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METHODICAL FOUNDATIONS OF THE PROFESSIONAL COMMUNICATIVE PREPARATION OF 
FUTURE PHILOLOGISTS BY MEANS OF CREATIVE WRITING 

The article is dedicated to the theoretical and methodical investigation of the specific of the creative skills 
formation by means of creative writing in future philologists and improving their level of the professional 

communicative competence in class. The perspective of using creative translation is released as well as the 
requirements for their choice. It is mentioned that poems are essential resource in time of new terms learning 

and that in general they improve the level of the translators' professional communicative preparation. 
The specific of the contemporary communicative preparation of the future philologists is caused by integration 

processes in our society, globalization and access to the information worldwide web, the necessity in highly 
competent specialists in the translation field and translation. The requirement of our time is to change the 

approach of our educational paradigm giving priority to the communicative preparation, which points out the 
main aim of the teaching process at the university level. The experimentally proved system of the creative 

translation teaching consists of three main stages: preparation, main body and analyses. The quintessential part 
of the technology is the formation of imprinting in time of learning new words and being ready to write the 

individual creative essays. Creative translation as the main technique is directed on the foreign communicative 
competence formation of the future philologists. 

Key words: professional communicative preparation, future philologists, creative writing, communicative 
competence, creative translation, communicative preparation, experimentally proved system. 

Introduction. 
The issue of the future professional translators training effectiveness is very complicated and multileveled 

process. Taking into account modern social and political challenges we can see that translation becomes one of 
the means of understanding on many communication levels. The history, especially modern history counts a lot 
of different cases, when inappropriate or shredded translation causes the situations leading to misunderstandings 
between the different cultural groups' representatives. In the intercultural communication spheres extending and 
improving conditions, modern education needs enrichment in the scientific sphere of the translators for the better 
ideology specificity comprehension by the native speakers. Nowadays translators face the problems related to the 
technology development and the globalization processes. That’s why the new work forms and methods should be 
introduced in the professionals training process. ''Few would contest the proposition that they [translators] should 
therefore be trained to cope with the new realities of their profession''. Developing the issue, Mark Orlando 
points the translator to be ''succeed in the role of the linguistic mediator for people of different cultures and 
languages. A high-qualified specialist should learn from all dimensions of the translation field: theoretical, 
practical and professional'' [1: 11].  

The analysis of the issue of creative translation usage in study was partly developed in recent scientific 
researches. For example the issue of poetic translation skills formation was studied by T. Hanicheva, 
I. Kovalska, N. Neborsyna, A. Perminova, K. Savitskiy and others. The peculiarities of the aesthetic education 
and the orientation of students-philologists on the music culture values, and the songwriting translation influence 
the creative thinking were studied by V. Basov, V. Dryapika, O. Jarkov, L. Kondratska, O. Nazaykinska. The 
significant aspects of the foreign languages professor creativity are explained in the works of N. Hotsulyak, 
N. Kichuk, T. Kohyt, L. Mykhaylova. The creative techniques are characterized in researches of such authors as 
G. Bush, G. Kytayhorodska, J. Kulyutkin, O. Matyushkin, I. Mehalova, V. Molyako, M. Nelke and others. 
Despite the list of researches mentioned above, the problem of specialists training with the help of creative 
translation skills formation wasn't the subject of the certain research. In our study we focused on the peculiarities 
of English art and lyrical creative translation. 

The aim of the article is to highlight the methodological basis of the system of the professional 
communicative competence of future philologists by means of creative writing. The main principles of the 
special course training are the language orientation, functionality and situation. According to the aim, we can 
distinguish the tasks: to define the creative translation means application in the education of future philologists 
students by implementing the special course training of creative translation skills formation into the educational 
process. 

Methods. 
For the development of creative translation skills formation special course training we used such research 
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methods as theoretical generalization of pedagogical experience of translation studies teaching; justification of 
conceptual issues and the creation of the future philologists communicative training pedagogical system model 
by means of creative translation; studying of documentation, plans, programs of foreign languages practical 
course and the theory and practice of translation; prediction (expert valuation method, experimental tasks) for 
defining the professional communicative competence formation level of future-philologists; pedagogical 
experiment for the proposed training system effectiveness checking. 

Research site and background on the case. 
While developing the methodical bases of the future-philologists training by means of creative translation, 

we worked around the point that creative activity is connected with the ability of self-development and self-
promotion. The creative translation training method includes the complex approach in the pedagogical 
methods [2]. During the process of students’ training method creation we based on such ways of creativity 
development as: 

- motivational-creative; 
- creative-purpose; 
- cognitive-creative; 
- verbal-productive; 
- emotional and creative. 
The usage of these means focused on the development of basic substructures of philology of the future 

teachers personalities, so for the stimulation of students-philologists’ creative skills we used the form of training. 
The introduction of special course training for the creative translation skills formation gives an opportunity to 
organize the study stimulating the creativity development and promote the better understanding of the world 
image, represented in the foreign literature [3: 63–83]. 

During the process of special course training we used such educational approaches and methods as: 
- compositions writing; 
- chain associations method; 
- creative field method; 
- phonetic opposition reception; 
- sensory comparison reception; 
- storytelling usage reception; 
- individual projects. 
Pedagogical system of the future philologist professional communicative competence, based on the creativity 

is a type of education, specific range of aims, tasks, principles, means, content, creative-innovative forms 
(methods, means), communicative strategies and criteria of the designed model efficiency rating [4]. 

During the process of the professional communicative competence (PCC) formation in future philologists the 
individual-creative works implementation is integrated with the technology of credit-module education. The 
usage of credit-module system of education has demonstrated the advantages, allowing us to stimulate students 
to the systematic work, to organize the student’s educational activity rationally including the promotion of their 
independent studies organization, and to decrease the influence of such inner-psychological factors as lack of 
self-organization, low motivation, and reserve learning opportunities neglection. 

Results. 
The results show the efficacy of the training: the level of the professional communicative competence 

formation of the students in the experimental groups grew on 24, 06 scores (37,8 %), at the same time as the 
professional communicative competence formation of the students of control groups grew only on 15,28 
(23,98 %) [5].  

Within the credit-module system, authorized special course training for the professional-communicative 
competence formation by means of the creative translation realized in 3 stages: 

- I stage – diagnostic-reproductive; 
- II stage – educational-creative; 
- III stage – productive and creative. 
At the first stage the level diagnosis motivational orientation of future philologists to professional creativity 

was carried out by observational methods (observation, self-observation, self-rating) of interviews, 
questionnaires, tests etc. 

Students compared creative song and poem translations in foreign and first languages by different authors, 
particularly Shakespeare’s sonnets, poems of Byron, William Blake. Also students compared some big parts of 
contemporary prose on the example of J. Rowling works of Harry Potter. The comparing process consists of 
finding the problematic questions which based on formed system of knowledge and it helps students to 
understand and adopt the new knowledge and form their own conclusions. A teacher offers general questions and 
problematic and searching tasks. There are some examples of general questions: 

1. Which of the translations are better in transferring the mental and cultural features of the native foreign 
speakers? 

6 
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2. Which of the translation variants are better in transferring mood and meaning of the foreign work? 
Why? 

3. In your opinion, which of the translations are better in presenting \ representing the author’s idea? 
4. Do you see some flaws in offered translation variants? If so, which? Etc. 
There are some examples of problematic and searching tasks: 
1. Try to grasp the expressive dimension of the poem first. This means especially getting a clear sense of 

the nature and situation of the speaker. 
2. Consider the relative importance of the narrative-dramatic dimension and the descriptive-meditative 

dimension in the poem. Is the main interest psychological or philosophical in character or in idea? 
3. Reread it with particular attention to the play of language. Etc. 
For irrefragable answer on some questions the students need to do research and search works that would 

improve their independence and interest during the educational process. For instance, once we offered the 
translation of the 66th Shakespeare’s sonnet that was done by different authors. In the working process the 
students analyzed and gave an accordance estimation of translation as a form of linguistic and literate point of 
view as from the point of view of transferring psychological sense of the sonnet. Throughout this process, 
reading the poem aloud can be helpful in establishing emphases and locating problems. Parts of a poem that are 
not fully understood will prove troublesome in the reading. Questions of tone and attitude will become more 
insistent in oral performance. Thus, it is advisable to work toward a reading performance as a final check on the 
degree to which we have mastered situation, ideas, images, attitudes, and music. At the second stage, there was 
the process of student motivational orientation formation to creative solutions of educational literary and poetic 
text tasks. The second stage is the class and practical work. During this work we improve reproductive and 
creative way of thinking of future specialists. The aim of this stage is a student approximation to real / practical 
situations in the future professional work and formation of skills which would give the possibility to work with 
different genres on the high level. 

