, 2014. – 206 с.
5. Зайцева І. В. Культурологічний компонент професійної освіти в сучасному університеті / І. В. Зайцева //
Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – 2015. – Вип. 38. –
С. 392–395.

133

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Vystup ministra oborony Ukrainy Ihoria Tenyukha 11 bereznia 2014 roku u Verkhovnii Radi Ukrainy : [Speach of the
Minister of Defense Ihor Tenyukh in March 11, 2014 in the Supreme Council of Ukraine] [Elektronnyi resurs]. –
Rezhym dostupu : http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247087044.
2. Natsional'na ramka kvilifikatsii [National Framework of Qualifications] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-p.
3. Zakon ''Pro vyshchu osvitu'' [The Law ''On Higher Education''] [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.
4. Chernilevs'kyi D. V. Pedahohichna tekhnolohiia navchannia tekhnichnykh dystsyplin [Educational Technology for
Teaching Technical Disciplines] : [navchal'nyi posibnyk] / D. V. Chernilevs'kyi, O. M. Dzhedzhula, N. A. Hun'ko. –
Vinnytsia : AMSKP, 2014. – 206 s.
5. Zaitseva I. V. Kul'turolohichnyy komponent profesiynoi osvity v suchasnomu universyteti [Culturological Component
of Professional Education in Modern University] / I. V. Zaitseva // Naukovi pratsi Kamiyanets'-Podil's'koho
natsional'noho universytetu imeni Ivana Ohiienka [Proceedings of Kamenetz-Podolsk Ivan Ohiienko National
University]. – 2015. – Vyp. 38. – S. 392–395.

Осадчук Н. П. Культурологическая компетентность как доминантная составляющая в системе
профессиональных компетентностей будущих офицеров.
В статье на основе теоретического анализа проблемного поля исследования рассмотрены и
проанализированы основные проблемы культурологической подготовки будущих офицеров. Результаты
представлены в двух частях. В первой части освещены процесс внедрения компетентностного подхода и
подчеркнуто значение культурологической компетентности в процессе подготовки курсантов к будущей
профессиональной деятельности, а также проведен анализ культурологической компетентности
будущих офицеров в современной системе высшего военного образования в условиях активной фазы
реформирования Вооруженных сил Украины. Во второй части установлены основные противоречия и
недостатки культурологического образования будущих офицеров, что требует особого внимания и
разработки акмеологической модели культурологической подготовки будущего военного специалиста для
достижения им высокого уровня профессионального развития.
Ключевые слова: компетентностный подход, культурологическая компетентность, проблемы
культурологической подготовки, будущие офицеры.
Osadchuk N. P. Cultural Competence as a Dominant Component in the System of Professional Competences of
Prospective Officers.
The article provides information regarding the problems of cultural development and professional training of
prospective officers. The results are presented in two main sections. The first section contains the discussion of the
importance of competent approach and cultural competence in the system of cadets’ professional training in the
course of their future professional activity. It also contains the analysis of cultural competence of the prospective
officers in modern system of higher military education in the conditions of active phase of the Ukrainian Armed
Forces reforming. In the research the cultural competence appears as a basic element which determines the system
of prospective officer professional competences. The professional activities requires of the military specialist to be
effective and creative in different interpersonal relationships according to modern cultural education requirements
(building mutual trust relations, effective communication, collaboration with people of different background and
successful adaptation to social environment in any circumstances; revealing critical thinking, making a systematic
analysis of the problem situations, making decisions quickly in the conditions of vital threat; identifying conflicts
and solving them by making unconventional decisions; generating original ideas, expressing creativity) being
major addition to professional competences. The second section provides the short analysis of the expected
outcomes (that is competences) in cadets’ academic development according to the appropriate level of higher
education. The results of the theoretical analysis present the contradictions and drawbacks in cultural education
and professional training of the prospective officers, which require special research and development of an
acmeological model of the cultural education and professional training of a prospective military specialist for
achieving the highest level of development. In the light of acmeological approach the continuous self-development
and self-improvement, high achievements motivation and good results and success aspiration in professional
activities appear the compliment personality features of an officer.
Key words: competent approach, cultural competence, problems of cultural development and training, prospective
officers.
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РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЛІНГВАЛЬНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
У даній статті представлена структура та зміст навчально-методичного забезпечення білінгвальної
професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, розробленого кафедрою соціальних
технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Для реалізації принципу цілісності, проектуючи систему білінгвальної професійної підготовки фахівців
соціальної сфери, процес білінгвального навчання у ВНЗ був поділений на етапи: супровідний етап (І-ІV
семестри навчання), дубляційний етап (V-VІІІ семестри навчання), паритетний (І-ІІ семестри навчання
у магістратурі), еволюційний (ІІІ семестр навчання у магістратурі). До кожного із цих етапів були
розроблені спеціальні навчально-методичні матеріали, які в цілому утворили пакет навчальнометодичного забезпечення білінгвальної підготовки фахівців соціальної сфери, що відрізняється
різноманітністю, комплексністю, відповідає освітній програмі підготовки фахівців соціальної сфери та
охоплює усі види навчальної діяльності студентів в умовах білінгвального навчання.
Ключові слова: навчально-методичний комплекс, навчально-методичне забезпечення, білінгвальна
професійна підготовка.
Актуальність постановки проблеми дослідження. В сучасних умовах європейського вектора
розвитку нашої держави у всіх сферах, у тому числі і у сфері освіти, білінгвізм набуває важливого
значення, адже професійний білінгвізм – це перспективний напрямок щодо можливостей інтеграції
нашої країни у європейський простір.
У зв’язку з цим багато вчених виступають за введення білінгвального навчання у освітню систему
України, особливо на рівні вищих навчальних закладів. Не дивлячись на те, що білінгвізм не є
розповсюдженою категорією в системі сучасної освіти України, його теоретичні основи знайшли
відображення у працях таких вітчизняних науковців, як Н. О. Микитенко, А. О. Ковальчук,
Ф. А. Моісеєва. Слід відзначити, що в Україні педагогічні дослідження білінгвальної освіти з’явилися
нещодавно. Їх появу спричинили нові соціально-економічні, політичні, соціокультурні реалії, прагнення
інтеграції нашої держави у європейський простір. З’явилися дослідження, присвячені проблемам
формування фахівця-білінгва, а також вивченню позитивного зарубіжного досвіду білінгвального
навчання та можливостей перенесення такого досвіду на вітчизняну систему освіти. Проблемою
підготовки фахівців на білінгвальній основі в інших державах займалися Є. М. Верещагін,
М. М. Михайлов, В. Маккей, М. М. Певзнер, І. Турман, А. Г. Ширін [1; 2; 3].
Однак аналіз психолого-педагогічної, методичної, наукової літератури продемонстрував відсутність
праць, які стосувались би науково-методичного забезпечення білінгвальної професійної підготовки у
вищій школі, що і визначило актуальність і стало основою для визначення тематики нашого
дослідження: "Розробка науково-методичного забезпечення білінгвальної професійної підготовки
майбутніх фахівців соціальної сфери".
Оскільки білінгвальне навчання стало важливим і перспективним у вітчизняній освітній системі,
необхідно розробити навчально-методичне забезпечення (НМЗ) білінгвальної професійної підготовки
майбутніх фахівців, яке є однією із складових забезпечення цього процесу. Тому метою статті є:
представити структуру та зміст навчально-методичного забезпечення білінгвальної професійної
підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, розробленого кафедрою соціальних технологій
Житомирського державного університету імені Івана Франка.
Слід зазначити, що навчально-методичне забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців
соціальної сфери є головною складовою усього процесу професійної підготовки у сучасному вищому
навчальному закладі. Основними складовими навчально-методичного забезпечення є підручники,
навчальні посібники, тексти лекцій і конспекти лекцій, навчально-методичні посібники і методичні
вказівки різного характеру та призначення [4: 15–18].
Навчально-методичні матеріали (НММ) слугують інструментом для досягнення мети освітнього
процесу у ВНЗ – створення умов для ефективного навчання та розвитку особистості, її самовизначення й
самореалізації. Використання НММ для досягнення мети освітнього процесу можна розглядати як
трьохсторонній процес, який дозволяє: викладачу застосовувати більш ефективні, оптимальні методи,
засоби і прийоми роботи або розробляти нові технології навчання; студентам ефективно займатися
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навчально-пізнавальною діяльністю; навчальному закладу забезпечити високу якість професійної
підготовки фахівців [5].
Комплексне методичне забезпечення підготовки фахівців соціальної сфери складається з: нормативної
документації, навчально-методичного комплексу (НМК), методичного забезпечення усіх видів практики,
методичного забезпечення підсумкової державної атестації та позанавчальної діяльності студента. В основі
навчально-методичного забезпечення підготовки сучасного фахівця соціальної сфери лежить навчальнометодичний комплекс. Навчально-методичний комплекс – це певна чітко визначена сукупність навчальнометодичних документів, що являють собою модель освітнього процесу, яку згодом буде реалізовано на
практиці.
Як відомо, призначення НМК фахової дисципліни полягає у тому, щоб забезпечити цілісний
навчальний процес із соціально-педагогічної дисципліни в єдності цілей навчання, змісту, дидактичного
процесу й організаційних форм навчання. Лише при дотриманні цієї умови НМК буде являти собою
комплекс у повному розумінні цього слова – сукупність різних засобів навчання, що складають одне
ціле. Традиційний НМК зазвичай складається з двох частин: матеріали з планування вивчення
дисципліни та матеріали з організації і проведення навчального процесу [5]. Перша частина включає
робочу програму, теми і плани лекцій, плани практичних, семінарських і лабораторних занять, тематику
ділових ігор і ситуаційних задач, завдання для самостійної роботи, тести об'єктивного контролю знань,
питання до екзамену і тематику курсових робіт (якщо їх написання передбачається при вивченні
дисципліни). До другої частини відносяться методичні матеріали, підручники або тексти лекцій,
інструктивно-методичні матеріали до практичних, семінарських і лабораторних занять, до проведення ділових
ігор і розв’язання ситуаційних задач, до самостійної роботи, до роботи з тестами, щодо підготовки до
екзаменів, а також з виконання і захисту курсових робіт [5].
Навчально-методичне забезпечення професійної підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери
складає необхідне підґрунтя розвитку його професійних компетенцій, які в сукупності дадуть змогу
розвивати його професійну компетентність, складовою якої є білінгвальна професійна компетентність,
ще в процесі навчання у ВНЗ. Намагаючись реалізувати принцип цілісності, проектуючи систему
білінгвальної професійної підготовки фахівців соціальної сфери, процес БН у ВНЗ був поділений на
етапи білінгвального навчання: супровідний етап (І-ІV семестри навчання), дубляційний етап (V-VІІІ
семестри навчання), паритетний (І-ІІ семестри навчання у магістратурі), еволюційний (ІІІ семестр
навчання у магістратурі). До кожного із цих етапів були розроблені спеціальні навчально-методичні
матеріали, щоб забезпечити специфічний процес БН на відповідних етапах, які в цілому утворили пакет
НМЗ білінгвальної підготовки фахівців соціальної сфери, що відрізняється різноманітністю,
комплексністю, відповідає освітній програмі підготовки фахівців соціальної сфери та охоплює усі види
навчальної діяльності студентів в умовах БН.
Оскільки на першому етапі БН у ВНЗ головним структурним компонентом моделі БН фахівців
соціальної сфери виступає білінгвально-дидактичний елемент, який передбачає введення термінів або
термінологічних словосполучень, що вивчаються як рідною, так і іноземною (англійською) мовами, і
вводиться при вивченні всіх дисциплін циклу професійної підготовки протягом І-IV семестрів навчання,
то для першого дубляційного етапу БН був розроблений ''Понятійно-термінологічний білінгвальний
словник: соціальна сфера / Terminology Bilingual Dictionary: Social Sphere''. Понятійно-термінологічний
білінгвальний словник призначений для студентів, що навчаються за напрямами підготовки ''Соціальна
робота'' та ''Соціальна педагогіка'', які починають вивчати фахові дисципліни англійською мовою.
Побудований на засадах білінгвізму, він вміщує найбільш поширені поняття і категорії соціальної педагогіки
та соціальної роботи як базових дисциплін соціальної сфери з перекладом та тлумаченням англійською
мовою [6]. До словника також увійшов короткий граматичний довідник з англійської мови та словникрозмовник найпоширеніших наукових кліше та виразів англійською мовою. Словник був розроблений для
полегшення роботи студентів при вивченні фахових дисциплін іноземною мовою та для забезпечення
можливості використовувати більшу кількість ресурсів при навчальній та науково-дослідній соціальнопедагогічній діяльності, а граматичний довідник та словник-розмовник – для розширення спектру дій
стосовно презентацій наукових теоретичних та практичних надбань у цій сфері [6].
Оскільки білінгвально-дидактичні елементи, які вивчаються білінгвально є складовими навчання усіх
дисциплін циклу професійної підготовки, що викладаються протягом І-IV семестрів навчання, то
''Понятійно-термінологічний білінгвальний словник: соціальна сфера / Terminology Bilingual Dictionary:
Social Sphere'' повинен увійти до усіх навчально-методичних комплексів дисциплін циклу професійної
підготовки, як допоміжний методичний елемент. Варто також зауважити, що на цьому етапі, коли
українською мовою вивчається тлумачення фахового терміну, його основні характеристики та
особливості, то англійською мовою вивчається лише його значення. Знання фахових термінів іноземною
мовою є своєрідною підготовкою до переходу студентів на наступний (другий) рівень навчання –
доповнюючий, на якому головним структурним елементом системи БН у ВНЗ є білінгвальний змістовий
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блок, який входить до усіх фахових дисциплін, що викладаються протягом V-VIII семестрів навчання як
доповнюючий [7; 8].
Білінгвальні змістові блоки з дисциплін циклу професійної підготовки призначені для студентів, що
навчаються за спеціальністю "Соціальна робота" та включають до свого складу основну частину у вигляді
методичної розробки двох білінгвальних лекційних занять та орієнтовний перелік теоретичних та практичних
завдань (українською та англійською мовами)та додаткову, до якої входять граматичний довідник з англійської
мови та українсько-англійський термінологічний словник (соціальна сфера), спрямований на допомогу
студентам у підготовці до практичних занять іноземною мовою та розширення спектру їх
репрезентаційних можливостей у майбутній професійній діяльності.
Слід відзначити, що БЗБ за своїм функціональним призначенням не є тотожним змістовому модулю
навчальної дисципліни і включає змістову частину певних видів занять, відібраних для білінгвального навчання,
та допоміжну інформацію (граматичний довідник з англійської мови та українсько-англійський словникрозмовник). Функцією БЗБ є підготовка студентів до вивчення фахових предметів іноземною мовою та
надання додаткової інформації з дисципліни, елементом якої він є. Тому білінгвальні змістові блоки
входять до НМК усіх дисциплін циклу професійної підготовки, які вивчаються протягом V-VIII
семестрів навчання, як додаткові елементи.