In the process of class and practical work it would be great to use intensive forms and methods of work such 
as role game, a discussion, Socrative speaking, brainstorm and also the method of creation some problem 
situations, basing problematic questions which are in need of comparison, creative thinking, association 
establishing between the learnt material and adopted knowledge from different spheres of science and art, live 
experience etc. 

The special places in student teaching work on the educational and creative stage take observation and 
analyzes during a workshop (a special form of group work that focused on active and even interactive working 
forms where the main role in solutions operating belongs to members of this workshop). 

There were used different unexpected tasks for formation of professional skills which are needed in practical 
and class work. For example, students writing the creative works. One of the tasks was a translation of Joseph 
Brodsky’s poems, which in the USA translated many of his poems from Russian into English, was awarded the 
Nobel Prize for Literature in 1987.The students offered their own variants of translation which further were 
compared with the author’s translation and analyzed. According to Micaela Munoz-Calvo and Carmrn Buesa-
Gomes a self-translation is a bright index of creative attitude of author to text where he / she allows doing some 
significant transformation. The main idea is to adopt a work for reader correspondent perception: ''author… is 
concerned about a new public and a different culture. It is not surprising then, that the text becomes ''another 
text'', after all the swaps, changes, adaptations, substitutions and omissions, in short the work of a translator in 
freedom'' [6: 22]. 

At the third productive and creative stage the students study how to do creative translations of different 
complexity level. At this stage the productive component dominates above the reproductive. 

The aim of this stage is a teaching of future professionals how to use their own creative approach in practical 
work that foretokens an account some factors in particular situation. In the case of discrepancy between the 
existing translation rules of the source language and linguistic situation of the target language a student has to 
show an ability to find another way for solving the task. He / she should use some solutions from adopted 
solutions of the methodical practice or just create their own. 

Taking into account the specific of work with creative translations, the technology of student preparation to 
writing translations of poetic works has to include such levels: 

1) The preparation work during which the students make creative tasks from a teacher which are focused 
on skills developing of using communicative strategies; a creation of dictionary; key words; logical relations; 
creation of rhyme; memory card; 

2) Practical assignments when students do different tasks and work in workshop; 
3) Final tasks which include students writing of their own poems or other creative works based on 

individual and creative approach. The final level also includes an assessment of student translation acts that is 
done by a teacher. 

For instance, one of the third stage tasks was about translating the Lewis Carroll’s poem ''Jabberwocky'' from 
the story ''Alice in Wonderland''. For the first time the story does not have the sense and it is impossible to 

7 
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translate it. But analytical work helps to detect some features in it which by creative approach a student can 
create unique and bright poem translation. As an example, here is the first sonnet from it: 

Twas brillig, and the slithy toves 
Did gyre and gimble in the wabe: 
All mimsy were the borogoves, 
And the mome raths outgrabe. 
This poem is a wonderful training task. The creative approach allows not only guess linguistic riddle but also 

to create a bright translation in native language by semantic unity interpretation, polysemy analyzes, homonym 
analyzes and analyzes of the poem grammatical structure [7]. 

At the final stage we compared the results of creative translations of students from experimental and control 
groups. 

In that way, the results showed that the groups where special training course demonstrated better lever of the 
professional communicative competence formation [5].  

It is important to say that since 2015 we have implemented the author’s course on creative translation for the 
5-year students at the foreign languages departments of Kyiv National University of Culture and Arts and since 
2017 at the Vynnytsia Pedagogical University.  

Conclusions. 
Thereby, the special organized system of communicative professional preparation of future philologists by 

creative translation methods is capable to provide the formation of the student is foreign communicative 
competence by developing creative qualities of personality that has positive results in efficiency of the 
professional preparation in educational conditions. Such system gives a synthesis of motivational, theoretical and 
practical readiness of future philologists. 

Creative approach is the one of the most significant elements not only for the realization of corresponding 
translation, but for the more effective study of the foreign languages, because the creative translation allows to 
understand the native speakers ideology specificity better and to transmit the sense by means of the native 
language more precisely [3: 255–280]. While translating the artistic and poetic style compositions, the creative 
approach promotes other cultures representative’s mentality features comprehension and understanding. Students 
often have difficulties with translation of poetry and fiction. It usually takes years of practice to develop the 
skills of creative translation and adaptation of texts to native mentality. We consider that creative methods and 
techniques included into the course of translation play the crucial role in improving the translation skills. 

That is why the creative translation course is the tool allowing the students to see how the image of the world 
is formed in the other language groups representatives, finds the reflection in the language and literature. 

The author’s methodology of the future philologists training by means of creative translation and 
professional communicative strategies formation were designed and experimentally checked. It is described by 
the complex of the creative tasks on the foreign language materials, eclectic and heuristic manuals (words 
composition, dictionary formation, key words, logical ties, rhymes creation, memory cards) to manage the 
process of creative translation, done by the students-philologists, and to develop their communicative skills. 

The developed pedagogical system determines methods, ways and forms of teaching work that promote 
professional communicative competence formation, the educational increase at the universities on faculties of 
foreign languages. It is done in the help of disclosure and development of the professional and creative students’ 
primary abilities, the activation of their creative potential that in general would help for students to adopt and act 
in their future professional work. Now the mentioned course is successfully used at the higher education 
establishments such as Kyiv National University of Culture and Arts and Vynnytsia Pedagogical University at 
the foreign languages department for future philologists. In the future, we are planning to adopt this course of 
creative translation for students of non-philological specializations that allows, in our opinion, to improve the 
level of informational understanding in foreign languages and promote the understanding of cultural and mental 
features of the foreign representatives. 
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Рибінська Ю. А. Методичні засади професійної комунікативної підготовки майбутніх філологів 
засобами креативного перекладу. 

Стаття присвячена теоретичному та методичному дослідженню специфіки формування креативних 
навичок засобами креативного письма у майбутніх філологів та покращенню рівня їх професійної 
комунікативної компетенції на занятті. Перспектива використання креативного перекладу 

реалізується так само, як і потреба їхнього вибору. Варто відмітити, що в часи вивчення нових 
термінів поезія є важливим джерелом і в загальному покращує рівень професійної комунікативної 

підготовки перекладача. 
Специфіка сучасної комунікативної підготовки майбутніх філологів спричинена інтеграційними 
процесами, які відбуваються в нашому суспільстві, глобалізацією та доступом до світової 

інформаційної системи, потребою у висококваліфікованих спеціалістах у галузі перекладу. У наш час 
необхідно змінити підхід до сучасної системи освіти фокусуючи увагу на комунікативній підготовці, яка 
вказує на основні цілі навчального процесу на університетському рівні. Експериментально перевірена 
система навчання креативного перекладу складається з трьох основних етапів: підготовка, основна 
частина та аналіз. Квінтесенція технології базується на формуванні імпринтингу під час вивчення 
нових слів та вмінні писати індивідуальні креативні есе. Креативний переклад направлений на 

формування іншомовної комунікативної компетенції у майбутніх філологів. 

Ключові слова: професійна комунікативна підготовка, майбутні філологи, креативне письмо, 
комунікативна компетенція, креативний переклад, комунікативна підготовка, експериментально 

перевірена система. 

Рыбинская Ю. А. Методические основы профессиональной коммуникативной подготовки будущих 
филологов средствами креативного перевода. 

Статья посвящена теоретическому и методическому исследованию специфики формирования 
креативных навыков средствами креативного письма у будущих филологов и улучшению уровня их 

профессиональной коммуникативной компетенции на занятии. Перспектива использования креативного 
перевода реализуется так же, как и потребность их выбора. Стоит отметить, что во время изучения 
новых слов поэзия является важным источником и, в общем, улучшает уровень профессиональной 

коммуникативной подготовки переводчика. 
Специфика современной коммуникативной подготовки будущих филологов вызвана интеграционными 

процессами, которые происходят в нашем обществе, глобализацией и доступом к мировой 
информационной системе, потребностью в высококвалифицированных специалистах в отрасли 

перевода. В наше время необходимо изменить подход к современной системе образования, фокусируя 
внимание на коммуникативной подготовке, которое указывает на основные цели учебного процесса на 

университетском уровне. Экспериментально проверенная система учебы креативного перевода 
состоит из трех основных этапов: подготовки, основной части и анализа. Креативный перевод 
направленный на формирование иноязычной коммуникативной компетенции у будущих филологов. 

Ключевые слова: профессиональная коммуникативная подготовка, будущие филологи, креативное 
письмо, коммуникативная компетенция, креативный перевод, коммуникативная подготовка, 

экспериментально проверенная система. 
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SYSTEM EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W POLSCE ORAZ WYBRANYCH KRAJACH UNII 
EUROPEJSKIEJ 

Unia Europejska (UE) od wielu lat upowszechnia idee rozwijania opieki o charakterze instytucjonalnej oraz 
wczesnej edukacji dla dzieci poniżej obowiązkowego wieku szkolnego. Znajduje to m.in. odzwierciedlenie w 

licznych konkursach w ramach których można uzyskać dofinansowanie na tworzenie czy unowocześnianie już 
istniejących placówek przedszkolnych. 