Головною особливістю білінгвального змістового блоку з будь-якої дисципліни є специфічна побудова
лекційного матеріалу. У той час, коли передбачається виклад лекційного матеріалу українською мовою, деякі
слова, конструкції, словосполучення подаються в дужках іноземною мовою (англійською) для візуального
запам’ятовування студентами під час самостійного опрацювання лекційного матеріалу. Такі білінгвальні
''вкраплення'' допомагають студентам запам’ятати певні конструкції, феномени іноземною мовою, що у
подальшому не лише полегшить їх процес підготовки до практичних, групових занять, а й сприятиме їхній
готовності до переходу на наступний етап білінгвального навчання. Окрім того, в кінці кожного параграфа лекції,
яка представлена українською мовою, подається коротка анотація змісту даного параграфа англійською мовою, а
в кінці лекції подається розгорнута анотація-узагальнення іноземною (англійською) мовою. Теоретичні питання
для перевірки засвоєння студентами лекційного матеріалу також представлені іноземною (англійською) мовою, а
практично-орієнтовані завдання творчого характеру, виконання яких студентами також передбачається
іноземною (англійською) мовою представлені білінгвально, щоб уникнути непорозуміння [7; 8].
Іще однією специфічною особливістю БЗБ є те, що граматичний довідник з англійської мови, який увійшов до
складу білінгвального змістового блоку, побудований таким чином, що приклади, які ілюструють граматичні
феномени, мають соціальну спрямованість, що сприяє подальшому супровідному запам’ятовуванню студентами
соціальних феноменів, термінів іноземною мовою (англійською).
Також до усіх білінгвальних змістових блоків входять термінологічні словники фахового спрямування, які
вміщують більше двох сотень термінів, що полегшить роботу студентів при вивченні фахових дисциплін
іноземною мовою та дасть можливість використовувати більшу кількість ресурсів при навчальній та
науково-дослідній соціально-педагогічній діяльності [7; 8].
Таким чином, білінгвальні змістові блоки є підготовчим етапом і можливістю переходу студентів на
наступний (третій) паритетний етап білінгвальної підготовки, що триває протягом І-ІІ семестру навчання
у магістратурі. На цьому етапі головним структурним елементом системи БН у ВНЗ виступає власне
фаховий предмет, який викладається іноземною мовою (англійською). Функцією фахового предмета,
який викладається іноземною мовою, є отримання студентами фахових знань, розвиток умінь і навичок
іноземною мовою. І, нарешті, на четвертому еволюційному етапі навчання, яке відбувається у
останньому семестрі (ІІІ) навчання у магістратурі, головним структурним елементом системи БН
виступає низка фахових предметів, які викладаються іноземною мовою. Головною функцією цього етапу
є розвиток білінгвальної професійної компетенції майбутніх фахівців соціальної сфери. Оскільки для
обох цих етапів головними структурними елементами БН є фахова дисципліна (чи дисципліни), яка
викладається повністю білінгвально, то для її викладання повинен бути розроблений навчальнометодичний комплекс.
Оскільки призначення НМК фахової дисципліни полягає у тому, щоб забезпечити цілісний
навчальний процес із соціально-педагогічної дисципліни, то при його створенні були використані різні
засоби навчання, що складають одне ціле і підпорядковуються одній меті – розвиток білінгвальної
професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери.
У процесі реалізації моделі білінгвальної професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в
Житомирському державному університеті імені Івана Франка шляхом аналізу дисциплін циклу професійної
підготовки студентів-магістрантів за спеціальністю ''Соціальна робота'', було виокремлено і впроваджено
в процес білінгвального навчання дисципліну проблемного характеру ''Актуальні проблеми соціальної
педагогіки'', НМК якої буде розглянуто у якості прикладу розробки навчально-методичного забезпечення БН в
умовах університету.
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НМК дисципліни ''Актуальні проблеми соціальної педагогіки'' побудований за традиційною моделлю
НМК і складається з двох частин: матеріали з планування вивчення дисципліни та матеріали з організації
і проведення навчального процесу.
Перша частина включає робочу програму, теми і плани лекцій, плани практичних, групових занять,
тематику ділових ігор і ситуаційних задач, завдання для самостійної роботи, тести об'єктивного
контролю знань, питання до екзамену. До другої частини відносяться методичні матеріали, навчальнометодичні посібники, інструктивно-методичні матеріали до практичних, групових занять, до проведення
ділових ігор і розв’язання ситуаційних задач, до самостійної роботи, до роботи з тестами, щодо підготовки до
екзаменів.
Щодо матеріалів з планування навчального процесу, які мають традиційну структуру, то вони
відрізняються від традиційних лише тим, що створюються білінгвально: робоча програма навчальної
дисципліни – українською мовою та пункти, які стосуються змісту навчальної дисципліни – іноземною
мовою.
Оскільки плани лекційних, практичних, групових занять є особистим робочим документом викладача, то
складаються вони в умовах білінгвального навчання за довільною формою відповідно до робочої програми
навчальної дисципліни з дотриманням педагогічних і методичних вимог. Єдиною відмінністю планів
лекційних, групових та практичних занять, які розробляються для проведення білінгвальних дисциплін, є їхнє
білінгвальне змістове наповнення. Окрім того, що у будь-якому плані заняття викладач повинен виокремити
структурні одиниці – етапи, логічно завершені відрізки навчального часу, кожен з яких характеризується
певними завданнями, змістом, видами діяльності викладача і студентів, у плані повинна бути висвітлена:
тема, мета, тип заняття; зазначено використання навчально-наочних посібників та технічних засобів навчання;
міжпредметні і внутрішньопредметні зв’язки;основні питання досліджуваної теми; повідомлення нового
матеріалу викладачем або самостійна робота студентів; контроль за діяльністю студентів і перевірка набутих
знань; завдання для самостійної роботи. В умовах білінгвального навчання тему, мету основні питання
досліджуваної теми, а також повідомлення викладача та завдання для самостійної роботи студентів потрібно
зазначати у планах українською та іноземною мовами.
Розробляючи план білінгвального заняття, необхідно пам’ятати, що він повинен відповідати таким
вимогам: чітке і зрозуміле для студентів формулювання цілей заняття іноземною мовою; нерозривність
зв’язку між освітніми і виховними завданнями заняття; педагогічне обґрунтування відбору змісту навчального
матеріалу як для заняття в цілому, так і для кожного його структурного елемента; організаційна чіткість
повинна бути наслідком правильного вибору типу заняття, планування його структури і ретельної підготовки
до нього викладача; на кожному занятті необхідно зміцнювати зв’язки між професійною і мовно-практичною
підготовкою; співвідношення колективної й індивідуальної роботи студентів повинно змінюватись в
залежності від змін навчально-педагогічної ситуації в рамках поставлених цілей заняття. Таким чином,
вимоги до планування лекцій, практичних, інших видів занять в умовах білінгвального навчання залишаються
традиційними, але потребують акценту на мету білінгвального навчання – розвиток білінгвальної професійної
компетентності майбутніх фахівців.
Традиційним також залишається процес розробки та планування тестів об’єктивного контролю знань
студентів та питань до екзамену. Єдиною відмінністю є лише те, що будучи спрямованими на перевірку
виключно професійних знань студентів, вони створюються іноземною мовою, що дає можливість
перевірити і лінгвістичну компетентність студентів.
Другою частиною НМК є матеріали з організації і проведення навчального процесу. Для розробки
цієї частини НМК викладач повинен створити пакет методичних матеріалів для студентів: підручники
або тексти лекцій, інструктивно-методичні матеріали до практичних занять, інструктивно-методичні
матеріали до групових занять, інструктивно-методичні матеріали до проведення ділових ігор і
розв’язання ситуаційних задач, інструктивно-методичні матеріали до самостійної роботи, інструктивнометодичні матеріали до роботи з тестами, інструктивно-методичні матеріали з підготовки до екзамену.
Для зручності роботи студентів, плануючи НММ з дисципліни ''Актуальні проблеми соціальної
педагогіки'', увесь пакет матеріалів був зібраний у одному виданні – навчально-методичному посібнику
''Актуальні проблеми соціальної педагогіки'' (Topical Issues of Social Pedagogics), куди увійшли усі
необхідні студентам матеріали, передбачені для організації та проведення навчального процесу [9].
Перш за все, до навчально-методичного посібника був включений витяг з робочої програми
навчальної дисципліни ''Актуальні проблеми соціальної педагогіки'', яка складається білінгвально.
Зважаючи на той факт, що студенти навчаються на немовному факультеті, студентам був
представлений матеріал для самостійного опрацювання, який стосується особливостей перекладу
наукової літератури, який не передбачено для вивчення у межах дисциплін циклу професійної
підготовки, але є необхідним для подальшого опрацювання фахового матеріалу білінгвально.
У навчально-методичний посібник увійшов також теоретичний матеріал з дисципліни циклу
професійної підготовки ''Актуальні проблеми соціальної педагогіки''. Побудований на засадах
білінгвізму, він включає назву, мету та план лекцій, що представлені українською і англійською мовами,
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лекційний матеріал, який представлено українською мовою та розгорнуту анотацію лекції іноземною
(англійською) мовою, а також список використаної літератури до кожної лекції.
Що стосується завдань до практичних, групових занять, професійно-орієнтованих задач, то вони
представлені в навчально-методичному посібнику у вигляді переліку теоретичних питань та практичноорієнтованих завдань після кожної лекції [9].
Ці теоретичні питання та практично-орієнтовані завдання представлені іноземною (англійською)
мовою і стосуються матеріалу, викладеного у лекції. Зміст цих теоретичних питань та практичноорієнтованих завдань носить виключно професійний характер, але оскільки матеріали представлені для
виконання іноземною мовою, то у студентів одночасно розвивається як професійна, так і лінгвістична
компетентність, що у сукупності складає білінгвальну професійну компетентність майбутніх фахівців У
навчально-методичному посібнику також представлені тести для перевірки знань студентів з навчальної
дисципліни ''Актуальні проблеми соціальної педагогіки'', які також побудовані за білінгвальним
принципом: тести побудовані іноземною мовою, але перевіряють фахові знання студентів. НМП вміщує
також відповіді до тестів, що дасть можливість студентам у процесі вивчення дисципліни самостійно
перевіряти свої проміжкові знання з дисципліни. Слід також відмітити, що до навчально-методичного
посібника ''Актуальні проблеми соціальної педагогіки'' увійшов україно-англійський словник соціальнопедагогічних термінів, оскільки ця галузь знань відноситься до вузькоспеціальних і фахові терміни не
завжди представлені у словниках та довідниках загального вжитку та з огляду на багатозначність
англомовних термінів. Тому для полегшення роботи студентів та однозначного їх трактування у
соціально-педагогічному контексті основні терміни зібрані і представлені у навчально-методичному
посібнику [9].
Важливим елементом навчально-методичного посібника ''Актуальні проблеми соціальної педагогіки''
є аудіо диск, який містить усі анотації лекційного матеріалу, представленого в посібнику, а також аудіо
терміни, що увійшли в україно-англійський словник посібника. Цей диск розроблений для самостійної
роботи студентів, щоб сприяти розвитку мовленнєвих навиків студентів, їх можливості сприймати на
слух фахового матеріалу, що призведе до полегшення процесу сприйняття білінгвальних лекцій, роботи
на практичних, групових заняттях.
Екзаменаційний білет з білінгвальної дисципліни доцільно розробляти іноземною мовою, але
перевіряти знання фахових знань, умінь. Так, з навчальної дисципліни ''Актуальні проблеми соціальної
педагогіки'' екзаменаційний білет вміщує теоретичне питання, п’ять тестових завдань та практичноорієнтоване завдання іноземною (англійською) мовою. Варто зауважити, що типові теоретичні питання
та професійно-орієнтовані завдання були вміщені у навчально-методичний посібник ''Актуальні
проблеми соціальної педагогіки'' та опрацьовані студентами під час практичних та групових занять.
Тести також були вміщені у навчально-методичний посібник, щоб студенти могли тренуватися під час
самостійної роботи, а також для перевірки проміжкових знань студентів під час навчання.
Таким чином, навчально-методичне забезпечення третього та четвертого етапів білінгвального
навчання потребує розробки спеціального білінгвального навчально-методичного комплексу, який попри
свою традиційну структуру, має багато особливостей, бо має враховувати не лише фаховий, а й
лінгвістичний бік білінгвального навчання та слугувати більш розширеній меті навчання – розвитку
білінгвальної професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери.
Оскільки при розробці навчально-методичного забезпечення білінгвальної професійної підготовки
майбутніх фахівців соціальної сфери ключовим акцентом став той факт, що білінгвальне навчання
передбачає використання іноземної мови (англійської), то ефективними можна вважати усі відомі форми,
методи, засоби, які використовуються при вивченні іноземної мови загалом і передбачають системне
оволодіння чотирма основними видами мовленнєвої діяльності:
- читання та розуміння прочитаного (адаптованих та неадаптованих науково-популярних джерел,
лекційних матеріалів, навчальних посібників, підручників та наукових статей, тестів, засобів масової
інформації, англомовних текстів з Інтернет ресурсів, у тому числі програмних засобів використання
англомовних сайтів, анотування та реферування текстів);
- слухання та розуміння почутого (мова викладача під час лекцій, розуміння міжособистісного
спілкування під час практичних занять, розуміння аудіо-інтернет конференцій, круглих столів, семінарів,
автентичних аудіо-записів наукових фільмів);
- говоріння (монологічне та діалогічне мовлення на заняттях, спілкування під час виконання вправ,
творчих завдань, виступи на конференціях з участю міжнародних науковців);
- письмо (ведення конспекту лекцій, виконання соціально-педагогічних завдань, написання анотацій
до наукових статей, написання резюме щодо подальшого працевлаштування, оформлення наукових звітів
при участі у грантах, написання доповідей, рефератів для участі у міжнародних студентських
конференціях).
При цьому, неабияке значення відводилося оволодінню навичками комплексного використання
зазначених видів діяльності при роботі над перекладом наукової літератури за фахом, який також має
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свої граматичні, лексичні та стилістичні особливості. Цілком зрозуміло, що на немовному факультеті
(соціально-психологічний) з високим рівнем підготовки за всіма вищезазначеними видами мовленнєвої
діяльності, повністю білінгвальне навчання стає можливим лише на старших курсах або в межах
магістерської підготовки (3-4 етапи БН), а до цього часу (1–2 етапи БН) здійснюється лише підготовка до
БН, забезпечення якої також потребує ретельної розробки методичних матеріалів. Також важливе
значення відіграє збалансоване використання традиційних та інноваційних форм, методів навчання.
Особливого значення при білінгвальному навчанні набуває особистісно-орієнтований підхід, який сприяє
активізації творчого потенціалу та індивідуальних особливостей студентів.