Przedszkole to pierwszy, jednakże nie zawsze nieobowiązkowy etap edukacji we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej. Stanowi ono miejsce, w którym sprawowana jest opieka nad dziećmi od urodzenia do czasu pójścia 

do szkoły podstawowej. 
W Europie wyróżnia się dwa podstawowe modele organizacyjne edukacji przedszkolnej i opieki nad małym 

dzieckiem. Pierwszy opiera się na jednolitej strukturze dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym (od 0 do 
5 / 6 lat), a drugi wskazuje dwa odrębne typy instytucji przeznaczony dla dzieci: w wieku od 0 do 3 lat oraz w 

wieku od 3 do 6 lat. 
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie schematów organizacyjnych edukacji przedszkolnej w Polsce 

oraz innych – wybranych krajach należących do Unii Europejskiej, przez pryzmat polityk oświatowych oraz 
poziomu jakości edukacyjnej. 

Słowa kluczowe: edukacja przedszkolna, pedagogika porównawcza, edukacja w UE. 

Zarys historyczny wychowania przedszkolnego 
Wiek przedszkolny to bardzo ważny okres w rozwoju dziecka. Na tym etapie następuje kształtowanie się 

wielu sfer osobowości małego człowieka. Do wychowania przedszkolnego zaczęto przywiązywać wagę już 
ponad 200 lat temu, kiedy powstały pierwsze placówki tego typu. Od tego czasu trwa ich nieustanny rozwój. 

Pierwszą instytucjonalną placówką dla dzieci poprzedzającą naukę w szkole była ochronka, założona w 
1769 rroku przez Jana Oberlina. Jak sama nazwa wskazuje miała ona chronić dzieci przed niebezpieczeństwem 
podczas nieobecności ich matek.  

Dało to początek wychowaniu przedszkolnemu w Europie. W latach 1800-1830 powstały pierwsze ochronki 
w Niemczech, w Anglii (1816), we Włoszech (1827). Z kolei we Francji w I połowie XIX w. gwałtowny rozwój 
ochronek ograniczający się jedynie do dozoru dzieci spowodował wydanie w 1837 r. przepisów regulujących ich 
działalność. Zalecono w nich prowadzenie nauki czytania, pisania, rachowania oraz nauczanie religii, śpiewu, 
szycia i prac ręcznych (Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4., 1021). 

W Anglii rozwój placówek przedszkolnych zainaugurowało otwarcie przez Roberta Owena w 1816 roku 
przedszkola dla dzieci od 2 do 5 lat. Rozwój angielskiego przedszkola łączy się ponadto z wprowadzeniem przez 
Samuela Wilderspina w 1820 r. tzw. szkółek dla małych dzieci (infant schools). Zastosowany przez niego 
sposób pracy w placówkach pozwalał na naukę dużej liczby dzieci od siebie wzajemnie (Ibidem). 

W Polsce prekursorem wychowania przedszkolnego był T. Nowosielski, który uważał, że ochronka nie ma 
być szkołą, ale ''domem wychowania''. Pierwsza polska ochronka powstała w latach 30-tych XIX wieku z 
inicjatywy z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności (1838). W 1870 roku w Królestwie 
Polskich funkcjonowały już 32 ochronki. W okresie poprzedzającym odzyskanie przez Polskę niepodległości 
zaczęły rozwijać się inne formy opieki przedszkolnej. Najszybszy wzrost przedszkoli w Polsce nastąpił po 
zakończeniu II wojny światowej (Ibidem, s. 1023). 

W 1945 roku na Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym wysunięto postulat w sprawie obowiązkowego 
wychowania przedszkolnego w co najmniej dwuletnich (dla 5 i 6-latków) przedszkolach. Ich celem było 
stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci, przysposobienia do życia społecznego oraz do 
wykonywania obowiązku szkolnego. W tych czasach wyraźna była tendencja do centralizacji w zarządzaniu 
przedszkolami. Rozwój edukacji ma charakter działalności ujęty w jednolity system związany z przemianami 
ustrojowymi państwa. W latach sześćdziesiątych zlikwidowano sieć przedszkoli prowadzonych przez 
zrzeszenia katolików ''Caritas'', jednocześnie rozszerzając sieć przedszkoli. Od 1958 roku zaczęły powstawać 
ogniska przedszkole oraz przedszkola przy szkołach podstawowych. 

Ustawa o rozwoju oświaty i wychowania z 1961 roku ustaliła cele wychowania przedszkolnego. 
Od 1977 roku zaczęto upowszechniać wychowanie przedszkolne obejmujące dzieci sześcioletnie. Stało się to 

możliwe dzięki funkcjonowaniu przedszkoli całodziennych, 18 godzinnych ognisk wychowawczych i 30 
godzinnych oddziałów przedszkolnych. 

Pod wpływem zmian programowych, społeczno-politycznych w roku 1982 nastąpiła ostateczna likwidacja 
ognisk przedszkolnych. W skutek trudności ekonomicznych zaczęto w roku 1989 zamykać placówki 
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przedszkolne. Warto także podkreślić fakt, iż w 1999 roku opublikowano Podstawę programową wychowania 
przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach, która wyznaczała kierunki zmian w 
zakresie: treści, form aktywności, metod, środków nauczania i wychowania. Kolejne lata w rozwoju edukacji 
przedszkolnej związane są z reformą oświaty. W roku 2004 wprowadzono obowiązek rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci sześcioletnich. Nową podstawę programową opublikowano w 2008 roku. Ministerstwo 
Oświaty i Wychowania wydało rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, 
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania. Lata 2009-2012 to czas realizacji 
założeń kolejnej reformy systemu edukacji, której główne założenia, to: obniżenie wieku szkolnego, reforma 
programowa, pomoc rodzinom migrującym, nauka w klasach I-III poprzez: zabawę, ciągłość oddziaływań, 
tworzenie różnorodnych form alternatywnych wychowania przedszkolnego, zwłaszcza na terenach wiejskich. 

Od kilkunastu lat wczesna edukacja i opieka nad najmłodszymi jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. 
Raport Eurydice z 2014 roku przedstawia kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie. 
Prezentuje postępy poszczególnych krajów UE w osiąganiu wspólnych celów w tej dziedzinie oraz przedstawia 
szczegółowo warunki, organizację, proces dydaktyczny, a także sytuację kadry opiekuńczej i dydaktycznej w 
europejskich żłobkach i przedszkolach. Każdy z krajów UE sam kształtuje swoją politykę edukacyjną, jednak 
UE wspiera je w tym zadaniu, określając wspólne cele i upowszechniając dobre wzorce. 

System edukacji przedszkolnej 
W przedszkolu umożliwia dziecku na większą skalę zobaczyć, iż każdy człowiek jest inny, ludzie mówią 

różne rzeczy, a także zachowują się w różny sposób. Takowe sytuacje, wskazujące na odmienność tego, co 
dziecko wie, a co wiedzą inne osoby stanowią silny motor rozwoju (Klim-Klimaszewska, 2005, s. 65). Dotyczy 
to zarówno rozwoju poznawczego, jak i społecznego bądź emocjonalnego. Dzięki temu dziecko zaczyna stawiać 
wiele pytań, eksperymentuje, szuka, przeprowadza konsultacje z rówieśnikami, rodzicami, czy też innymi 
dorosłymi. Ponadto doskonali swoje umiejętności radzenia sobie z różnego rodzaju emocjami, oczekiwania w 
kolejce na swoją wypowiedź, godzenia się z odmiennością poglądów, a także ustalania różnych punktów 
widzenia.  

Przedszkole jest placówką, która daje dziecku wiele okazji do uzyskania świadomości sprawstwa. 
Świadomość sprawstwa ma podłoże w realistycznej samoocenie, wysokim poczuciu własnej wartości oraz 
odwagi podczas poznawania świata, a także samodzielności, czy też wytrwałości w określonym działaniu, w 
razie pojawienia się wszelkiego rodzaju utrudnień. Ponadto w placówce tej zapewnia się dziecku różne formy 
zabawy, dzięki której dziecko pozyskuje istotne umiejętności. Poprzez zabawę dziecko zaspokaja swoje 
pragnienia, uczy się rozróżniać rzeczywistość od wyobraźni, doskonali myślenie abstrakcyjne, zapoznaje się 
oraz doskonali różnego rodzaju sytuacje społeczne, dostosowuje się do obowiązujących reguł, uczy się 
wykonywać zaplanowanych wcześniej rozmaitych form aktywności. Dziecko nabywa zdolność do 
podejmowania wyzwań powiązanych z edukacją szkolną, która jest odmiennie zorganizowana i wymaga od 
dziecka sprawnego korzystania z pozyskanych przez niego kompetencji, jakie są doskonalone przez zabawę.  