Окрім того, варто зазначити, що білінгвальне навчання потребує обов’язкового використання під час
проведення усіх видів занять сучасних інформаційних технологій. У межах вивчення дисциплін циклу
професійної підготовки білінгвально передбачається тестова форма контролю. Студентам пропонуються
тести англійською мовою з чотирма варіантами відповідей, де лише одна є вірною. Тестові завдання
носять соціально-педагогічний зміст і перевіряють, насамперед, розуміння соціально-педагогічних
феноменів. Однак, цей вид контролю набутих знань здійснюється іноземною (англійською) мовою, тому
водночас цим перевіряється і знання фахової термінології, розуміння особливостей перекладу наукового
матеріалу.
Мотиваційна сторона підкріплюється бажанням магістрів надалі займатися науковою роботою, що
обов’язково передбачає володіння іноземною мовою за фахом, а також необхідністю складання екзамену
англійською мовою по завершенню білінгвального вивчення дисциплін циклу професійної підготовки.
На нашу думку, мотиваційний інтерес студентів до білінгвального навчання може бути підвищений
наданням їм можливостей написання та захисту магістерських дипломних робіт англійською мовою. Це
дозволить студентам-магістрам не тільки переконливо впевнитися у своїх знаннях, у тому числі
іноземної мови за фахом, а й адаптуватися в сучасному науковому середовищі.
Виходячи із зазначених чотирьох видів діяльності та форм організації навчального процесу при
білінгвальному навчанні набуває великого значення зміст навчальних посібників та підручників, які,
окрім матеріалів та завдань спрямованих на реалізацію усіх зазначених видів вивчення іноземної мови,
повинні містити теоретичний матеріал, практичні та тестові завдання з дисциплін циклу професійної
підготовки. Навчальні матеріали підручників та посібників мають бути максимально унаочненими –
повинні містити схеми, таблиці, діаграми, рисунки, щоб за допомогою візуального сприйняття
полегшити розуміння і усвідомлення соціально-педагогічних феноменів та вивчити фахову
термінологію. У цих методичних матеріалах має бути викладена актуальність даної дисципліни
англійською мовою, коротка історія та основні поняття теорії і техніки перекладу, особливості мови
наукової літератури. Підручники та посібники, окрім словника соціально-педагогічного спрямування з
перекладом на рідну мову, повинні містити теоретичну частину, у якій представлено особливості
перекладу наукової літератури: граматичні та лексичні основи перекладу, поради з практики перекладу
наукової літератури та правила використання словників і довідників. Ця теоретична частина посібника,
як правило, відводиться студентам на самостійне опрацювання з метою полегшення подальшого
осмисленого сприйняття основного матеріалу курсу лекцій з дисциплін циклу професійної підготовки.
Основний курс підручника чи посібника повинен складатися з розгорнутого тексту лекцій, запитань для
самоконтролю, тестових завдань для перевірки засвоєння матеріалу та практичних завдань, що
стосуються заданої теми, викладених іноземною мовою. Для підвищення ефективності слухового
сприйняття та створення мовного середовища під час самостійної роботи, бажано забезпечувати
навчальні посібники аудіодисками з відповідними навчальними матеріалами.
Висновок. Отже, білінгвальне навчання – це необхідна складова сучасної системи навчання у ВНЗ,
яка потребує вивчення і подальшої розробки з наукової та методичної точки зору. Запорукою успішного
впровадження білінгвальної професійної підготовки у навчальний процес має бути ретельно розроблене
навчально-методичне забезпечення, яке є головною складовою усього процесу професійної підготовки у
сучасному вищому навчальному закладі. Реалізація білінгвальної професійної підготовки у межах ВНЗ
забезпечить свідоме ставлення магістра до професійної діяльності, розвиток світогляду, самосвідомості
та розширить можливості адаптації майбутнього фахівця у різних соціальних, інформаційних, наукових
реаліях сьогодення. Серед перспектив подальших досліджень білінгвальної підготовки майбутніх
фахівців соціальної сфери вбачаємо питання оцінювання та контролю знань студентів, що навчаються
білінгвальним способом.
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Ситняковская С. М. Разработка учебно-методического обеспечения билингвальной
профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы.
В данной статье представлена структура и содержание учебно-методического обеспечения
билингвальной профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы, разработанного
кафедрой социальных технологий Житомирского государственного университета имени Ивана Франко.
Для реализации принципа целостности, проектируя систему билингвальной профессиональной
подготовки специалистов социальной сферы, процесс билингвального обучения в вузе был разделен на
этапы: сопроводительный этап (I-IV семестр обучения), дублирующий этап (V-VIII семестры
обучения), паритетный (I-II семестры обучения в магистратуре), эволюционный (III семестр обучения в
магистратуре). К каждому из этих этапов были разработаны специальные учебно-методические
материалы, которые в целом образовали пакет учебно-методического обеспечения билингвальной
подготовки специалистов социальной сферы, который отличается разнообразием, комплексностью,
соответствует образовательной программе подготовки специалистов социальной сферы и
охватывает все виды учебной деятельности студентов в условиях билингвального обучения.
Ключевые слова: учебно-методический комплекс, учебно-методическое обеспечение, билингвальная
профессиональная подготовка.
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Sytniakivska S. M. Development of the Methodological Support for Future Social Sphere Specialists
Bilingual Training.
This article shows the structure and content of the methodological support for future social sphere specialists'
bilingual training, developed by the Department of Social Technologies of the Zhytomyr Ivan Franko State
University. To implement the principle of integrity, designing a system of bilingual professional training for
future social sphere specialists, the process of bilingual teaching at the university was divided into stages:
covering stage (I-IV semesters of studying), additional stage (V-VIII semesters of studying), parity stage (I-II
semesters of master’s degree), evolutionary stage (III semester of master’s degree). Teaching materials have
been developed to each of these stages that are generally formed a package of teaching materials for bilingual
training of social sphere future specialists, featuring by variety, complexity, meeting the educational program of
social sphere specialists training, covering all learning activities of students in bilingual teaching. It was proved
that bilingual education is a necessary part of modern teaching system in higher educational institutions, which
requires further studying and development from the scientific and methodological points of view. The key to
successful implementation of bilingual training in the educational process must be carefully designed
methodological support, which is the main component of the whole process of training in modern university.
Implementation of bilingual training within university will provide conscious attitude of future social sphere
specialist to the profession and expand opportunities for adaptation of future specialist in different social,
informational, scientific realities.
Key words: teaching complex, educational and methodological support, bilingual training.
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РОЗВИТОК НАВИЧОК ІНШОМОВНОГО ГОВОРІННЯ ЧЕРЕЗ СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЙ
МОВНОГО СПІЛКУВАННЯ
Стаття присвячена аналізу особливостей організації навчального процесу при формуванні навичок
іншомовного говоріння у студентів вищих навчальних закладів. Проаналізовано основні специфічні
ознаки говоріння як мовленнєвої діяльності. Наведено основні труднощі й причини відсутності прогресу
при навчанні навичок говоріння. Охарактеризовано основні передумови їх успішного розвитку. Описано
основні види мовленнєвої діяльності, що стимулюють говоріння студентів.
Ключові слова: навичка, говоріння, студент, іноземна мова, спілкування.
Вступ. Багато з тих, хто вивчає іноземну мову, сприймають здатність розмовляти нею як міру її
знання. Досить часто студенти визначають вільне володіння мовою як вміння розмовляти з іншими
набагато більше, ніж уміння читати, писати, або розуміти усне мовлення. А свої успіхи вони оцінюють
саме з точки зору їх досягнень в усному спілкуванні.
Водночас, практика показує, що з усіх умінь, передбачених програмами навчальної дисципліни
"Іноземна мова", найгірше студенти опановують саме розмовну мову. Це здебільшого зумовлюється тим,
що в умовах відсутності мовного середовища досить важко сформувати у студентів навички говоріння. І
хоча мотивація сучасної молоді до вивчення англійської мови різко зросла, перед викладачами досі
постають певні виклики. Основними з них є: недостатня кількість навчальних годин, велика
наповнюваність груп, обмежена кількість підручників комунікативної спрямованості і, як наслідок цього,
брак усної мовної практики в розрахунку на кожного студента.
Стосовно останньої проблеми слід зазначити, що навіть у підручниках, що містять багатий вибір
навчальних завдань, в основі яких лежать групові і колективні форми взаємодії, на жаль, варіанти
реалізації ситуацій мовного спілкування представлені незначно, а технологія їх створення описана
недостатньо чітко.
Вищевикладене дає підстави стверджувати, що в сучасній вищій школі існує суперечність між
об'єктивно зростаючими вимогами, що пред'являються новими стандартами до вирішення проблем
формування у студентів навичок іншомовного говоріння, з одного боку, і недостатньою практичною
розробленістю методів, прийомів і моделей комунікативної освіти засобами англійської мови, з іншого
боку.
Аналіз психолого-педагогічної літератури. Розвиток навичок іншомовного спілкування в процесі
вивчення іноземної мови досліджували Г. Е. Борецька, Л. П. Гапоненко, О. М. Гринчишин,
І. Л. Онуфрієва. Питання розвитку навичок говоріння й необхідності вдосконалення монологічного
висловлювання учнів досліджували О. М. Біляєв, С. О. Караман, Т. О. Ладиженська, В. Я. Мельничайко,
М. І. Пентилюк, Л. І. Попова, І. О. Синиця; діалогічного – В. І. Бадер, О. М. Горошкіна, А. І. Ляшкевич,
Е. Я. Палихата, Т. В. Симоненко. А на важливість того, що при навчанні іноземної мови велика увага
повинна приділятися оволодінню навичками усного мовлення, як одного з основних способів
використання мови, в своїх працях наголошують такі вчені, як А. А. Алхазішвілі, О. В. Бєляєв,
Г. П. Запорожченко, І. О. Зимня та інші.
Мета статті полягає у визначенні та обґрунтуванні основних умов та факторів формування навичок
іншомовного говоріння через створення ситуацій мовного спілкування.
Виклад основного матеріалу. Метою навчання англійської мови передбачається навчання
спілкуванню нею в усній і письмовій формах у рамках мовної ситуації.
Як відомо, способом усно-мовного спілкування є говоріння. В свою чергу, метою навчання говорінню
є розвиток у студентів здатності відповідно до їхніх реальних потреб та інтересів здійснювати усне
мовне спілкування в різноманітних ситуаціях.
Водночас, говоріння як мовна діяльність має певні специфічні ознаки, а саме: умотивованість,
активність, цілеспрямованість, зв'язок з діяльністю, зв'язок з комунікативною функцією мислення, зв'язок
з особистістю, ситуативність, еврастичність, самостійність, темп [1].
Отже, на занятті викладач повинен створювати умови, які сприяли б спілкуванню студентів. Для
цього викладач повинен враховувати вищезгадані специфічні ознаки даного виду мовленнєвої діяльності.
Якщо чітко визначені цілі і мотиви спілкування, враховані характерні особливості учасників
спілкування, їх вік, рівень розвитку і т.д., то акт спілкування в рамках будь-якої мовної ситуації,
безумовно, відбудеться.
© Тарасенко С. М., 2017
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Зрозуміло, що успіх в навчанні будь-якої іноземної мови визначається правильною організацією
навчального процесу. Завдання викладача полягає в залученні студентів до активної мовної діяльності на
занятті. Адже висловлювання студентів в ході бесіди, коли обговорюється якесь питання, набувають
природного характеру, якщо спільна діяльність організована в рамках групового спілкування. Виходячи з
цього можна дійти висновку, що одним з можливих шляхів формування навичок говоріння є
використання викладачем в рамках заняття навчально-мовних ситуацій спілкування.
До основних причин відсутності прогресу при навчанні навичок говоріння слід віднести:
– боязнь помилок (Робін Шарма, відомий канадський мотиваційний оратор, під час своїх виступів
постійно повторює, що людина боїться трьох речей: публічних виступів, смерті та смерті від публічних
виступів);
– обмежений словниковий запас;
– відсутність практики реального спілкування англійською мовою;
– недостатньо сформовані навички аудіювання;
– невпевненість студентів.
Тому роль сучасного викладача полягає не лише у розробленні навчального курсу загалом, але і в
належному плануванні занять з акцентом на зменшення часу мовлення викладача (ТТТ – Teacher Talking
Time), натомість збільшення часу мовлення студентів (STT – Student Talking Time).
Наприклад, для зняття фактора загальмованості / невпевненості студентів слід використовувати
роботу в малих групах. Це збільшує частку висловлювання за певний відрізок часу і знижує гальмування
студента, якому складно говорити перед усією групою. Звичайно, при роботі в групах викладачу важко
простежити за правильністю висловлювань кожного студента, і, як наслідок, не всі вони правильні, однак
при цьому та частка часу, яка відводиться на позитивну, корисну практику говоріння, є набагато
більшою, ніж якщо б це завдання виконувалося кожним студентом перед всією групою. Рівень мови,
необхідний для дискусії, може бути нижче, ніж при виконанні інших мовних завдань в тій же групі.
Учасники повинні легко згадувати слова, щоб швидко розмовляти з мінімальним коливанням. Тому
бажано перед початком дискусії повторити слова та виконати серію вправ на мовні структури
(граматичні, лексичні, фонетичні), які знадобляться студенту в даній дискусії [2].
На сьогодні існує досить велика кількість розроблених фахівцями з усього світу завдань, наближених
за своїм змістом до реальних комунікативних дій і спрямованих на розвиток і вдосконалення навичок і
вмінь усного мовлення. Вчені і лінгвісти виділяють такі основні види мовленнєвої діяльності, що
стимулюють говоріння студентів:
Дискусія (group discussion). Цей вид діяльності сприяє швидкому прийняттю рішення і розвитку
критичного мислення. В процесі навчання дискусія може бути організована у різний спосіб і повинна
бути спрямована на обмін думками, вираження ставлення студентів щодо прочитаного і почутого
матеріалу, спільний пошук рішень проблемних питань тощо. З метою організації дискусії формуються
групи з 3 – 5 осіб, яким надаються спірні теми для обговорення. При цьому важливо, щоб кожен учасник
групи мав можливість висловитися.
Важливою характеристикою дискусії є аргументованість висловлювань. З метою спрямування
накопичених студентами знань в потрібне русло і чіткого формулювання ними своєї позиції, викладач
може скористатися інтерактивним прийомом ПОПС-формула (PRES–formula  Position-ReasonExplanation-Example-Summary), запропонованим професором права Дейвідом Маккойд-Мейсоном з ПАР.
Головна цінність даного технологічного прийому полягає в тому, що з його допомогою студенти можуть
активізувати свій розумовий потенціал, а також формулювати особисту думку в чіткій і стислій формі,
давати лаконічні і місткі відповіді, висловлювати власну точку зору з того чи іншого питання, ситуації,
проблеми в рамках вивчених тем.