Pojęcie wczesnej edukacji i opieki należy rozumieć jako opiekę nad dziećmi od urodzenia do szkoły 
podstawowej, która to została uregulowana w przepisach prawa na płaszczyźnie krajowej, a więc odpowiada 
określonym zasadom oraz minimalnym wymogom i może być poddawana procedurom akredytacji. Obejmuje 
ona zarówno sektor publiczny, prywatny oraz wolontariat, jak również usługi zinstytucjonalizowane i 
świadczone w domu.  

Wyróżniamy dwa główne zagadnienia wczesnej edukacji i opieki, a więc dostęp i jakość. Zapewnianie 
dostępu wszystkim dzieciom bez zapewniania jakości może przynosić inne od zamierzonych korzyści. Podobnie 
zapewnianie odpowiedniej jakości bez zapewniania odpowiedniej ilości miejsc w sytuacji, gdy głównym celem 
jest zapewnianie sprawiedliwych oraz skutecznych systemów edukacji może nie stanowić akceptowalnego 
rozwiązania (Klim-Klimaszewska, 2005, s. 65). 

Pedagogika przedszkolna obejmuje swym zasięgiem problematykę zbiorowego wychowywania dzieci we 
właściwie przystosowanych do tego placówkach przedszkolnych, które to funkcjonują w różnego rodzaju 
środowiskach społecznych (Por. M. Kwiatkowska, Z. Topińska, 1978, s. 45-48). 

Pedagogika przedszkolna bazuje głownie na pojęciu ''wychowania'', którym jest działalność organizowana w 
sposób świadomy. Jej celem jest wykreowanie u dziecka zamierzonych zmian w osobowości, obejmujących 
dwie strony: poznawczo-instrumentalną i emocjonalno-motywacyjną. Strona poznawczo-instrumentalna ma 
ścisły związek z rozpoznawaniem świata rzeczywistego oraz zdolności oddziaływania na niego. Z kolei strona 
emocjonalno-motywacyjna wyraża się w kształtowaniu stosunków zachodzących pomiędzy człowiekiem a 
światem i innymi osobami, a także jego przekonań, postaw, celu życiowego, czy też hierarchii wartości (Okoń, 
1998, s. 444). Uwzględnia ona wpływ przedszkola oraz wpływy naturalne rodziny, rówieśników, książek itp. na 
rozwój dziecka, tym samym przygotowuje dziecko do życia w danym środowisku (Klim-Klimaszewska, 2005, 
s. 69). Proces wychowania dziecka stanowi bowiem rozeznanie wpływów mających pozytywne i negatywne 
efekty pracy danej placówki przedszkolnej (Por. M. Kwiatkowska, Z. Topińska, 1978, s. 50). 

W Europie wyróżniamy dwa zasadnicze modele organizacyjne edukacji przedszkolnej i opieki nad małym 
dzieckiem. Pierwszy z nich bazuje na jednolitej strukturze dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym (0-5 / 6 
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lat). Nauczyciele wychowania przedszkolnego posiadają jednakowe kwalifikacje i otrzymują podobne 
wynagrodzenie. Model ten występuje głównie w Finlandii, Islandii, na Łotwie, w Norwegii, Słowenii i w 
Szwecji. Z kolei drugi model określa dwa odrębne typy instytucji. Jeden z nich skierowany jest dla w wieku od 0 
do 3 lat, zaś drugi – dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Każdy z nich jest różny z uwagi na kwalifikację kadr, 
wymagania odnoszące się do jakości kształcenia / opieki, jak również sposobu finansowania. Model ten jest 
najczęściej stosowany w państwach europejskich, w tym też w Polsce. Można również wskazać na kilka krajów, 
w których występują jednocześnie wcześniej wymienione modele. Do takich państw zaliczamy: Cypr, Danię, 
Grecję, Litwę i Hiszpanię. Z kolei Zjednoczone Królestwo jest aktualnie na etapie wprowadzania jednolitych 
instytucji działających na podstawie pierwszego modelu. 

Do najważniejszych czynników zapewniających wysoką jakość edukacji i opieki przedszkolnej w krajach 
europejskich zaliczamy: właściwą liczba nauczycieli / opiekunów, w stosunku do liczby dzieci, wysoki poziom 
kwalifikacji kadr oraz zaangażowanie rodziców w sferę działalności placówki. Ponadto edukacja przedszkolna 
najczęściej finansowana jest ze środków pochodzących od samorządów lokalnych, z opłat ponoszonych przez 
rodziców oraz ze środków pochodzących z budżetu państwa. Nie mniej jednak udział pozyskiwanych funduszy z 
tego tytułu jest różny w poszczególnych krajach. Są takie kraje europejskie, które zapewniają dzieciom 
powszechne prawo do edukacji przedszkolnej i opieki. Zaliczamy do nich: Danię, Finlandię, Szwecję, Hiszpanię 
i Słowenię. Jednakże większość z nich nie posiada wystarczającej ilości miejsc dla dzieci w przedszkolach i 
placówkach opiekuńczych (Ibidem). 

Kształcenie przedszkolne w Polsce pełni wobec dziecka wiele funkcji. Przede wszystkim wyróżniamy 
funkcje: wspomagania rozwoju dziecka, zapewnienia opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i 
bezpieczeństwa oraz doradztwa i wspierania działań rodziny o charakterze wychowawczym wobec dziecka 
(Ibidem, s. 66).  

Funkcja wspomagająca rozwój dziecka traktowana jest jako kreowanie przez pedagoga sytuacji korzystnych 
na wyzwalanie i doskonalenia rozmaitych form aktywności dzieci, a więc ruchowej, umysłowej, technicznej czy 
też estetycznej. Ponadto pedagog zapewnia warunki zarówno dla inicjatywy, jak i własnego doświadczenia, 
przekazuje dzieciom w odpowiedni sposób wiadomości oraz umiejętności, doskonali ich nawyki, uczy 
zachowywać się i postępować w sposób odpowiedni do danej sytuacji. Wszystko to ma prowadzić do 
harmonijnego rozwijania się dziecka. Przejawem tej funkcji jest także zapobieganie występowania 
nieprawidłowości w rozwoju dzieci. Stanowi ona bowiem szeroko rozumianą profilaktykę, ochronę dzieci przed 
występowaniem zagrożeń zarówno fizycznych, jak i psychicznych, czy też zwracanie uwagi na ich właściwy 
rozwój, bezpieczeństwo oraz zdrowie (Ibidem). Wspomaganie rozwoju ma także wyraz w wyrównywaniu 
zaistniałych opóźnień w rozwoju dziecka, usuwaniem bądź zmniejszaniem pewnych wad z zakresu rozwoju 
psychofizycznego. Odnosi się to bowiem do dzieci o opóźnionym bądź nieharmonijnym przebiegiem rozwoju 
określonych sfer (Por. S. Guz, 1991, s. 133-134) 

Drugą, a zarazem najważniejszą funkcją jest zapewnienie dziecku opieki, wychowania i uczenia się w 
atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Działalność przedszkola obejmuje swym zasięgiem opiekę zdrowotną, 
opiekę nad bezpieczeństwem i przygotowaniem do edukacji szkolnej, a także udzielaniem pomocy rodzicom 
pracującym w zapewnieniu ich dzieciom opieki o charakterze wychowawczym. Takowa działalność winna być 
rozumiana jako czynności mające wyraz w stosunkach zachodzących między nauczycielem i dziećmi, a tym 
samym odnoszące się do wszelkiego rodzaju sytuacji ściśle związanych z ich trybem życia, formami zabawy 
oraz zajęciami. Działalność o charakterze opiekuńczym kreuje u dzieci świadomość bezpieczeństwa, która to ma 
zasadniczy wpływ na rezultaty ich wychowania oraz kształcenia. Ponadto uwzględnia ona wszechstronny rozwój 
dziecka, czy też właściwe przygotowanie do edukacji szkolnej. Z kolei działalność o charakterze dydaktycznym 
wyraża się w procesie kierowania nauką dzieci w różnego rodzaju sytuacjach bądź okolicznościach, biorąc pod 
uwagę przygotowanie dzieci do ich dalszej edukacji w szkole (Klim-Klimaszewska, 2005, s. 67). Praktyka 
wskazuje na integralne powiązanie omawianych działalności, co przejawia się w różnorodnych formach pracy z 
dziećmi, a więc w zabawie, zajęciach, pracach użytecznych, kontaktach okolicznościowych bądź czynnościach 
samoobsługowych. Formy te kreują sytuacje powodujące połączenie opieki nad dzieckiem z wychowywaniem 
oraz nauczaniem (Por. K. Lubomirska, 1997, s. 136-137). Dzieje się tak, gdyż zarówno postawa opiekuńcza 
pedagoga, jak również gotowość udzielania pomocy skutkuje wytworzeniem u dziecka poczucia 
bezpieczeństwa, a także ma istotne znaczenie na jego pozytywne samopoczucie. Ponadto kreuje atmosferę 
umożliwiającą na rozwój aktywności dziecka oraz chęci jego działalności i podejmowania różnego rodzaju 
wysiłków (Por. M. Kwiatkowska, Z. Topińska, 1978, s. 24). 