Для цього їм потрібно охопити чотири елементи:
П  позиція (в чому полягає точка зору)  я вважаю, що ...;
О  обґрунтування (доказ на підтримку позиції)  ... тому, що ...;
П – приклад (факти, що ілюструють довід)  ... наприклад ...;
С – судження (висновок)  ... тому ... [3]
Рольові ігри (role play). Студенти мають можливість представляти себе в різних соціальних
контекстах і грати різні соціальні ролі.
За загальною моделлю, ситуативно-рольова гра проходить у чотири етапи, а саме:
1) Орієнтація – відбувається визначення теми, опис правил та ходу гри (тренування навичок
говоріння та аудіювання).
2) Підготовка до проведення – презентується сценарій, формулюються завдання та відбувається
розподіл ролей.
3) Проведення гри – студенти отримують картки з ролями, шукають додаткову інформацію,
створюють діалоги та презентують їх. Граючи певну роль, студенти почуваються вільно та спілкуються у
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змодельованій ситуації, наближеній до реальної, за рахунок чого вдосконалюються їхні мовні та
мовленнєві навички.
4) Обговорення гри – відбувається дискусія студентів і педагога (аналізуються помилки і труднощі,
що виникли у процесі її проведення), що сприяє розвитку інтегрованих вмінь говоріння та
аудіювання [4].
Імітаційні моделі. Імітаційні моделі по своїй суті є більш складною і продуманою формою рольових
ігор. З метою надання більшої реалістичності тій чи іншій ситуації при навчанні використовуються різні
предмети та допоміжні матеріали.
Інформаційні прогалини (information-gap activities). Студенти працюють в парах. Вони отримують
ту чи іншу інформацію, якою обмінюються між собою. У процесі обміну інформацією повинні
вирішуватися певні проблеми, або здійснюватися збір інформації. Кожен з учасників діалогу однаково
важливий, тому тільки спільно учасники зможуть максимально точно і повно відтворити надану їм
інформацію.
Мозковий штурм. Даний вид діяльності передбачає навчання продукування ідей на задану тему за
обмежений період часу. Мозковий штурм може застосовуватися як для індивідуальної, так і для групової
роботи.
Завдання на ранжування інформації (ranking activities) передбачає розподіл отриманої інформації
відповідно до визначених критеріїв. Наприклад, студентам пропонується список прикметників, що
описують риси характеру людини. У групах їм потрібно вибрати три найголовніші (на їх погляд)
прикметника, що характеризують друга, подругу, викладача і розставити їх по порядку за ступенем
важливості.
Ранжування інформації супроводжується обговоренням, а на закінчення – її поданням з
обґрунтуванням і з подальшим обміном думками. Тут відпрацьовуються репліки згоди – незгоди,
процедури аргументування і висловлення власної думки [2].
Інтерв’ю. Студенти проводять інтерв'ю за обраними темами з різними людьми. Вони складають план
і питання для інтерв'ю самостійно, викладач може лише визначити тему.
Завершення розповіді. Викладач розповідає історію, але не до кінця, а кожен студент пропонує свою
розв’язку.
Завдання на здогад (guessing activities) пов'язані з впізнавання особи, предмета або процесу за
допомогою загальних питань, які потребують відповідей ''так'' або ''ні''. Наприклад, студентам, що
працюють в малих групах, видаються картки з назвами визначних місць. Кожен зі студентів по черзі,
відповідаючи на запитання решти учасників групи, повинен дати їм можливість дізнатися назву, вказану
на його / її картці. Вправи такого типу мотивують і програмують мовленнєву взаємодію.
Опис за картинками. Викладач пропонує описати або скласти розповідь по запропонованому
зображенню або серії зображень.
Доповідь. Кожен студент повинен приготувати перед заняттям розповідь на задану тему, а потім
стисло, логічно й аргументовано викласти підготовлену інформацію. Такі завдання розвивають навички
монологічного висловлювання.
Завдання на проектну роботу (project-based activities) – це самостійно сплановані й реалізовані
студентами роботи, в яких мовне спілкування вплетено в інтелектуально-емоційний контекст іншої
діяльності [5].
Не викликає заперечень ствердження експертами того факту, що одним з найбільш ефективних
способів навчання говоріння є використання на заняттях групових проектів. Особливий інтерес, в
контексті навчання говоріння на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах, викликають
короткострокові проекти. Серед переваг цього методу варто згадати наступні:
• можливість підбору тем, орієнтованих на інтереси студентів;
• відсутність реальної необхідності у тривалих або трудомістких дослідженнях;
• можливість презентації студентами своїх робіт в усній формі.
В якості прикладу можна навести один з форматів подібних проектів, в якому студентам
пропонується в невеликих групах скласти ''кращу п’ятірку'' (Top Five), наприклад, ''5 найкращих авторів''
(при цьому студенти можуть бути заохочені до пояснення, чому їм подобається саме ці автори, а також
до опису книг або прочитання уривку з вірша). Цей формат вдало зарекомендував себе і ґрунтується на
любові людей до складання усіляких списків, рейтингів тощо.
Такі проекти можуть бути представлені на одному занятті, а після ретельної підготовки – завершені
на наступному уроці.
Основними перевагами короткострокових проектів є:
• Отримання студентами контрольованих можливостей висловлювати власні думки.
• Можливість адаптації змісту проектів до навчальної програми дисципліни або до фахової
спрямованості студентів.
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• Усна презентація результатів кожної групи може займати стільки часу, скільки це необхідно, в
залежності від ентузіазму і мовного рівня студентів.
• Заключний етап – усна презентація – дає відмінну практику говоріння [6].
Використання на заняттях елементів підготовки публічних виступів також сприяє вдосконаленню
навичок говоріння в цілому. Оскільки подібні завдання вимагають уваги студентів не тільки до форми, а
й до змісту їхніх висловлювань. Зокрема, дієвим є метод поділу промови на частини (за рахунок пауз та
інтонаційних наголосів), який може допомогти студентам в подальшому більш впевнено здійснювати
іншомовне спілкування. Застосовуючи цей метод на практиці, студентам можна запропонувати
прослухати короткий епізод будь-якого відомого публічного виступу (наприклад, промови Мартіна
Лютера Кінга ''I have a dream" або виступу Стіва Джобса перед випускниками Стенфорда), а потім
відтворити почуте з усіма інтонаційними наголосами і паузами [7].
Оскільки у спілкуванні крім уміння говорити, важливим також є вміння слухати, слід враховувати той
факт, що зазвичай студенти мають різний ступінь розкутості у спілкуванні (можуть бути більш або менш
говіркими). Менш говірким студентам краще дозволити грати допоміжну роль в груповій роботі,
наприклад записувати рішення групи.
Водночас деякі люди взагалі неохоче сприймають рольові ігри. Це природно, так що не варто їх до
цього примушувати – краще змінити завдання [8].
Висновки. Будь-який викладач, який при підготовці до проведення занять з іноземної мови прагне
вийти за рамки простого повторення і маніпуляції з певними граматичними формами, тобто відійти від
простої ''мовної практики'' і організувати спілкування студентів на значимі для них теми, повинен бути
готовим до їхніх помилок, а іноді і розчарування [9]. Однак не слід занадто зосереджуватися на
уникненні подібних речей, оскільки вони є частиною процесу навчання. Краще спрямувати зусилля на
підтримку і заохочення студентів до подальшого руху вперед в оволодінні навичками й уміннями
іншомовного спілкування.
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Тарасенко С. М. Развитие навыков иноязычного говорения через создание ситуаций речевого
общения.
Статья посвящена анализу особенностей организации учебного процесса при формировании навыков
иноязычного говорения у студентов высших учебных заведений. Анализируются основные специфические
признаки говорения как речевой деятельности. Приводятся основные трудности и причины отсутствия
прогресса при обучении навыков говорения. Охарактеризованы основные предпосылки их успешного
развития. Описаны основные виды речевой деятельности, стимулирующих говорения студентов.
Ключевые слова: навык, говорение, студент, иностранный язык, общение.
Tarasenko S. M. Foreign Language Speaking Skills Development through Creating Situations of Verbal
Communication.
Ability to speak is the most essential skill since it is the basic for communication. For improving speaking skill,
students need lots of practice, encouragement and correction. This paper examines the peculiarities of
educational process organization regarding developing foreign language speaking skills of students in higher
educational establishments. It analyzes the main specific features of speaking, as one of the most valued skills in
learning a foreign language. A range of problems in teaching language oral speech are considered and
analyzed. The main difficulties and reasons for the lack of progress in teaching speaking skills are given and
characterized along with the main prerequisites for successful enhancement of these skills. There are many
factors that influence the speaking skill of the students. Some factors come from the teacher, some other come
from the student itself. According to many teaching theorists, speaking skill can be developed through
communicative activities. This paper examines what the role of the teacher is in order to improve the learners’
skills, the features of oral communication that need to be improved and which strategies can be used to
overcome the difficulties. The paper also describes some types of language activities that stimulate students'
speaking. Some measures to solve the problems are recommended to be taken.
Key words: skills, speaking, student, foreign language, communication.
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТУДЕНТАМИ НАПРЯМУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НА МАТЕРІАЛІ TED TALK
У статті висвітлено особливості комунікативного навчання та його вплив на сформованість
професійної комунікативної компетентності студентами напряму ''міжнародних відносин''. Описано
результати дослідження і доведено ефективність комунікативної методики, підвищення рівня
іншомовної комунікативної компетентності студентами напряму ''міжнародні відносини'' на
матеріалі TED talks. Відзначено, що формування професійної комунікативної підготовки здійснювалось
на різних етапах реалізації педагогічної системи професійної комунікативної компетентності
студентами напряму ''міжнародні відносини''.
Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, відеоматеріали, професійна комунікативна
підготовка, студенти напряму ''міжнародні відносини'', TED talk, комунікативні стратегії та тактики.
Вступ. Демократизація і гуманізація усіх сфер життєдіяльності суспільства підтвердили той
незаперечний факт, що традиційне уявлення про цілі, зміст і технології професійного навчання
студентами напряму ''міжнародні відносини'' мало відповідають новим вимогам суспільного розвитку.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Багато дослідників уявляють комунікативну
компетентність у вигляді взаємодіючих і взаємнопроникаючих утворень, які в після вузівській діяльності
проявляються як педагогічна ''майстерність''. Однією з ознак сформованості професійної майстерності є
індивідуальний стиль діяльності. Формування індивідуального стилю педагогічної діяльності можливе
лише на засадах оволодіння професійними знаннями, уміннями і навичками, щоб мати можливість
обрати з них ті, які оптимально співпадають з індивідуальними здібностями особистості.
Основи комунікативної компетентності закладаються у процесі навчання і продовжують формуватися
упродовж усього професійного життя.
Під комунікативною компетентністю розуміють універсальний інформаційно-енергетичний,
змістовно-творчий процес, виділяючи стадії: 1) контакт, 2) бесіда, 3) дискусія, 4) транскомунікація
(любов, дружба). Компетентність у сфері професійної педагогічної діяльності є комунікативна гнучкість
суб’єкта-педагога, яка виявляється наявністю у арсеналі особистості усіх можливих установок і
стратегій, реалізацією обраних дій і психологічних позицій у результаті аналізу і оцінки ситуації,
гнучким і адекватним використанням прийомів і технік спілкування.
Сучасні дослідники під комунікативною компетентністю розуміють сукупність її структурних
складових (компетенцій): комунікативні і організаційні можливості, здатність до емпатії і рефлексії, до
самооцінки і самоконтролю, культури вербальної і невербальної взаємодії.
Мета статі – формування рівня іншомовної комунікативної компетентності в студентів напряму
''міжнародні відносини'' на матеріалі TED talk. TED talk – це відео, створене з презентацій
TED (технології, розваги, дизайн) конференцій чи головних подій, які мали місце у світі. TED
talks переважно лімітовані у часі до 18 хвилин, але існують винятки. Продемонструємо TEDx website's
вибіркові критерії, які зазначені на сайті: TED шукає на цікавих, харизматичних ораторів, чиї промови
висвітлюють нові ідеї засновані на реальних фактах і є актуальними для всесвітньої аудиторії. У
контексті поглиблення розуміння сутності поняття ''комунікативна компетентність'' розглядаються такі
тлумачення: комунікативна компетентність – уміння встановлювати і підтримувати необхідні контакти з
іншими людьми (Г. Данченко, Ю. Жуков, С. Козак, С. Макаренко, Л. Петровська, П. Растєнніков,
Ю. Рись, В. Степанов, В. Ступницький); це володіння сукупністю певних умінь (Є. Головаха,
Т. Ладиженська, Є. Мелібруда, Н. Паніна, Р. Парошина, М. Станкін); це знання норм і правил
спілкування (А. Козлов, Т. Іванова). Ми розглядаємо комунікативну компетентність як складну
інтегративну якість особистості, яка опосередковує професійну діяльність учителя і перекладача,
спрямовану на налагодження, підтримку і розвиток ефективної взаємодії зі студентами. Можна сказати,
що комунікативна компетентність є і складовою, і базовою характеристикою професійної компетентності
залежно від функції, яку реалізовує майбутній дипломат у різних видах діяльності. Це твердження дає
нам право розглядати комунікативну компетентність – як професійну комунікативну компетентність
студентами напряму міжнародні відносини. Д. Годлевська визначає професійну комунікативну
компетентність як комплекс комунікативних знань та мовленнєвих умінь, навичок, як базового
компонента, а також прояву емпатії, рефлексії, креативності, оволодіння якими дозволяє майбутньому
© Фугалевич Д. О., 2017
148

Педагогічні науки. Випуск 3 (89).

фахівцю адекватно користуватися усіма засобами комунікації (як вербальної, так і невербальної) у
спілкуванні [1: 10].
Виклад основного матеріалу. Професійна комунікативна компетентність майбутніх студентів
напряму міжнародні відносини є професійно-особистісною характеристикою, яка виявляється в
характері суб’єктивності студента в навчальній діяльності, забезпечує його готовність і здатність
виконувати професійні функції відповідно до поставлених стандартів і вимог; бажання й уміння
створювати нову реальність на рівні цілей, змісту технологій, а також розуміння і цілісного бачення
майбутнім дипломатом змісту освіти і конкретної ситуації в ньому, як гуманітарного феномена. Усе це
забезпечується взаємозв’язком навчально-пізнавальної, науково-дослідницької, практичної діяльності
студентів.
Аналіз літератури показав, що формування професійної компетентності досліджували Л. Зеленська,
Л. Карпова, Н. Кузьміна, А. Маркова ; формуванню окремих аспектів професійної іншомовної
компетентності присвятили свої дослідження В. Баркасі, С. Ніколаєва та ін. Результати аналізу
психолого-педагогічних досліджень у галузі професійної підготовки фахівця свідчать про наявність
різних підходів науковців щодо тлумачення категорії ''професійна комунікативна компетентність''.