Trzecią istotną funkcją wychowania przedszkolnego stanowi doradztwo i wspieranie działań 
wychowawczych rodziny względem dziecka. Wyraża się ona w udzielaniu pomocy rodzicom w zakresie 
spostrzegania szans rozwojowych dziecka, a także podejmowaniu na wczesnym etapie interwencji o charakterze 
specjalistycznym. Ponadto przejawia się ona w informowaniu rodziców dziecka o jego aktualnych postępach 
oraz w ustalaniu ukierunkowania i zakresu wykonywanych zadań w placówce przedszkolnej (Klim-
Klimaszewska, 2005, s. 67). 
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Rola państwa i samorządu w edukacji przedszkolnej 

W Polsce polityka samorządowa w odniesieniu do organizowania edukacji przedszkolnej ma najczęściej 
następujące cele: pomoc rodzicom w wychowaniu i opiece nad dziećmi, edukacja umożliwiająca udzielenie 
pomocy rodzicom w ich aktywności na rynku pracy, edukacja dzieci szczególnie potrzebujących, np. z powodu 
niesprawności oraz edukacja dzieci i przygotowanie ich do edukacji szkolnej.  

Opiekę przedszkolną finansuje się dotacji z UE, dotacji z budżetu państwa, opłat rodziców, a przede 
wszystkim z budżetów samorządów gminnych. Gminy nie uzyskują na to jakiejkolwiek subwencji, czy też 
dotacji z budżetu państwa. Od 1990 roku za utrzymanie opieki przedszkolnej ponosi odpowiedzialność 
samorząd. To właśnie gmina zobowiązana jest do zapewnienia odpowiedniej opieki przedszkolnej, stanowiąc 
tym samym jej zadania własne. Opieka przedszkolna finansowana jest z wykorzystaniem ogólnych dochodów 
gmin, w tym także dochodów własnych z tytułu lokalnych podatków i opłat oraz udziałów samorządów w 
podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.  

Ponadto od 2004 roku przedszkola finansowane są również z dotacji z UE. Od chwili przystąpienia Polski do 
Wspólnoty Europejskiej przedszkola uzyskały dodatkowe źródło finansowania pochodzące początkowo z 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z którego to można było realizować projekty 
budowy, przebudowy i modernizacji placówek przedszkolnych, zaś w latach 2007–2013 z Programu 
Operacyjnego Kapitału Ludzkiego, wspierającego tworzenie przedszkoli na obszarach i w środowiskach o 
niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, wsparcie istniejących przedszkoli oraz opracowywanie 
i realizowanie kampanii informacyjnych. Dodatkowo niektóre samorządy pozyskują różnego rodzaju 
dofinansowania na rozszerzanie edukacji przedszkolnej oraz rozbudowę infrastruktury z tytułu innych 
programów, które to finansowane są z funduszy europejskich, a tym samym niekojarzących się w sposób 
jednoznaczny ze wspieraniem takowej edukacji.  

Przedszkola znajdują także źródło finansowania w opłatach uiszczanych przez rodziców. Zgodnie z ustawą o 
systemie oświaty od września 2011 roku zajęcia wynikające z podstawy programowej oraz wykraczające poza 
nią, muszą być ściśle rozgraniczone. Rodzice nie są zobowiązani do ponoszenia opłat w związku z realizacją 
podstawy programowej (Ibidem). Na podstawie art. 14 i art. 6 Ustawy o systemie oświaty z dnia 5 sierpnia 2010 
r. gmina ma obowiązek zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie przez siebie 
ustalonym, jednakże nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Zatem gminy z początkiem roku szkolnego 2011 / 12 
są obowiązane do określenia opłaty godzinowej za zajęcia, które wykraczają poza bezpłatny czas a także do 
precyzyjnego rozliczania czasu pobytu dziecka. Co oznacza, iż gminy mają prawo pobierać opłaty jedynie za 
czas faktycznie spędzony przez dziecko w placówce przedszkola. W praktyce spowodowało to w niektórych 
gminach wyodrębnienie pięciogodzinnego, bezpłatnego bloku zajęć, jak również dodatkowych godzin, za które 
rodzice muszę ponieść opłaty. Ich wysokość naliczana jest indywidualnie, w szczególności uzależniona jest ona 
od długości pobytu dziecka w placówce. Jednakże kwota ta, a także szczegółowe rozwiązania są uzależnione od 
decyzji wydanej przez radę gminy. 

Przedszkola są również w mniejszej części finansowane z budżetu państwa. Zgodnie z art. 14. 1. Ustawy o 
systemie oświaty na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego gmina otrzymuje dotację 
celową pochodzącą budżetu państwa, która to może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków 
bieżących związanych z realizacją tych zadań. Z kolei art. 14d. 3. Ustawy o systemie oświaty stanowi, iż 
wysokość dotacji dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z 
wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji 
oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.  

We Francji do edukacji przedszkolnej mają prawo dzieci w wieku 2-6 lat. Jest to system dosyć 
scentralizowany (Potulicka, Hildebrandt-Wypych, Czech-Włodarczyk, 2012, s. 251). Ministerstwo Edukacji 
(Ministere de la Jeunesse, del’Education nationale et de la Recherche) ma na celu ustalenie obowiązującego dla 
wszystkich placówek przedszkolnych programu nauczania. Ponadto zatrudnia oraz finansuje pedagogów 
przedszkoli, decyduje o godzinach działalności przedszkoli, a także ponosi odpowiedzialność za ewaluację. 
Gminy zobowiązane są określać wielkość oddziałów klasowych, a także finansować utrzymanie i naprawę 
budynków, koszty operacyjne, niezbędne wyposażenie sal oraz materiały pedagogiczne. Zajmują się 
zatrudnianiem i opłacaniem pracowników szkoły, którzy to nie są nauczycielami oraz pełnią istotną rolę w 
utrzymaniu szkolnych stołówek, czy też centrów zabaw, przeznaczonych dla dzieci po zakończeniu zajęć 
lekcyjnych. Co więcej, samorządy prowadzą również ponad 40 % ośrodków zabaw, w których to rodzice mają 
możliwość pozostawienia dziecka, gdy przedszkole jest nieczynne. Finansowanie ich w głównej mierze należy 
do gmin i departamentów (45 %), z kolei 25 % stanowią opłaty rodziców, a 14,5 % pokrywane są z funduszu 
rodzinny (Caisses d'Allocations Familiales). 

We Włoszech Ministerstwo Edukacji, Uniwersytetów i Nauki (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca) ponosi odpowiedzialność za wczesną edukację. Z kolei samorządy mają obowiązek finansować 
swoje przedszkola, a także dostarczać budynków, utrzymywać je i wyposażać, opłacać personel 
niepedagogicznego zatrudniony w przedszkolach państwowych. Samorządy zarządzają swoimi przedszkolami – 
ustanawiają własne kryteria dostępności określonych usług, sposoby rekrutacji pedagogów, oraz ich 
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doskonalenia, jak również podejście pedagogiczne. Każde miasto we Włoszech ma inny system administrowania 
placówkami przedszkolnymi. Co więcej włoskie samorządy są partnerem społecznym. Sukcesy przedszkoli w 
północnych Włoszech związane są z silnymi lokalnymi społecznościami, które z uwagi na wspólne wartości 
kreują systemy wczesnej edukacji dzieci (Ibidem). 

Z kolei w Szwecji Ministerstwo Edukacji i Nauki (Utbildningsdepartementet) ma obowiązek ustanawiać 
krajową politykę w odniesieniu do przedszkoli (chodzi o jego cele, wytyczne, ramy finansowania), z kolei 
Narodowa Agencja Edukacji (Skolverket) ponosi odpowiedzialność za ewaluację, zbieranie danych oraz nadzór 
sprawowany zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym. Większość gmin zobowiązana jest do 
zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc w przedszkolach oraz centrach zabaw, jak również monitorowania ich 
jakości oraz zapewnienia odpowiednich zasobów.  

Systemy oświatowe w wybranych państwach Unii Europejskiej 
Edukacja przedszkolna od wielu lat stanowi przedmiot debaty w wielu krajach europejskich. Coraz bardziej 

podkreśla się tu jej rolę, którą stanowi stymulowanie rozwoju dziecka w różnych sferach, bądź wprowadzenia 
dziecka w szersze kręgi społeczne.  

Bardzo często pojawiają się różnego rodzaju opinie o związkach zachodzących pomiędzy uczęszczaniem 
dziecka do placówki przedszkolnej a sukcesem, jaki osiągany jest w szkole bądź w życiu dorosłym. Ponadto 
postuluje się wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci na płaszczyźnie elementarnej. Jednym z głównych zadań 
ustanowionych przez Unię Europejską jest ustalenie wspólnych minimalnych standardów odnoszących się do 
placówek przedszkolnych.  

Wczesna edukacja powinna stanowić jeden z najważniejszych celów inwestycji, obejmujących inwestycję 
zarówno edukacji jak i różnego rodzaju innowacji. Tym samym instytucje Unii Europejskiej powinny dbać o 
zwiększanie edukacji małego dziecka, umożliwiać każdemu dziecku korzystać z placówek przedszkolnych do 
czasu pójścia do szkoły. 

Przyjmuje się, iż programy edukacji przedszkolnej muszą zapewnić jednakowy początek w przyszłe życie, 
jak również wyrównywać zachodzące różnice rozwojowe i społeczne, a także służyć integracji społecznej 
każdego z dzieci.  

Wczesna opieka i edukacja ma istotne znaczenie dla polityki edukacyjnej cechującej kraje rozwinięte i 
niektóre kraje rozwijające się. Zapewnienie jednakowego dostępu do wysokiej jakości placówki przedszkolnej 
służy zaspokojeniu różnego rodzaju potrzeb, a w szczególności edukacyjnych i społecznych małych dzieci, a 
także ich rodzin. Do jednej z najistotniejszych tendencji w edukacji na skalę europejską stanowi wzrost liczby 
dzieci, które to korzystają z rozmaitych form edukacji przedszkolnej. Co więcej, tworzenie różnorodnych form 
edukacji przedszkolnej jest zgodne z europejskimi standardami jakości w edukacji.  

Co do zasady wszystkie kraje europejskie zapewniają dzieciom edukację przedszkolną w wieku od 2 do 4 lat. 
Po przez wspieranie i stymulowanie rozwoju w różnych sferach życia dziecka ułatwia dzieciom ich prawidłowy 
rozwój, funkcjonowanie w systemie szkolnym, jak również w życiu społecznym.  

Polska 
Wychowanie przedszkolne w Polsce zostało uregulowane w przepisach Ustawy o systemie oświaty z 7 

września 1991 roku (nowelizowanej kilkukrotnie). Ponadto na funkcjonowanie przedszkoli istotne znaczenie 
miała także ustawa z 1990 roku o samorządzie terytorialnym (z późniejszymi zmianami). Dzięki niej 
przedszkola państwowe zostały przekazane gminom, która to zajmuje się ich prowadzeniem, zakładaniem, 
likwidowaniem i przekształcaniem. Ponadto gmina zobowiązana jest do prowadzenia obligatoryjnego rocznego 
przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6 lat. Jednostka samorządowa ma obowiązek zapewnić warunki 
funkcjonowania przedszkola, wykonywać remonty a także inne zadania o charakterze inwestycyjnym, 
zapewniać obsługę administracyjną oraz finansową, wyposażać placówki przedszkolne w niezbędne pomoce 
dydaktyczne i sprzęt umożliwiający pełną realizację programów, powierzać pedagogom stanowiska dyrektorów 
oraz ich odwoływać, zatwierdzać roczne projekty organizacyjne placówek przedszkolnych po uzyskaniu opinii 
kuratora oświaty. Funkcjonowanie przedszkoli podlega nadzorowi pedagogicznemu dokonywanego przez 
kuratora oświaty.  

System wychowania przedszkolnego w Polsce obejmuje zarówno wspomaganie rozwoju, jak i wczesną 
edukację dzieci w wieku od 3 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 
Istnieje możliwość przyjęcia dziecka w wieku 2,5 roku, gdy przemawiają za tym szczególne przypadki. 
Wychowanie przedszkolne organizowane jest w samodzielnych placówkach bądź w oddziałach przedszkolnych 
działających przy szkołach podstawowych (tzw. ''klasy zerowe''). Uczęszczanie do przedszkola stanowi bowiem 
prawo każdego dziecka. Z kolei dzieci sześcioletnie mają zagwarantowane ustawowo prawo do rocznej edukacji 
w placówce przedszkola, mające na celu przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Samorządy 
lokalne (gminy) mają obowiązek zagwarantować dziecku możliwość korzystania z tego prawa. Umożliwienie 
dzieciom korzystania z tego prawa jest obowiązkiem samorządów lokalnych (gmin). W obecnych czasach z 
możliwości takowej korzysta 97 % sześciolatków, odnosi się to zarówno do przedszkoli, jak i oddziałów 
przedszkolnych. 
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W Polsce wyróżnia się szkolnictwo publiczne oraz niepubliczne, które to zostało wprowadzone na mocy 
ustawy o systemie oświaty z 1991 roku wprowadziła pojęcia szkolnictwa publicznego i niepublicznego. Ponadto 
w ustawie tej określono pojęcia przedszkola publicznego i niepublicznego, a także zasady ich funkcjonowania. 
Tak więc przedszkola dzielą się na publiczne oraz niepubliczne. Przedszkola publiczne są zarządzane, jak 
również finansowane przez jednostkę samorządową (gminę). Dodatkowo w kosztach utrzymania placówki 
przedszkolnej biorą udział także rodzice dzieci po przez opłacanie za ich pobyt przekraczający pięć godzin 
dziennie oraz pokrywanie kosztów wyżywienia. Przedszkole ma ustawowy obowiązek zapewnić dziecku 
bezpłatny, co najmniej pięciogodzinny system nauczania i wychowania w ciągu dnia. Z kolei przedszkola 
niepubliczne są zarówno zakładane, jak i prowadzone przez osoby prawne oraz osoby fizyczne po wpisaniu do 
ewidencji właściwego kuratora. Co więcej, kurator dokonuje nadzoru pedagogicznego. Placówki niepubliczne są 
finansowane przede wszystkim przez rodziców. Przedszkole takie, które prowadzone jest przez osobę fizyczną 
może starać się o uzyskanie statusu przedszkola publicznego, a w dalszej kolejności o dofinansowanie 
działalności z budżetu gminy. Przedszkola niepubliczne mają obowiązek realizować podstawę programową 
wychowania przedszkolnego, jaka zostaje określona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 
Ponadto są zobowiązane do organizowania pracy o charakterze wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej na 
podstawie wybranego przez siebie programu wychowania przedszkolnego. Co więcej takowe placówki 
przedszkolne mogą realizować również program autorski po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii 
wydanej przez mianowanego nauczyciela przedszkola, który to ma wyższe wykształcenie. Program ten 
przygotowany jest przez pedagoga celem jego użytku w określonym przedszkolu, jednakże dopiero dyrektor 
tejże placówki umożliwia jego realizację po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej. 

W Polsce dzieci niepełnosprawne od 3 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w placówce szkolnej (a 
więc w wieku 7 lat), nie dłużej jednak niż do 10 roku życia, mają możliwość uczęszczania do przedszkoli 
specjalnych bądź integracyjnych. Przy czym wychowanie przedszkolne dzieci niepełnosprawnych umysłowo nie 
jest obligatoryjne, gdyż stanowi to wyłącznie prawo, z którego to mogą one korzystać. Przedszkola specjalne 
realizują programy zalecane przez MEN dla przedszkoli powszechnych. Wyjątek dotyczy przedszkoli 
przeznaczonych dla dzieci upośledzonych umysłowo, niesłyszących bądź z upośledzeniami sprzężonymi. Od 
1993 roku po za przedszkolami specjalnych organizuje się przedszkola, a także oddziały integracyjne. Takowe 
oddziały umożliwiają kontakt dzieciom niepełnosprawnym z dziećmi o prawidłowym rozwoju. Zarówno 
przedszkola, jak i oddziały przedszkolne, w tym też przedszkola z oddziałami integracyjnymi i przedszkola 
specjalne, są to formy organizacyjne wychowania przedszkolnego występujące w Polsce.  