Дослідники окреслюють її як характеристику особи, як реалізацію професійних функцій, як сукупність
комунікативних, конструктивних, організаторських умінь. Крім того, компетентність розглядається як
система рівнів професійної майстерності (О. Савченко). А. Ковалів вважає, що компетентність є
перехідним етапом між старанністю і досконалістю. Компетентність розглядають також як
поінформованість, обізнаність, авторитетність (О. Мельничук). Окремі науковці (Л. Зеленська,
Г. Селевко, А. Хуторська) розглядають ПКК як сукупність ключових, базових і спеціальних компетенцій.
Під ключовими компетенціями розуміють загальні компетенції людини, необхідні для соціальнопродуктивної діяльності будь-якого сучасного фахівця, а базові – це компетенції у певній професійній
діяльності. Спеціальні компетенції забезпечують виконання конкретної педагогічної дії, вирішення
конкретної проблеми або професійного завдання.
Вивчення проблеми професійної компетентності показало її неоднозначність у сучасній педагогічній
науці. Так, А. Маркова [2] виокремлює певні її види – спеціальну компетентність, соціальну, особистісну
та індивідуальну; на думку Є. Огарьова, вона включає п’ять компонентів: глибоке розуміння сутності
виконуваних завдань і вирішуваних проблем; знання досвіду, який є в певній галузі, активне оволодіння
його найкращими досягненнями; уміння обирати засоби і способи дії, адекватні конкретним обставинам
місця і часу; почуття відповідальності за досягнуті результати; здатність учитися на помилках і вносити
корективи у процес досягнення цілей; І. Колеснікова визначає складові, основними з яких є особистісногуманні орієнтації, креативність, рефлексія тощо. Означені підходи дозволяють співвіднести професійну
компетентність зі здібностями, уміннями та знаннями, адекватними професійним завданням і достатніми
для їх вирішення, що частково співпадає з позицією нашого дослідження.
На думку З. Підручної, формування у студентів ПКК – здатності і готовності здійснювати мовне
посередництво на професійному рівні [3: 12].
У контексті поглиблення розуміння сутності поняття ''комунікативна компетентність'' розглядаються
такі тлумачення: комунікативна компетентність – уміння встановлювати і підтримувати необхідні
контакти з іншими людьми (Г. Данченко, Ю. Жуков, С. Козак, С. Макаренко, Л. Петровська,
П. Растєнніков, Ю. Рись, В. Степанов, В. Ступницький); це володіння сукупністю певних умінь
(Є. Головаха, Т. Ладиженська, Є. Мелібруда, Н. Паніна, Р. Парошина, М. Станкін); це знання норм і
правил спілкування (А. Козлов, Т. Іванова). Ми розглядаємо комунікативну компетентність як складну
інтегративну якість особистості, яка опосередковує професійну діяльність майбутнього фахівця,
спрямовану на налагодження, підтримку і розвиток ефективної взаємодії з учнями. Можна сказати, що
комунікативна компетентність є і складовою, і базовою характеристикою професійної компетентності
залежно від функції, яку реалізовує філолог у різних видах діяльності.
Проблема спілкування та комунікативної компетентності є актуальною і займає істотне місце у
психологічній науці (Г. Андреєва, О. Бодальов, В. Куніцина, О. Леонтьєв, Б. Ломов, В. Москалець,
Р. Немов, Л. Петровська, В. Погольша, Г. Рогова, К. Роджерс, А. Хараш, Є. Цуканова та ін.). В
українській психології вагомий внесок у дослідження проблеми спілкування, комунікації зробили
Г. Костюк, С. Максименко, В. Семиченко та ін. В. Кан-Калік, С. Максименко, Л. Орбан-Лембрик.
Положення про роль спілкування в розвитку вищих психічних функцій, про зв’язок спілкування та
спільної діяльності, навчання й виховання розкривають Н. Жинкін, В. Кан-Калік; на проблеми
ефективності сучасних педагогічних технологій указували В. Москалець, Т. Щербан та ін. Англійська
мова, хоч і не має змоги миттєво змінити мовну картину світу людини, спроможна звільнити її від
фіксованих колективних стереотипних і еталонних уявлень про світ і відповідно надати більшої волі,
креативності, спонтанності у власному, а не нав’язаному світосприйнятті. Саме індивідуально-творчий
підхід до вивчення іноземної мови сприяє особистісному становленню студента та розвитку креативного
потенціалу, що слугує ефективному засвоєнню мови, яка вивчається. З психологічного погляду, іноземна
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мова здатна нейтралізувати психічні захисти людини, відкриваючи можливість для дослідження і
пізнання несвідомих аспектів психіки студента, що сприяє вирішенню його психологічних проблем
[4: 14]. В. Куніцина пропонує визначення поняття міжособистісного спілкування як взаємодії між
кількома людьми, що здійснюється за допомогою вербальних (мовленнєвих) і невербальних засобів
впливу, в результаті якої виникає психологічний контакт і певні відносини між людьми, а також
взаємного обміну суб’єктивним досвідом людей, котрі знаходяться у просторовій близькості і мають
можливість бачити, чути, торкатися один одного, легко реалізовувати зворотний зв’язок. Основними
типами комунікації, за Дж. де Віто, є: 1) інтраперсональна (акт інтраперсональної комунікації має місце,
коли особа ''розмовляє сама з собою'': оцінює себе, свої дії та вчинки, аналізує свою поведінку,
обґрунтовує прийняті рішення, обдумує наміри); 2) міжособистісна (як взаємодія двох окремих осіб);
3) комунікація в межах малої групи осіб; 4) виголошення промов (як комунікація мовця з аудиторією);
5) медіа-комунікація [5: 3]. Міжособистісне спілкування ґрунтується на використанні моделей та засобів
комунікації. Моделі комунікації – це схеми, які відображають процес комунікації. Існують різноманітні
типи моделей комунікації. Умовно можемо поділити їх на дві великі групи: загальні та спеціальні. При
цьому до загальних можна віднести лінійну, інтерактивну та трансакційну моделі як різні варіанти
взаємообміну суб’єктивним досвідом сторін процесу спілкування. Спеціальні моделі ілюструють шляхи
розв’язання різних проблем у процесі міжособистісного спілкування. До цієї групи доречно віднести такі
моделі, а саме: балансу, налагодження стосунків, формування самоповаги тощо.
Загальні типи моделей комунікації:
–
лінійна – представляє комунікацію як дію, у рамках якої відправник кодує ідеї та почуття у
певний вид повідомлення і потім відправляє його одержувачу, використовуючи будь-який канал (усне
мовлення, жестикуляцію, письмове повідомлення листом, електронне повідомлення та ін.). При цьому
партнер тут виступає лише об’єктом впливу.
–
інтерактивна модель обов’язковим елементом комунікативного процесу розглядає
зворотний зв’язок і круговий характер його реалізації (відправник повідомлення і його одержувач
міняються місцями) [5: 22]. Ця модель комунікації досить широко застосовується у процесі проведення
практичних занять з іноземної мови у системі вищих навчальних закладів.
–
трансакційна розглядає комунікацію як процес одночасного відправлення та отримування
повідомлень комунікантами. У кожний конкретний момент ми здатні отримувати і декодовувати
повідомлення іншої людини, реагувати на її поведінку (міміку, жестикуляцію, тон тощо), у той же час
інша людина отримує наші повідомлення і, в свою чергу, реагує на них [5: 22].
Комунікативне спрямування – це спрямування на розмовника, оптимальність навчання з догляду
ефективності дії на іншу людину або аудиторію [6: 22–23]. Студенти набувають уміння вільно
формулювати свої думки в усній і письмовій формі, користуючись необхідними мовними засобами, що
відповідають цілям, змісту мовлення і умовам спілкування, що сприяє розвитку мислення студентів,
їхнього образного, емоційного мовлення, осмисленню значення мови як засобу спілкування і розуміння
навколишнього світу. Велика увага надається створенню комунікативної атмосфери. Викладач стає
стратегом, який реалізує концепцію підручників, доповнюючи їх комунікативними матеріалами. Він
організовує іншомовне спілкування, дає час на роздум, не вимагаючи моментальної відповіді, здійснює
гнучку корекцію помилок та ін. [7: 8].
За умов комунікативного спрямування навчання активізується формування усіх видів мовленнєвої
діяльності. Комунікативно-орієнтоване навчання іноземної мови як засобу міжкультурного спілкування
тісно взаємопов’язане з інтенсивним використанням її як інструмента пізнання:

світової культури, національних культур і соціальних субкультур народів країн, мови яких
вивчаються, і їх відображення в образі й стилі життя людей;

духовної спадщини країн і народів, загальнолюдських цінностей;

їх історико-культурної пам’яті;

способу досягнення міжкультурного взаєморозуміння [7: 8].
Суттєвий вплив на ефективність процесу спілкування, окрім особистісних якостей учасників
(задатків, здібностей, темпераменту, характеру, знань, умінь, навичок, рівня освіти та культури,
життєвого досвіду, толерантності, мотивації, спілкування тощо) і характеру міжособистісних стосунків,
мають різні ''шуми'' та ''бар’єри'' у спілкуванні. Згадані чинники можуть бути представлені фізичними або
психологічними (соціальними, гностичними) перешкодами, що з’являються у процесі декодування
повідомлень. Своєчасне виявлення подібних бар’єрів, а також формування у студентів практичних умінь
і навичок міжособистісного спілкування сприятимуть покращенню якості спілкування, розвитку його
гнучкості, максимальному врахуванню і задоволенню потреб та інтересів інших людей, підвищенню
ефективності й результативності навчального процесу. Особливого значення тут набувають потреби
особистості в довірливому спілкуванні (афіліації), милосерді та підтримці (альтруїзмі) як найважливіші
людські потреби, що реалізуються в спілкуванні (ІІІ-ІV рівні моделі ієрархії потреб за А. Маслоу).
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Комунікативний підхід передбачає органічне поєднання свідомих і підсвідомих компонентів у
процесі навчання іноземної мови, тобто засвоєння правил оперування іншомовними моделями
відбуваєтеся одночасно з оволодінням їх комунікативно-мовленнєвою функцією [7: 7].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, посилення комунікативного спрямування
навчання іноземної мови, тобто наближення до реального процесу спілкування можливе за умови
залучення аудіовізуальних засобів у навчальному процесі, власне створення автентичної атмосфери на
заняттях підвищить рівень комунікативної компетентності студентів. Перспективи подальших
досліджень вбачаються у спробі наблизити процес навчання за характером до процесу комунікації у
реальному мовному середовищі, повній імітації та наслідування патернів мовлення носіїв мови, що
уможливить змінити і систему навчання в цілому.
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Фугалевич Д. О. Повышение уровня иноязычной коммуникативной компетентности студентов
направления международных отношений на материале TED Talk.
В статье описано особенности коммуникативного обучения и его влияние на формирование
профессиональной коммуникативной компетентности студентами специальности ''международные
отношения''. Описано результаты исследования и доказано эффективность коммуникативной
методики, повышения уровня иностранной коммуникативной компетентности студентами
специальности международные отношения на материале TED talks. Отмечено, что формирование
профессиональной коммуникативной подготовки производилось на всех этапах реализации
педагогической системы профессиональной коммуникативной компетентности студентами
направления международные отношения.

151

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Ключевые слова: иностранная коммуникативная компетентность, видеоматериалы, профессиональная
коммуникативная подготовка, студенты подготовки ''международные отношения'', TED talks,
коммуникативные стратеги и тактики.
Fugalevych D. О. Raising the Level of Students' Foreign Communicative Competence in the Field of
International Relations on the Material of Ted Talk.
The specific of the communicative approach is highlighted and its influence on the professional communicative
competence of international relations students. The results of the research are described, and it is proved the
effectiveness of communicative techniques, improving the level of foreign communicative competence of the
students of international relations based on TED talk materials. It is mentioned that the formation of a
professional communicative preparation was provided on the different stages of the professional communicative
competence approbation of students of international relations. The TED talk video is created from
TED presentation (technology, entertainment, design) conferences or important events which took place in the
world. TED talks are mostly limited till 18 minutes but there are exceptions. TEDx website's explanation of
selection criteria: TED looks for engaging, charismatic speakers whose talks expose new ideas that are
supported by concrete evidence and are relevant to a broad, international audience. The first TED conference
was in 1984; the conference has been held annually since 1990. Over the years, presenters of TED talks have
included Al Gore, Bill Clinton, Bill Gates, Bono, Jane Goodall, Malcolm Gladwell, Gordon Brown, Richard
Dawkins Mike Rowe, Larry Page, Sergey Brin and Vint Cerf. So, the intensive communicative approach in
teaching English is of great value and has great retrospect into the future, which allows the real and natural
communicative process and approaching to the foreign communicative environment on condition of realization
the system of communicative preparation by means of audiovisual resources in educational process, creating the
authentic atmosphere.
Key words: foreign communicative competence, video resources, professional communicative preparation,
''international relation'' students, TED talk, communicative strategies and tactics.
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ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ МОВНОЇ
ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ
У статті розглядається ґенеза поняття ''комунікативна компетентність'' у науковій вітчизняній
літературі, визначається важливість формування комунікативної компетентності учнів
загальноосвітніх навчальних закладів. Автор аналізує сутність комунікативної компетентності,
особливості формування мовної та мовленнєвої компетенцій в контексті сучасної мовної політики,
приділяє увагу комунікативному підходу як одному з пріоритетних, акцентує на важливості
взаємозв'язку шкільної мовної освіти з реальними потребами суспільного життя.
Ключові слова: спілкування, комунікація, компетентнісний підхід, комунікативний підхід,
комунікативна компетентність, мовна компетенція, мовленнєва компетенція
Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні компетентнісний підхід в освіті виступає
важливим концептуальним орієнтиром. Реалізація компетентнісного підходу передбачає формування й
розвиток ключових компетентностей учнів загальноосвітньої школи в навчально-виховному процесі.
Компетентнісний підхід відповідає потребам Державного стандарту загальної середньої освіти в Україні,
узгоджується з гуманітарним підходом до організації й оцінки результативності середньої освіти.
Оскільки компетентність – це кінцевий результат навчання в загальноосвітньому закладі, то
актуалізується проблема оцінювання системи перевірки й оцінювання навчальних досягнень школярів на
засадах компетентного підходу. Головною метою мовного навчання в загальноосвітній школі є
формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, сформовані на
основі мовленнєвих умінь та навичок. Адже система української освіти зорієнтована на формування у
школярів умінь розв’язувати за допомогою мовних засобів комунікативні завдання в конкретних формах
та ситуаціях спілкування. Проблема комунікативної компетентності є актуальною, оскільки від рівня
розвитку комунікативної компетентності залежить не тільки соціальна сфера школяра, але і його
навчальні успіхи. Спілкування, є головною складовою життя людини, а комунікативна компетентність –
становить фактор успішності в спілкуванні. Комунікативна компетентність в практичному плані, є
фактор ефективного спілкування, який складається з особистісної та операціонально складових.
Зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями. Проблема компетентнісного
підходу в освіті широко досліджується науковцями Н. Бібік, В. Краєвським, В. Кальнеєм, В. Кременем,
О. Локшиною, О. Муравйовою, І. Ніконенко, О. Овчаруком, О. Онопрієнко, О. Пометун, Ю. Рибалком,
О. Савченко, Є. Сидоренко, А. Хуторським, М. Шишовим та ін., які підкреслюють його
інтернаціональний характер. Компетентність виступає сукупністю знань і умінь, необхідних для
ефективної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки діяльності, використовувати
інформацію. А. Хуторський розуміє поняття компетенція як сукупність взаємопов’язаних смислових
орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду діяльності школяра відносно певного кола об’єктів реальної
дійсності, необхідних для здійснення особисто і соціально значущої продуктивної діяльності [1].
Поняття комунікативна компетентність розглядається науковцями як характеристика особистості, як
частина інших видів компетенцій, як індивідуальна якість (Ю. Жуков, Ю. Ємельянов, В. Куніцина,
Л. Петровська, Є. Сидоренко та ін.). Відтак мовна і мовленнєва компетенції визначаються необхідною
умовою здобуття компетентності в усіх сферах життєдіяльності суб'єкта (А. Богуш, І. Зимняя,
М. Пентилюк, Л. Скуратівський). У сучасному суспільному житті спостерігається проблема
недостатнього мовленнєвого розвитку школярів, яка обумовлюється низькою мовленнєвою культурою.
Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні процесу формування комунікативної
компетентності школяра під час мовної підготовки школярів у загальноосвітньому навчальному закладі.
Розглянемо базові поняття. У вітчизняних та зарубіжних дослідженнях в процесі дослідження
проблеми формування комунікативної компетентності, науковці роблять акцент на важливості
спілкування в житті школяра, оскільки відносини з товаришами знаходяться в центрі життя підлітка і
старшокласника і визначають всі інші сторони їх поведінки і діяльності. Спілкування, як діяльність, є
важливим елементом побудови взаємовідносин з іншими людьми. Саме під час спілкування в шкільному
віці відбуваються процеси розширення світогляду юнаків та дівчат, які включаються в різні види
діяльності [2].
Комунікація визначається як ключове вміння, яке складається з умінь говорити й слухати, читати й
писати, тому мову використовують у комунікації як важливий інструмент, який впливає на результат
© Харченко Г. І., 2017
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комунікативної дії, але спілкуючись, підліток або старшокласник повинен говорити не заради самої
мови, а заради того, щоб вона здійснила потрібний вплив. Комунікація часто розглядається як вид
діяльності, відповідно комунікативна компетентність виявляється тільки в діяльності учня та зумовлює
його здатність до цілеспрямованої продуктивної діяльності та кооперації.
З метою встановлення основних шляхів підвищення ефективності комунікативного забезпечення
уроків української мови та літератури нами був вивчений досвід минулого та педагогів–новаторів.
Історичні факти дають підстави вважати, що проблеми та завдання, пов’язані з процесами
комунікативної взаємодії, обґрунтовувалися Сократом, Платоном, Ф. Рабле, Е. Роттердамським,
Я. А. Коменським; Ж.–Ж. Руссо, Д. Дідро, Й. Г. Песталоцці, ідеї яких можна ефективно використати для
організації сучасної продуктивної навчально – виховної взаємодії. Тому для того, щоб навчальна
взаємодія була ефективною та цікавою учням учитель повинен дбати про розвиток комунікативних
здібностей учнів; свідомо і цілеспрямовано спрямувати зусилля на опанування учнями мови науки;
намагатися зробити навчання якомога більш вмотивованим, сучасним; викликати інтерес в учнів
навчальною інформацією; структурувати та систематизувати навчальний матеріал.
Компетентність – це комплексна характеристика особистості, яка включає суму знань, навичок та
відносин, що дають змогу ефективно здійснювати певну діяльність [3; 4]. Сутність комунікативної
компетентності полягає у здатності і готовності вступати в різного роду (невербальні і вербальні, усні і
письмові) контакти для вирішення комунікативних завдань (передачі інформації, встановлення і
підтримання контактів тощо). Тому до складу компетентності включають деяку сукупність
комунікативних знань й умінь, які забезпечують ефективний перебіг комунікативного процесу [5]. Під
комунікативною компетентністю розуміється здатність і готовність людини до здійснення активної
комунікації, яка завжди вбудована в певну діяльність і обумовлена нею. Комунікативна компетентність,
як здатність, розвивається за допомогою формування адекватних дій, які будучи сформованими, стають
комунікативними вміннями людини, забезпечуючи готовність до активного спілкування [6]. А згодом, в
процесі спільних дій, виникають ціннісні установки, мотиви особистості, моральні норми, відбувається
культурний розвиток особистості і соціальної групи зокрема.
Компетенцію потрібно розуміти як реальну вимогу до засвоєння учнями сукупності знань, способів
діяльності, досвіду, ставлення з певної галузі знань, якостей особистості, яка діє в соціумі, а
компетентність – як реально сформовані особистісні якості учня та досвід діяльності [7]. Мовна
компетенція – це засвоєння, мовних норм, що склалися історично в українській мові та адекватне їх
застосування в будь-якій людській діяльності. Варто зазначити, що мовна компетенція виступає
інтегративним явищем, що охоплює цілу низку спеціальних здібностей, знань, умінь, навичок, стратегій і
тактик мовної поведінки, установок для успішного здійснення мовленнєвої діяльності в конкретних
умовах спілкування. В той же час мовленнєва компетенція − це вміння адекватно і доречно практично
користуватися мовою в конкретних ситуаціях (висловлювати свої думки, бажання, наміри, прохання
тощо), використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби
виразності мовлення. Порівнюючи ці два поняття, можна зробити висновок, що мовна компетентність є
передумовою становлення мовленнєвої компетентності, а мовленнєва компетентність визначається
суб'єктним утворенням, що містить сукупність мовних і мовленнєвих знань.
Комунікативна компетентність передбачає, насамперед, уміння людини спілкуватися з іншими
людьми, використовувати відповідні засоби виразності та ініціативні прояви. На уроках української мови
можна пропонувати учням різноманітні види завдань, що дозволяють висловлювати свої думки зв'язно і
адекватно, будувати комунікативно-доцільні висловлювання в усній і письмовій формі, використовуючи
необхідні і доцільні мовні засоби у відповідності до мети, змісту промови та умов спілкування. Це
означає, що необхідно виробляти відчуття мови, розвивати аналітичні та творчі здібності учнів – як на
рівні змісту, так і на рівні мовних засобів. На жаль, часто школярі мають серйозні прогалини в розвитку
комунікативної компетентності, серед них – зниження рівня читацької культури та обмежений
індивідуальний словниковий запас. Звісно це відображається на мовленнєвих уміннях, здібностях до
конструктивного діалогу, подальшої соціальної самореалізації тощо.
Сучасний урок української мови – це насамперед урок, на якому вчитель уміло використовує всі
можливості учня, весь його потенціал з метою активного розумового розвитку, глибокого й
усвідомленого засвоєння лінгвістичних понять, формування комунікативної компетентності та моральновольових якостей, виховання мовної особистості [8: 5].
Розглянемо основні методи по формуванню комунікативної компетентності у школярів
загальноосвітніх навчальних закладів під час мовної підготовки. Дискусія – обговорення проблемного
питання. Важливою характеристикою дискусії є аргументованість. Обговорюючи дискусійну проблему,
кожна сторона, опонуючи думці співрозмовника, аргументує свою позицію. Дискусія часто
розглядається як метод, який активізує пізнавальні інтереси школярів у процесі навчання, під час
вивчення складної теми. Мозковий штурм – оперативний метод вирішення проблеми на основі
стимулювання творчої активності, під час якого учасникам обговорення пропонують висловлювати
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якомога більшу кількість варіантів рішення, в тому числі нереальних. Соціально-психологічний тренінг –
один з методів активного навчання та психологічного впливу, який здійснюється в процесі інтенсивної
групової взаємодії, спрямований на підвищення компетентності в сфері спілкування, в якому загальний
принцип активності учня доповнюється принципом рефлексії. Тренінг дозволяє засвоїти ефективні
технології (методи, прийоми, техніки) прийняття рішень та ділового спілкування, розкрити індивідуальні
особливості підлітків та старшокласників, корегувати їх поведінку в різних мовленнєвих ситуаціях.
Емоційна включеність учасників в ситуацію тренінгу дозволяє створити високу мотивацію до навчання,
посилити закріплення знань, формування умінь і навичок школярів.
Не менш ефективним методом є дидактичні ігри, які виділяють за видом діяльності учнів – ігримандрівки, ігри-доручення, ігри-діалоги, ігри-імітації. З усього різноманіття методичного інструментарію
використання ігрових технологій під час мовної підготовки школярів забезпечує формування
комунікативних умінь, пожвавлює пізнавальні можливості учнів, створює ситуацію успіху. Уроки з
елементами гри сприяють розвиткові думки, мислення та мовлення. У навчальному процесі можна
застосовувати різні види ігор: імітаційні, рольові, театр, психо- і соціодрама тощо. Імітаційні ігри
передбачають імітацію подій, конкретної діяльності людей, умов, в яких відбувається подія або
здійснюється діяльність. Сценарій імітаційної гри, крім сюжету події, містить опис структури та
призначення імітованих процесів та об'єктів. Під час використання гри-театру, школяр повинен
мобілізувати весь свій досвід, знання та навички, зуміти перевтілитися в образ певної особи, зрозуміти її
дії, оцінити ситуацію та обрати правильну лінію поведінки. Основне завдання методу інсценування –
навчити підлітка або старшокласника орієнтуватися в різних життєвих ситуаціях, давати об'єктивну
оцінку своєї поведінки, враховувати можливості інших людей, встановлювати з ними контакти, впливати
на їх інтереси, потреби і діяльність. Психодрама і соціодрама – близькі до виконання театру. Це теж
театр, але вже соціально-психологічний, в якому відпрацьовуються уміння відчувати ситуацію в
колективі, оцінювати і змінювати стан іншої людини, вміння налагодити контакт.
Використання дидактичної гри як засобу навчання має характерні особливості, зокрема формування
мотивації до навчально-пізнавальної діяльності школярів та створення позитивної атмосфери в дитячому
колективі, формування умінь займати активну позицію, відчувати себе в ситуаціях, наближених до
різних видів діяльності. Тому дидактична гра у навчальному процесі мовної підготовки підлітків та
старшокласників виконує функції розвитку мотиваційної сфери, мислення, довільної поведінки, виступає
засобом пізнання тощо.
Слід зазначити, що ефективність використання дидактичних ігор під час мовної підготовки буде
залежати від низки правил, зокрема створення ситуації, наближеної до життя, усвідомлення школярами
результату гри, наявність дружньої конкуренції в учнівському колективі, використання, повторення та
закріплення вивченого матеріалу тощо. Мета будь-якої дидактичної гри в процесі вивчення рідної мови
полягає в концентрації уваги підлітків та старшокласників на комунікативному використанні мовних
одиниць, при цьому ситуація рольової взаємодії виступає стимулом до спонтанного мовлення для
вирішення певних комунікативних завдань.
Моделювання навчально-мовленнєвої гри починається з постановки комунікативного завдання.
Вчитель формулює комунікативні завдання для того щоб забезпечити взаємодію школярів, змоделювати
умови соціальної комунікації. При цьому отримавши комунікативне завдання, школяр опиняється в
умовах комунікативної гри. Учасники мовленнєвого спілкування, вступаючи в мовленнєвий контакт,
виконують ті чи інші соціальні ролі, висловлюють своє ставлення до теми дискусії чи співрозмовника.
Проаналізувавши наукові дослідження В. Докучаєва, Н. Кічук, І. Колєснікова, М. Полат та ін.,
навчально-ігрове проектування визначаємо як особистісно орієнтовану інтерактивну дидактичну
технологію, що інтегрує методи навчальної, проектувальної та ігрової діяльностей. Ознаками навчальноігрового проектування під час мовної підготовки виступає моделюючий характер процесу навчальноігрового проектування, наявність мовної ситуації з подальшим її вирішенням; створення умов для
продуктивної взаємодії учнів та вчителів, самооцінка та розвиток здібностей школярів.
Використання навчально-ігрового проектування на заняттях з української мови та літератури створює
умови для формування позитивної мотивації школярів, потреб пізнання нового, взаємодії та
самовдосконалення, аргументації власної точки зору, самостійного здобування необхідних знань,
застосування їх для вирішення нових пізнавальних завдань.
Для реалізації комунікативного підходу в процесі викладання мовних дисциплін вчителю необхідно
створити комплекс завдань для самостійної роботи школярів, орієнтованих на особистісні інтереси,
мовну підготовку з урахуванням наявних знань з української мови. Підготовка та презентація навчальноігрового проекту з української мови, літератури може відбуватися у декілька етапів (н.-д., підготовчий,
дослідницький та заключний). Стисло аналізуючи процес створення навчально-ігрового проекту з
української мови, літератури, виділяємо наступні кроки у реалізації проекту. По-перше, вчитель визначає
проблему майбутнього проекту, над якою будуть працювати школярі, його мету, а також розподіляє
учнів на групи, визначає критерії оцінювання проектної діяльності. Для учнів старших класів характерне
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виконання рецептивно-репродуктивних комунікативних вправ. По-друге, вчитель розробляє систему
рецептивних, репродуктивних, продуктивних комунікативних вправ, спрямованих на формування
мовленнєвих умінь, необхідних для збору, аналізу та переробки проектної інформації (діалогічне,
монологічне мовлення, аудіювання, письмо). Важливим є використання методів інтерв’ю, бесіди, дерева
рішень, кола ідей, аналізу конкретних ситуацій тощо. Тому без детальної розробки дидактичних завдань
навчально-педагогічних ігор під час навчально-ігрових проектів не можливо досягти підвищення
мотивації учнів до засвоєння нововведень, формування їх самооцінки, вдосконаленню умінь та навичок
прийняття конструктивних рішень, розвитку інноваційного, аналітичного мислення. По-третє, вчитель
прогнозує результат навчально-ігрового проекту, здійснює аналіз та оцінку проектної діяльності. Варто
виділити комплекс знань, умінь та навичок вчителя необхідних для ефективної співпраці з учнями у
процесі навчально-ігрового проектування, серед них – професіоналізм, знання інноваційних форм та
методів роботи з групами учнів, уміння їх застосовувати; знання з педагогіки про особливості суб’єктсуб’єктної взаємодії членів групи, колективу; комунікативність, уміння створювати позитивну
атмосферу в аудиторії; толерантність; високий рівень дискусійної культури; стійкість до стресів тощо.