Niemcy 
System edukacji przedszkolnej w Niemczech ma miejsce w rodzinie bądź przedszkolach, tzw. Kindergarten, 

prowadzonych co do zasady przez instytucje niepubliczne, np. kościoły, stowarzyszenia opieki społecznej 
(Potulicka, Hildebrandt-Wypych, Czech-Włodarczyk, 2012, s. 97), organizacje dobroczynne, osoby prywatne 
oraz władze samorządowe (Świętochowska, 2001, s. 63). Przeznaczony jest on dla dzieci w wieku 3 – 6 lat 
(Dziewulak, 1997, s. 94). Cykl przedszkolny stanowi istotne znaczenie w zapewnieniu dzieciom odpowiedniego 
startu w szkole (Świętochowska, 2001, s. 63).  

Uczęszczanie dziecka do placówki przedszkolnej nie jest obowiązkiem, z kolei ich rodzice są zobowiązani 
płacić czesne. W niektórych rejonach Niemiec, szczególnie wschodnich, nie ma odpowiedniej ilości miejsc w 
przedszkolach dla wszystkich dzieci. Z uwagi na długie listy oczekiwania, często zdarza się, iż rodzice zapisują 
swoje pociechy do placówek przedszkolnych tuż po narodzinach dziecka. Ma to na celu zapewnienie rodziców, 
iż ich dziecko dostanie się do przedszkola po uzyskaniu odpowiedniego wieku. 

Od sierpnia 1996 roku w Niemczech obowiązuje prawo do miejsca w placówce przedszkolnej dla wszystkich 
dzieci, które ukończyły 3 rok życia do uzyskania przez nie wieku szkolnego (Szewior, 2006, s. 50). 

Zazwyczaj w Niemczech dzieci uczęszczają do przedszkola na dwie, trzy godziny dziennie w rannych 
godzinach. W przypadku, gdy oboje z rodziców pracują czas ten można wydłużyć do maksymalnie dziewięciu 
godzin, powodując tym samym zwiększenie opłat z tego tytułu. Najczęściej dzieci uczęszczają do placówek 
przedszkolnych pięć dni w tygodniu - od poniedziałku do piątku. Jednakże funkcjonują także przedszkola, które 
są dostępne dla dzieci w weekendy bądź w godzinach wieczornych. Niektóre miasta mają również tzw. 
Kinderkrippen, które są przeznaczone dla dzieci poniżej trzeciego roku życia i oferują te same usługi co 
przedszkole. 

Francja 
Przedszkola we Francji stanowią część szkolnictwa na pierwszym poziomie (poziom podstawowy). 

Nauczyciele pracujący w placówkach przedszkolnych są tak samo przygotowani pedagogicznie jak nauczyciele 
szkół podstawowych. Przedszkola realizują programy nauczania oraz zajęcia o charakterze dydaktycznym. 
Placówka ta jest wstępnym etapem kształcenia. Dzieci uczęszczające do niej są dzielone na trzy sekcje na 
podstawie wieku. Wyróżniamy sekcję maluchów, do której przynależą dzieci w wieku 3 lat, sekcję średniaków – 
dzieci w wieku 4 lat i trzecią sekcję starszaków, stanowiącą tym samym podstawową sekcję przeznaczoną dla 
dzieci w wieku 5 lat (Potulicka, Hildebrandt-Wypych, Czech-Włodarczyk, 2012, s. 251-252.). Główną częścią 
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programu nauczania są zajęcia edukacyjne, które to umożliwiają dzieciom wszechstronny rozwój, a tym samym 
przygotowują je do nauki w szkole.  

System przedszkolny obejmuje 6 godzin dziennie, 3 godziny do południa i 3 po południu. Gdy wymaga tego 
sytuacja, dzieci mogą przyjść do przedszkola wcześniej bądź zostać dłużej. Umożliwia to ich rodzicom 
dostosować godziny pracy do godzin funkcjonowania placówki przedszkolnej (Ibidem). 

Publiczne przedszkola we Francji stanowią integralną, powszechną oraz bezpłatną częścią systemu edukacji. 
Z kolei do prywatnych przedszkoli jardins d’enfants, które to są w szczególności prowadzone przez związki 
wyznaniowe, uczęszcza niewielki odsetek dzieci, ok. 10 %. Wyróżniają się one od publicznych placówek przede 
wszystkim godzinami pracy, a także pobieraniem opłat od rodziców. Ponadto dzieci mogą poza godzinami 
szkolnymi uczestniczyć w tzw. centrach zabaw (garderie albo centre de loisirs sans hébergement). Są one 
prowadzone przede wszystkim przez gminy oraz organizacje pozarządowe. Z kolei w godzinach, w których 
przedszkola są zamknięte, dzieci mogą również przebywać w garderies périscolaires prowadzonych przez 
gminy albo związki rodziców. Stanowi to pewien rodzaj świetlicy funkcjonujący na terenie szkoły z jedną 
wspólną przestrzenią, gdzie wszystkie dzieci przebywają razem. Przebywanie dziecka w świetlicy jest odpłatne, 
jednakże jej wysokość uzależniona jest od zarobków rodziców.  

Austria 
Wychowanie przedszkolne w Austrii ma charakter nieobowiązkowy. Mogą do niego uczęszczać dzieci w 

wieku od 3 do 6 lat (Dziewulak, 1997, s. 37). System przedszkolny jest bardzo dobrze rozwinięty, w 
szczególności w Wiedniu.  

Wiedeńskie przedszkola co do zasady są otwarte bez żadnej przerwy, zamyka się jedynie 4 dni w roku. 
Większość placówek przedszkolnych prowadzi swoją działalność w godzinach 6.00-18.00 bądź dłużej.  

Od 2010 każde dziecko, które ukończyło 5 lat ma obowiązek uczęszczania do przedszkola na co najmniej 20 
godzin w ciągu tygodniu. Placówki przedszkolne, zarówno państwowe, jak i prywatne są darmowe dla dzieci w 
wieku 0-6 lat. Rodzice ponoszą jedynie opłaty za wyżywienie bądź inne, w razie gdy chcą pozostawić dziecko 
na dłużej bądź zapiszą je na zajęcia dodatkowe (np.: sport, języki). Rodziny biedniejsze mają możliwość 
ubiegania się o dofinansowanie lub całkowite umorzenie opłaty. 

Wiedeńskie przedszkola posiadają specjalny program wychowawczo-dydaktyczny przeznaczony dla dzieci w 
wieku przedszkolnym. Obejmuje on zespół ogólnych kompetencji, jakie powinny być zdobyte przez dziecko, a 
także zadań indywidualnych, mających na celu wspieranie rozwoju każdego z dzieci. W Austrii każde dziecko 
dostaje się do placówki przedszkolnej, nie ma problemu z brakiem miejsc. Jednakże problem stanowi tu 
wielkość kadry pedagogicznej, która jest zbyt mała. Przedszkola są utrzymywane z funduszy samorządowych 
oraz z opłat uiszczanych przez rodziców.  

Prywatne przedszkola w Austrii są nazywane Kindergarten Kindercompany. Mają one na celu wspieranie 
pracujących rodziców dzięki tworzeniu i funkcjonowaniu tego typu placówek. Są one przeznaczone dla dzieci w 
wieku od 6 do 10 lat. Kindergarten Kindercompany opierają swoją działalność na pedagogice holistycznej, a 
więc ich cel stanowi całościowy i wszechstronny rozwój dziecka. Ważną kwestię stanowi tu odkrycie u dziecka 
jego potrzeb i wczesne jego wspieranie. Placówki Kindercompany podobnie jak placówki publiczne, są otwarte 
co do zasady przez cały rok (z wyjątkiem świąt). Czas pobytu dziecka w przedszkolu prywatnym jest elastyczny, 
co oznacza, iż placówka ta dostosowuje się do potrzeb dziecka, jak również jego rodziców.  

Włochy 
Obecnie obowiązujący system edukacji przedszkolnej we Włoszech jest bardzo zróżnicowany. Uzależniony 

jest on od wielu czynników, przede wszystkim od dostępność przedszkoli, kosztów, stosowanych programów 
narzuconych przez organy prowadzące. Niemniej jednak, przedszkole uważane jest za pierwszy etap edukacji. 
Uczęszcza do niego ok. 98% dzieci w wieku od 3 lat i ponad 100% dzieci w wieku 5-6 lat. Większa część 
przedszkoli prowadzona jest przez Ministerstwo Edukacji (głównie na południu kraju), 1/3 przez prywatne 
organizacje, a pozostałe przez jednostki samorządu terytorialnego. Zarówno przedszkola państwowe, jak i 
gminne są bezpłatne. Te, które prowadzone są przez Kościół pobierają symboliczne opłaty, z kolei najdroższe są 
przedszkola prywatne. Spotkać można tu także centra przeznaczone dla dzieci w wieku 0 do 3 lub 0 do 6 lat, do 
których mogą uczęszczać wraz z rodzicami.  