Використання форм, методів та прийомів навчально-ігрового проектування на заняттях з української
мови та літератури дає змогу школярам відчути себе активними суб’єктами навчально-виховного
процесу, встановити партнерську взаємодію у відносинах з вчителем, розвинути творчі комунікативні та
дослідницькі здібності, ефективно набути навичок спілкування рідною мовою.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Враховуючи те, що основна
функція мови є комунікативна, комунікативний підхід до вивчення української мови можна без
перебільшення назвати основним та найважливішим. Під комунікативною компетентністю розуміємо
здатність і готовність школяра до здійснення активної комунікації, яка завжди вбудована в певну
діяльність і обумовлена нею. Комунікативна компетентність, як здатність, розвивається за допомогою
формування адекватних дій, які стають комунікативними вміннями школяра, забезпечуючи готовність до
активного спілкування.
Проведений теоретичний аналіз не претендує на вичерпний розгляд усіх аспектів означеної проблеми.
Перспектива подальших досліджень полягає у виявленні стану готовності підлітків та старшокласників
до комунікативної діяльності, обґрунтуванні й експериментальній перевірці соціально-педагогічних умов
підготовки до означеної діяльності.
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В статье рассматривается генезис понятия ''коммуникативная компетентность'' в научной
отечественной литературе, определяется важность формирования коммуникативной
компетентности учащихся общеобразовательных учебных заведений. Автор анализирует понятие
коммуникативной компетентности, особенности формирования языковой и речевой компетенций в
контексте современной языковой политики, уделяет внимание коммуникативному подходy, как одному
из приоритетных, акцентирует важность взаимосвязи школьного языкового образования с реальными
потребностями общественной жизни.
Ключевые слова: общение, коммуникация, компетентностный подход, коммуникативный подход,
коммуникативная компетентность, языковая компетенция, речевая компетенция.
Harchenko A. I. Problem of Competence Approach Realization during the Process of Students’ Language
Training at Secondary Schools.
In the article the author investigates the problems of forming of communicative competence in secondary
schools. The concept of communicative approach is analyzed in the scientific literature, defined the importance
of communicative competence of pupils of secondary schools, focuses on issues of competence of language
education, including pupils’ poor motivation training . The author analyzes the process of formation of
communicative competence in the context of the current Ukrainian language policy, focuses on the
communicative approach as one of the priority and emphasizes the importance of the relationship between
school language education and real needs of our society. The author notes that modern communicative focus of
the educational process in educational institutions will create opportunities to realize value, development and
educational aspects of the Ukrainian language as a school subject. In modern teaching methodology the
implementation of communicative approach ensures the creation of a special space for child’s training; in which
any pupil choose his own way of activity. Linguistic competence is a broad term which includes linguistic or
grammatical competence, sociolinguistic or socio-cultural competence. Linguistic and communicative
competence must combine to produce, general, overall, language proficiency which can be referred to as
integration Although language competence does not determine the success of communication, but creates the
conditions for participation in the communication process, which affect both extralinguistic (psychological,
social, national, history, age, etc.) and intralinguistic (complexity of the language system) factors.
Key words: communication, competence approach, communicative approach, communicative competence,
linguistic competence, speech competence.
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ
ОВОЛОДІННЯ МЕТОДИКОЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
У статті наголошується на необхідності оволодіння студентами мовленнєвою компетентністю.
Розглянуто основні комунікативні вміння та навички, які слід формувати у студентів протягом
навчання у вищому навчальному закладі педагогічного спрямування. Підкреслюється важливість
проведення систематичної роботи над збагаченням мовленнєвого запасу студентів, визначено основні
критерії формування якісного мовленнєвого висловлювання (тематичний, інформативно-змістовий,
мовно-структурний, ситуативний, евристичний, діяльнісний та ін.).
Ключові слова: мовленнєва компетентність, методика української мови, мовленнєві вміння та навички,
збагачення мовленнєвого запасу студентів, критерії висловлювання.
Постановка проблеми. Вивчення української мови як рідної та державної потребує належної уваги з
боку викладача та студента. Неодноразово наголошувалося на необхідності вільного, досконалого
володіння українською мовою, на вмінні особистості комунікативно виправдано, вправно користуватися
словом. Власне на це націлює шкільна програма з української мови. Тому до мовлення студента як
майбутнього вчителя української мови ставляться особливі вимоги, оскільки воно повинне бути взірцевим
для його учнів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток зв’язного мовлення проаналізовано у роботах
І. Білодіда, Р. Будагова, Ф. Буслаєва, В. Ващенка, В. Виноградова, А. Коваль, Л. Паламар, І. Срезневського,
В. Сухомлинського, Є. Чак та багатьох інших учених. Психологічні основи зв’язного мовлення висвітлені
Б. Баєвим, Л. Виготським, Г. Костюком, І. Синицею та іншими науковцями. Розвиток мовлення в різні
періоди становлення особистості розглядали О. Біляєв [1], М. Вашуленко, Т. Ладиженська, М. Львов,
В. Мельничайко, М. Рождественський, М. Стельмахович, О. Текучов та інші провідні вчені. Багато уваги
приділено питанням формування мовленнєвих умінь та навичок: праці Н. Голуб [2], О. Горошкіної [3],
К. Климової, О. Кучерук [4], І. Хом’яка, Г. Шелехової та багатьох інших сучасних методистів. Однак
виникає необхідність звернути увагу на деякі особливості мовленнєвої роботи у процесі засвоєння
студентами університетської бази знань, зокрема методики української мови як фахової необхідної
дисципліни. Значна увага приділена процесу формування мовленнєвих умінь та навичок учнів, набагато
менше говориться про формування мовленнєвої компетентності студентів як майбутніх учителів.
Окреслення невирішених питань. Методика навчання української мови є логічним продовженням
курсу філологічних дисциплін. З самого початку її викладання викладачеві слід наголосити на необхідності
досконало володіти українською мовою, адже до мовлення вчителя української мови в загальноосвітній
школі висуваються неабиякі вимоги. Однак недостатньо лише на цьому наголосити, студенти повинні
усвідомити, якими вміннями та навичками вони повинні володіти, якe методичне підґрунтя сприяє процесу
розвитку зв’язного мовлення, яким критеріям повинне відповідати зв’язне висловлювання. На це й
звертається увага в нашій статті.
Метою нашої статті є вказати на необхідність урахування ряду критеріїв, умінь та навичок, необхідних
для формування мовленнєвої компетентності студентів-філологів та учнів загальноосвітніх шкіл.
Виклад основного матеріалу. Мовленнєва компетентність особистості ґрунтується на тому, що шлях
до досягнення комунікативної мови – це практичне користування мовою. Практичне мовленнєве
спрямування у навчанні є не тільки метою, а й діалектично зумовленим засобом навчання української мови.
Це стосується мовлення учнів загальноосвітньої школи та студентів-філологів рівною мірою. Мовленнєве
партнерство, необхідне для виконання завдань навчального процесу, залежить певним чином від
комунікативної поведінки вчителя. Мовленнєве партнерство також належить до складових мовленнєвого
спрямування у навчанні й зумовлене діяльнісним характером спілкування.
Останнім часом чимало наукових робіт присвячено визначенню й уточненню понять мовленнєвої
компетентності. Більшість з них виходить з положень І. Зимньої про мову як систему знаків для передачі
змісту, якими користується окремий суб’єкт для формування й формулювання думки, беручи цим самим
участь у процесі мовлення [5]. Таким чином, мовленнєва компетентність є ширшою за мовну
компетентність та охоплює її. Виходимо з поняття мовленнєвої компетентності як індивідуальної
організації знань суб’єкта з узагальненням відомих йому мовних явищ та перетворенням їх у зв’язне
висловлювання.
Мовленнєва компетентність студента починає формуватися ще в школі, в університеті цей процес
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продовжується на всіх заняттях, де проводиться навчання української мовою. Поступово студенти повинні
оволодіти рядом комунікативних умінь та навичок, необхідних для здійснення педагогічної діяльності. До
основних умінь формування мовленнєвої компетентності слід віднести:
- дотримання правил користування мовним матеріалом,
- урахування взаємозв’язку між мовним матеріалом і додержанням стилю мовлення,
- утворення та зміну слів, словосполучень і речень відповідно до вимог правил граматики, орфографії
й пунктуації,
- орієнтування в конкретній мовленнєвій ситуації,
- створення висловлювання на запропоновану тему,
- добір важливих фактів, відомостей для розкриття теми й основної думки висловлювання,
- виклад матеріалу логічно й послідовно,
- правильне користування мовними засобами для оформлення висловлювання,
- побудову висловлювання в певному стилі залежно від ситуації спілкування,
- дотримання вимог грамотного літературного мовлення,
- створення відповідної мовленнєвої ситуації,
- редагування створеного висловлювання та ін.
Сформувати мовленнєву компетентність можливо тільки завдяки певній підготовчій роботі.
Л. Федоренко вмотивовує засвоєння закономірностей природного процесу мовлення й називає обов’язкові
дії для формування мовленнєвих здібностей:
- прослуховування одиниць мови (напруження органів слуху),
- вимова одиниць мови (фізичні рухи м’язів мовного апарату),
- зіставлення одиниць мови й предметної та логічної послідовності (робота фізіологічного апарату
мислення),
- реагування почуттями на позамовну дійсність і знаходження в мові відповідних одиниць для
використання їх у мовленні,
- запам’ятовування одиниць мови й відтворення їх у мовленні,
- читання одиниць мови, тобто сприймання їх зором, і вимова їх уголос або про себе,
- написання одиниць мови, тобто зображення їх графічними знаками [6].
Таким чином, формування необхідних умінь та навичок відбувається завдяки здійсненню відповідних
дій, що впливає на механізм вироблення автоматичних операцій. Про це слід пам’ятати викладачам на
студентам, а в процесі вивчення методики української мови слід звернути увагу на вироблення
мовленнєвих умінь та навичок і детально їх проаналізувати.
Однак методична основа мовленнєвої діяльності є значно ширшою. На процес спілкування впливає ряд
прийомів, методів та засобів, вироблення навичок можливе завдяки використанню певної системи вправ і
завдань тощо. Студент-філолог повинен бути обізнаним із складним механізмом здійснення мовленнєвої
діяльності, а саме методика навчання української мови є тим предметом, на якому цьому приділяється
увага. Вся попередня практична мовленнєва робота повинна усвідомитися студентами; слід проаналізувати,
на що звернути увагу вчителеві під час здійснення педагогічного процесу.
Крім названих вище мовленнєвих вмінь та навичок, мовленнєва компетентність характеризується
іншими ознаками. На заняттях з методики української мови студентам важливо усвідомити, яким критеріям
повинне відповідати досконале мовленнєве висловлювання. Розглянемо деякі з них.
Тематичний критерій. Оскільки текст є породженням певних механізмів мовлення, засобом
самовираження та одночасно лінгвістичним продуктом [7], то він повинен відповідати психологічним
вимогам: бути засобом емоційного та мовленнєвого впливу на адресата, об’єктом смислової обробки для
реципієнта.
Здійснюючи вплив на адресата, мовець намагається донести своє бачення обговорюваного питання, а
тому смисловий бік тексту має відображати відношення між предметами обговорень, явищами об’єктивної
реальності та враховувати погляди мовця. Текст сприймається як єдине комунікативне ціле, якщо він є
зв’язним, цілісним та інформативним. Крім того, він повинен бути емотивно забарвленим, висловлювати
ставлення мовця до обговорюваного питання, але одночасно зацікавлювати як мовця, так і слухача.
Тематично текст повинен зацікавити обох.
Як зазначає О. Леонтьєв, мовленнєве висловлювання полягає не лише в тому, щоб мовець висловив свої
погляди, а й спонукав слухача до висловлювання [8: 72]. Необхідно враховувати духовні потреби,
особливості й прагнення адресата. Тематично текст повинен задовольняти мовця та його адресата.
На заняттях з методики української мови студенти повинні навчитись будувати висловлювання, яке б
зацікавило їхніх колег передусім тематично. Але мова йде також про те, щоб на уроках української мови
майбутні вчителі вміли добирати тематику усних та письмових робіт для своїх учнів, яка буде цікавою для
них та корисною.
Інформативно-змістовий критерій. Як уже говорилось, текст сприймається як єдине комунікативне
ціле в тому разі, коли він є зв’язним, цілісним та інформативним. У тексті окремі факти та події повинні
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пов’язуватись між собою, порівнюватись, протиставлятись, знаходитись у причинно-наслідковій
залежності.
Методисти (О. Москальська, Ю. Пассов та ін.) вказують на те, що смислова цінність тексту полягає в
змістовому поєднанні висловлювання: кожне наступне речення надфразової єдності спирається на
попереднє в комунікативному плані [9].
Крім того, висловлювання повинне задовольняти ряд ситуативних вимог інформативного плану (вид,
сферу, форму діяльності; предмет обговорень; соціальний і мовленнєвий статус учасників процесу
спілкування; врахування події, місця, часу, кількості учасників спілкування, відомостей про кожного з них,
як-от: вік, світогляд, моральні якості, інтереси, почуття; міжособистісні стосунки учасників акту
спілкування, досвід їхньої діяльності; відомості про форму, предмет діяльності та комунікативне завдання).
Названі вище компоненти впливають на тип, вид, стиль мовлення.
Студенти-філологи під час побудови висловлювань повинні враховувати всі названі чинники, брати до
уваги особливості аудиторії (студенти-колеги чи учні в школі), мету висловлення (проінформувати колег
чи вплинути на учнів) тощо.
Мовно-структурний критерій. Як зазначають науковці (І. Зимня, В. Костомаров, О. Леонтьєв та ін.),
предмет обговорення існує незалежно від ситуації спілкування, однак остання спонукає суб’єктів
спілкування до діяльності, зумовлює виникнення мовленнєвої поведінки, що пов’язана, у свою чергу, з тим,
які одиниці мовлення будуть використані. Їх добір (слово, репліка, речення, фраза, текст) залежить від
контексту ситуації спілкування, адже кожна одиниця має певну мовленнєву функцію. Мовленнєвий
матеріал зіставляється з компонентами ситуації спілкування. Тому використання окремих одиниць
мовлення залежить від ситуації спілкування, інакше кажучи, остання диктує вибір мовних одиниць.
Крім сказаного, для майбутнього вчителя української мови як взірцевого продуцента мовних одиниць
важливо володіти значним словниковим запасом, активно використовувати різноманітні синтаксичні
конструкції, стилістично грамотно будувати текст [10].
Ситуативний критерій. Крім сказаного, мовленнєва ситуація відіграє важливу роль як умова розвитку
вмінь та навичок спілкуватися, як-от: ураховувати умови спілкування (час, місце, тему, основну думку
тощо), вміти подати матеріал, продумувати стратегію й тактику мовленнєвої поведінки. Ситуація сприяє
розвитку механізмів мовленнєвого висловлювання (дискурсивності, попередження реакцій адресата,
вибору й зіставлення з реальністю одиниць мовлення). Ситуативні чинники зумовлюють розвиток
продуктивності мовленнєвого завдання та цілеспрямованої діяльності мовця.
Під час спілкування студенти-філологи повинні чітко усвідомити особливості ситуації спілкування,
врахувати особливості адресата мовлення, мовний рівень розвитку учнів.
Евристичний критерій. Варіативні умови спілкування (його евристичність) висувають щоразу нові
завдання для мовця. Їх виконати можливо, якщо мовленнєві навички як основа вміння спілкуватися здатні
до перенесення в інші умови, а мовленнєві вміння є динамічними. Умовою формування ситуативної
гнучкості мовленнєвих навичок є їхнє формування в різних мовленнєвих ситуаціях. Тоді виникає
автоматичність використання мовленнєвого зразка, однак з урахуванням ситуативності спілкування. Тобто,
на заняттях з методики української мови студенти повинні відтренувати вміння створювати текст для учнів,
проводити якомога більше власних уроків мови.
Діяльнісний критерій. Контекст діяльності у спілкуванні породжується необхідністю індивідуалізації
ситуацій. На думку багатьох науковців (М. Жинкіна, О. Леонтьєва, Т. Ладиженської та ін.), потреба
переконати когось у чомусь може виникнути природно лише тоді, коли ситуація не є запропонованою
штучно, а є наслідком подій, що цікаві співрозмовникам.
Чим глибші та ширші зв’язки ситуації спілкування з реальністю, тим легше виникає мотивація
діяльності людини. Таким чином, контекст діяльності викликаний необхідністю індивідуалізувати
ситуацію. Підстава для мотивації висловлювань виникає за умови наявності широкого контексту
діяльності.
Таким контекстом для студентів може бути усвідомлення важливості ролі вчителя, прагнення до
самовираження, потреба висловитись. Оскільки навчання української мови для учнів є важливим питанням,
студентові слід усвідомити, яка важлива роль відводиться вчителю-мовнику, а тому слід відповідально
поставитись до створення фрагментів уроків.
Мотиваційний критерій. Комунікативна діяльність особистості зумовлена певними мотивами. Їх
виникнення можливе у зв’язку з індивідуалізацією навчання. У процесі навчання індивідуальна реакція
можлива тоді, коли перед учнем поставлене мовленнєве завдання, що відповідає його потребам та
інтересам. Момент зацікавленості у виконанні роботи з мови виникає за умови індивідуалізації завдання,
врахування особистих якостей учня (життєвий досвід, контекст діяльності, сфера інтересів, нахили,
світогляд, статус у колективі та ін.).
Студентам слід подбати, щоб мовний матеріал подавався індивідуалізовано, виготовити багато варіантів
індивідуальних завдань, карток, продумати систему роботи з кожної теми окремо для учнів з різним рівнем
володіння знаннями, вміннями та навичками з мови. У самих студентів повинна виникнути мотивація до
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роботи, чому сприятиме відвідування уроків, потреба до самовираження, намагання пояснити тему якомога
доступніше для учнів. Студент повинен бути обізнаним з колом інтересів сучасного учня, знати, які фільми,
ігри, книги, мультфільми тощо він любить, які особливості спілкування підліткової аудиторії. Це необхідно
для того, щоб зрозуміти індивідуальний світ учнів, а відповідно продумувати стратегію й тактику
викладання української мови.
Критерій новизни. Важливим критерієм мовленнєвої діяльності вважається її новизна. Вона виникає
завдяки комбінуванню мовних одиниць, ініціативності мовця, темпу мовлення, поведінці учасників
спілкування. Однак найголовнішим продуктом новизни є інтерес до навчання.
Мовленнєва новизна у побудові висловлювань студентів-філологів досягається через інформативний
зміст матеріалу (з урахуванням віку учнів чи студентів), використання певних форм завдань, прийомів і
засобів навчання, необхідних для проведення уроку української мови. Критерій новизни сприяє загалом
виникненню інтересу до вивчення мови як шкільного предмету.
Критерій самостійної роботи. Не останню роль відіграє й самостійний підхід студента до формування
висловлювання. Самостійність виховується поступово, вона стосується як студентського мовлення, так і
створення студентами завдань для самостійної роботи. Поступовість досягається через самостійне
ознайомлення із завданням, читання правила правопису, користування таблицями, словниками. Спочатку
виконуються самостійні вправи за зразком, потім за аналогією до виконаної вправи, поступово переходячи
до повного самостійного виконання завдань, створення усних чи письмових висловлювань.
Перелік критеріїв, що впливають на формування якісних мовленнєвих умінь та навичок студентів,
можливо й слід продовжити. Ми ставили за мету визначити головні з них, проаналізувати, як вони
проектуються на мовлення студентів як майбутніх учителів української мови. Хотілося звернути увагу на
те, що без урахування цих критеріїв неможливо побудувати зв’язне висловлювання, сформувати необхідні
вміння та навички.
Висновки. Отже, в умовах оволодіння специфікою мовленнєвої діяльності, зокрема на заняттях з
методики української мови, варто звернути увагу студентів та викладачів на перелік необхідних
комунікативних умінь та навичок, на врахування ряду критеріїв, які сприятимуть умінню грамотно
будувати власне висловлювання, реалізовувати процес спілкування, досягаючи цим необхідної
комунікативної мети. Формування мовленнєвої компетентності у студентів-філологів – процес
довготривалий та кропіткий. На заняттях з методики української мови підводиться своєрідний підсумок
мовленнєвої підготовки студента. Останній має змогу продемонструвати свої мовленнєві вміння та
навички, показати, наскільки вільно він володіє ситуацією спілкування, як уміє враховувати особливості
адресата мовлення. Створення та проведення уроків української мови є виявом результату навчання з
інших предметів. Добір необхідного мовленнєвого матеріалу показує, наскільки добре студент ним володіє,
як вміє його залучати до практичного використання, яким чином виявляє свою комунікативну
компетентність.
Перспективи подальшої розробки цієї проблеми полягають у детальному розгляді кожного із
зазначених мовленнєвих критеріїв, розширенні їх кола, виявленні й аналізі факторів, видів робіт, що
сприяють формуванню мовленнєвої компетентності у студентів-філологів.
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Nauk. red. O. A. Kucheruk. – K. : KNT, 2016. – 258 s.

Шевцова Л. С. Формирование речевой компетентности студентов в процессе овладения методикой
украинского языка.
В статье обращается внимание на необходимость формирования речевой компетентности у студентов.
Рассматриваются основные коммуникативные умения и навыки, которые следует формировать у
студентов в процессе обучения в высшем учебном заведении педагогического направления.
Подчеркивается важность проведения систематической работы по обогащению речевого запаса
студентов, определены основные критерии формирования качественного речевого высказывания
(тематический, информационно-содержательный, структурно-языковой, ситуативный, эвристический,
деятельностный и др.).
Ключевые слова: речевая компетентность, методика украинского языка, речевые умения и навыки,
обогащение речевого запаса студентов, критерии высказывания.
Shevtsova L. S. Formation of Speech Competence of Students in the Process of Mastering the Methodology of
Ukrainian Language.
The purpose of this article is to point out the need to consider a number of criteria and skills required for the
formation of speaking competence of students-philologists and pupils of secondary schools. The article emphasizes
the need of mastering speech competence. There are shown basic communication skills to be in shape for training
students in higher education teaching areas. The author interprets different points of view concerning the problem;
considers scientific principles of creating situational tasks and the role of the latter in simulating pupils’ coherent
speech; analyses the experience gained in solving the problem and substantiates some ways of its employment at
language lessons with good prospects. There is highlighted the importance of systematic work on enriching speech
reserve of students, the basic criteria for the formation of high-quality speech utterance are determined (thematic,
informative content, linguistic and structural, situational, heuristic, activity oriented, etc.). In terms of mastering
specific language activities, particularly at the methodology lessons in Ukrainian language, it is important to pay
attention of students and teachers to the list of necessary communicative skills and skills to take into account a
number of criteria that will facilitate the ability to correctly build own statement, realize the communication
process, achieving this desired communication goals. Prospects for further development of this problem lies in the
detailed examination of each of these criteria, expanding their range, identifying and analyzing the factors,
activities that contribute to the formation of speaking competence of students-philologists.
Key words: speech competence, methodology of Ukrainian language, speech skills, enrichment of student's speech,
criteria expressions.
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РЕЦЕНЗІЯ НА ЦИКЛ ПІДРУЧНИКІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ЗАГАЛЬНОЮ РЕДАКЦІЄЮ
ПРОФЕСОРА В. І. КАРАБАНА
Цикл базових підручників з англійської мови за загальною редакцією доктора філологічних наук,
професора Карабана В. І. розрахований на студентів факультетів та інститутів іноземних мов і видається
з 2004 року. Підручники були розроблені, написані та апробовані викладачами кафедри теорії та
практики перекладу з англійської мови КНУ імені Тараса Шевченка та активно використовуються цілою
низкою ВНЗ України. Цикл відповідає програмі з англійської мови для університетів та інститутів,
розробленій за підтримки Британської Ради авторським колективом під керівництвом доктора
педагогічних наук, професора С. Ю. Ніколаєвої та кандидата педагогічних наук М. І. Солов'я й охоплює
інформацію лінгвістичного, культурологічного, країнознавчого та перекладацького характеру.
Авторський колектив під керівництвом професора В. І. Карабана розробив підручники з урахуванням
цілей, завдань та вимог Болонської системи освіти, рекомендацій Ради Європи та згідно міжнародних
стандартів підручників такого типу.
Перший підручник циклу ''Англійська мова. І курс'' (автори: Возна М. О., Гапонів А., Акулова О. О.,
Хоменко Н. С., Гуль В. С. ) складається з вступного корективного фонетичного курсу та 16 уроків, які
охоплюють 2 основних тематичних блоки, присвячені Україні та Великій Британії, а також теми,
пов’язані з вивченням іноземних мов та професією, наприклад: ''Перекладачі та переклад у сучасному
суспільстві'', ''Київський національний університет імені Тараса Шевченка'', ''Туризм в Україні'',
''Англійська родина'', ''Англійський дім'', ''Подорож Британією''. Кожна тема підручника включає текст,
діалоги, словник активної лексики, лексичні, граматичні, лексико-граматичні вправи та вправи на
переклад.
Другий підручник циклу ''Англійська мова для перекладачів і філологів. ІІ курс'' (автори: Возна М. О.,
Гапонів А., Васильченко О. Ю., Хоменко Н. С.) висвітлює життя в Україні, Великій Британії та США.
Підручник включає 6 уроків, кожен з яких складається з дотекстових вправ, що готують студентів до
певної теми, тексту, вокабуляру, лексико-граматичних вправ. Особливістю підручника є наявність
аудіоматеріалів та вправ на усний і письмовий переклад, які націлені на формування фахових навичок та
умінь. Матеріали підручника знайомлять студентів з різними видами перекладацьких трансформацій, що
відпрацьовуються за допомогою цілої низки вправ у кожному уроці.
''Англійська мова для перекладачів та філологів. ІІI курс'' (автори: Возна М. О., Гапонів А.,
Васильченко О. Ю., Хоменко Н. С., Поровознюк Р. В.) є третім підручником серії, розрахованим на
студентів третього курсу. Націлений на досягнення студентами рівня володіння англійського мовою В2+
відповідно до рекомендацій Ради Європи, підручник продовжує формування навичок усного та
писемного мовлення англійською, а також англо-українського та україно-англійського перекладу як
фахового уміння у майбутніх лінгвістів. До підручника додається аудіозапис текстів, діалогів та певних
вправ, здійснений носіями англійської мови. Уроки підручника присвячені таким темам як: ''Довкілля'',
''Книги та письменники'', ''Англійські національні свята та кухня'', ''Образотворче мистецтво'',
''Кінематограф''. Розділи підручника охоплюють читання та аналіз текстів, розвиток навичок аудіювання
та усного мовлення, граматику та письмо, пунктуацію, завдання на виправлення мовних помилок та
знайомство з найпоширенішими неологізмами сучасної англійської мови. Підручник продовжує
рубрики, присвячені перекладацьким трансформаціям, явищам та поняттям, які відпрацьовуються за
допомогою низки вправ, конкретним лінгвістичним та перекладацьким труднощам і шляхам їх
вирішення.
Підручник ''Англійська мова. ІV курс'' (автори: Возна М. О., Гапонів А., Антонюк Н. М.,
Хоменко Н. С., Пермінова А. В.) містить оригінальні тексти сучасних англійських та американських
авторів (Дж. О'Рурк, Дж. Паксман, І. Ранкін, Дж. Сімпсон) та включає розділи на розвиток навичок
аналітичного читання, лексико-стилістичного та перекладознавчого аналізу, аудіювання, говоріння,
повторення та закріплення граматичного матеріалу, творчого письма та перекладу текстів різного
жанрового спрямування. Зміст підручника охоплює такі теми, як ''Освіта та наукові дослідження,
''Політичні системи'', ''Закон та порядок'', ''Засоби масової інформації''.
Останній підручник серії ''Англійська мова для старших курсів'' (автор Возна М. О.) може
використовуватись для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня магістр. Він націлений на
вдосконалення комунікативних умінь, аналітичне читання, зокрема лексико-стилістичний та
перекладознавчий аналіз оригінальних текстів сучасних англійських та американських письменників,
креативне письмо та переклад різних типів текстів. Підручник складається з п’яти розділів: ''Британська
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ідентичність та глобалізація'', ''Міжкультурна комунікація'', ''Інформаційні технології та комунікація'',
''Музика і спілкування'', ''Мовна ідентичність. Варіанти та діалекти англійської мови''. Кожен урок
містить передтекстові вправи та перекладацький коментар, оригінальні тексти, словник активної лексики
та низку лексичних та комунікативних вправ, а також вправ на переклад, письмо та аудіювання.
Підручник пропонує завдання для роботи над груповими та індивідуальними проектами, зокрема з
фахової тематики, і розвиває у майбутніх лінгвістів навички та вміння наукової та практичної
перекладацької діяльності.
На користь серії підручників свідчить і той факт, що в його розробці брав участь носій мови,
випускник Манчестерського університету А. Гапонів. Структура підручників може бути схвалена як
така, що логічно підпорядковується поставленій меті підготовки студентів факультетів іноземних мов.
Доречним є як вибір тематики, так і організація розділів. Підручник знайомить студентів з найбільш
поширеними неологізмами англійського мови, цікавими мовними явищами, вчить долати труднощі
перекладу мовних одиниць, що належать до хибних друзів перекладачів. Безперечною перевагою
підручника є той факт, що його мовний матеріал відбиває сучасний стан англійської мови в різних
функціональних стилях, в тому числі і розмовному, з акцентом на відмінностях між її британським та
американським варіантами. Крім того, перші чотири підручники циклу рекомендовано МОН України для
студентів вищих навчальних закладів.
Отже, цикл підручників з англійської мови за загальною редакцією професора В. І. Карабана
написаний на високому науково-методичного рівні, має достатню апробацію та повністю відповідає
вимогам вищої школи.
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