Tak więc przedszkole nie jest obowiązkowy. Dzieci, które do 31 grudnia danego roku ukończą 3 rok życia, 
mogą być zapisane do placówki przedszkolnej. Co więcej, rodzice mogą składać wniosek o przyjęcie dziecka, 
które do 30 kwietnia następnego roku skończy 3 lata. Edukacja w placówkach przedszkolnych jest nieodpłatna. 
Rodzice są zobowiązani jedynie do ponoszenia kosztów związanych z transportem oraz wyżywieniem dziecka. 
Z kolei rodziny o niskim dochodzie nie ponoszą żadnych kosztów, są z nich zwolnione. Najczęściej dzieci w 
przedszkolach dzieli się na grupy wiekowe. Każda z nich składa się z 18 – 26 dzieci. W przypadku, gdy w danej 
grupie jest dziecko niepełnosprawne, wówczas grupa ta nie może przekraczać 20 osób. Dzieci mają możliwość 
przebywania w przedszkolu 5 – 6 dni w tygodniu. Najczęściej ich pobyt wynosi 8 godzin, jednakże niekiedy 
wydłuża się do 10, w zależności od sytuacji rodzinne (Potulicka, Hildebrandt-Wypych, Czech-Włodarczyk, 
2012, s. 169). Ponadto włoskie przedszkola mają zwyczaj organizować teatrzyki z udziałem dzieci. Opiekunowie 
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obserwując dzieci notują w dzienniku obserwacji ich zdolności, zainteresowania, a także postępy rozwojowe 
(Ibidem, s. 167). 

Szwecja  
Obecnie opieka nad małym dzieckiem o charakterze instytucjonalnym jest jednym z głównych praw 

socjalnych w Szwecji. Służy ona zarówno edukacji, jak i ma zapewnić równości płci. Samorządy mają 
obowiązek zapewnić miejsca bez zbędnej zwłoki wszystkim dzieciom tego potrzebującym. Dotyczy to dzieci w 
wieku od 1 do 12 lat. Maksymalny czas oczekiwania na miejsce w placówce przedszkolnej wynosi co do zasady 
3-4 miesiące.  

Od 2005 roku prawo do opieki instytucjonalnej nad dzieckiem przysługuje również osobom bezrobotnym 
oraz przebywającym na urlopach wychowawczych. Na system edukacji wczesnoszkolnej i opieki dla dzieci w 
wieku 1-5 lat składają się: przedszkola (förskola), domy dziennej opieki (familjedaghem) oraz przedszkola 
otwarte (öpen förskola).  

Do przedszkoli mogą uczęszczać dzieci w wieku od 1 do 5 lat, o ile ich rodzice uczą się bądź pracują. Czas 
pracy placówki przedszkolnej dostosowuje się tu do czasu pracy rodziców. Programowa oraz organizacyjna 
działalność placówek podlega Krajowej Agencji ds. Edukacji (Dziewulak, 1997, s. 104). 

Holandia 
Opieka przedszkolna w Holandii przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat. Jej organizacja należy 

do kompetencji Ministerstwa Edukacji. Ustawa o opiece nad dzieckiem z 2005 r. uregulowała kwestie 
organizacji, zasad finansowania oraz standardy jakości dla placówek opiekuńczo-edukacyjnych. Wyróżniamy tu 
dzienne instytucje opieki przeznaczone dla dzieci poniżej 4 lat, pozaszkolne instytucje opieki dla dzieci w wieku 
4-12 lat, zarejestrowane opiekunki, a także komunalne żłobki, które to są zakładane przez rodziców. Wszystkie 
te instytucje realizują funkcję wyrównywania instytucjonalnych możliwości edukacyjnych dzieci pochodzących 
ze środowisk społecznie zagrożonych (Potulicka, Hildebrandt-Wypych, Czech-Włodarczyk, 2012, s. 209-210). 
Bardzo często zdarza się, iż dzieci imigrantów mogą jeszcze przed przystąpieniem do placówek przedszkolnych, 
uczestniczyć wraz z matkami w tzw. zajęciach przygotowawczych i stymulacyjnych rozwój zdolności 
językowych (Broekhof, 1990, s. 2-5). 

W Holandii wyróżniamy przedszkola subsydiowane w ok. 40 % przez gminy oraz niesubsydiowane, w 
których to koszty utrzymania placówki w większej mierze pokrywane są przez rodziców, z kolei ich udział 
finansowy zależy od poziomu dochodu (Potulicka, Hildebrandt-Wypych, Czech-Włodarczyk, 2012, s. 210). Od 
2007 roku holenderscy pracodawcy mają obowiązek wspierać koszty opieki nad dziećmi, jakie ponoszą 
pracujący rodzice poprzez wypłacanie specjalnego dodatku (Broekhof, 1990, s. 6). 

Hiszpania 
Edukacja przedszkolna w Hiszpanii ma charakter nieobowiązkowy i stanowi pierwszy etap systemu oświaty. 

Przeznaczona jest ona dla dzieci od urodzenia do 6 roku życia. Realizuje ona trzy zasadnicze funkcje: 
opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną. Jej podstawowym celem jest rozwój dzieci w bezpośrednim działaniu z 
ich rodzinami. Chodzi tu o rozwój fizyczny, emocjonalny, społeczny, a także intelektualny (Potulicka, 
Hildebrandt-Wypych, Czech-Włodarczyk, 2012, s. 287) 

Hiszpański system edukacji przedszkolnej odbywa się w dwóch cyklach przeznaczonych dla grup 
wiekowych: 0-3 lata oraz 3-6 lat. Drugi z nich jest bezpłatny i realizuje się go w instytucjach państwowych, jak 
również w tzw. centros concertados. Wychowanie przedszkolne realizowane jest w żłobkach, klasycznych 
przedszkolach, centros concertados oraz w instytucjach prywatnych (Ibidem, s. 287-288). 

Rodzice mają swobodę w wyborze placówki przedszkolnej dla swojego dziecka. Jedynym utrudnieniem jest 
tu wiek pociechy. Pierwszy cykl edukacji przedszkolnej jest dofinansowywany wpisowo. Ponadto rodziny o 
niższych dochodach mogą również liczyć na dofinansowanie opieki dziennej. Z kolei drugi bezpłatny cykl nie 
przewiduje pomocy finansowej. Jedynym wyjątkiem są tu szczególnie uzasadnione przypadki rodzin, które są 
nisko uposażone bądź mają indywidualne zapotrzebowane z tytułu pochodzącej sfery społecznej. Wówczas mają 
możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe, jakie jest udzielane przez wspólnoty autonomiczne w 
odniesieniu do żywienia dzieci, transportu, czy materiałów dydaktycznych. Ponadto rodzice dzieci ze 
specjalnym zapotrzebowaniem wychowawczo-edukacyjnym mogą również liczyć na pomoc finansową, o ile ich 
dziecko ukończyło 2 rok życia (Ibidem, s. 288). 

Dzień przedszkolny jest organizowany w każdej placówce inaczej. Instytucje państwowe umożliwiają opiekę 
nad dziećmi 7 godzin dziennie. W razie wystąpienia wyjątkowej sytuacji z uwagi na pracę rodziców, czas ten 
może ulec wydłużeniu do nie więcej niż 9 godzin w ciągu dnia. Tygodniowo instytucje państwowe zapewniają 
opiekę w wymiarze ok. 35 godzin. Przy czym same zajęcia przedszkolne trwają nie więcej niż 25 godzin, a 
pozostały czas jest wykorzystywany na posiłki, odpoczynek bądź jakiś rodzaj rekreacji, np. sjestę. Organizacja 
dnia w placówce przedszkolnej dostosowana jest do wieku dzieci, jak również ich rytmu rozwojowego. 1 
opiekun może mieć nie więcej niż 8 podopiecznych poniżej 1 roku życia, zaś 12-14 podopiecznych, gdy mają 
one od 1 roku życia do 2 lat. W przypadku dzieci w wieku 2-3 lat na 1 nauczyciela może przypadać 16-20 dzieci, 
zaś 3-6 lat. 
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Podejście dydaktyczne i program nauczania 
W Europie można wskazać na dwa podejścia do edukacji przedszkolnej, a więc: szkolne i pedagogiczne. 

Pierwsze z nich stosowane jest głównie we Francji i krajach anglojęzycznych. Są to placówki przedszkolne, 
które przygotowują dziecko do dalszej nauki w szkole dzięki rozwijaniu różnego rodzaju umiejętności 
związanych zarówno z czytaniem, jak i pisaniem, czy też matematyką. Z kolei drugie podejście - pedagogiczne 
bazuje na ogólnym rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka. Co więcej stanowi pierwszy etap 
upowszechnianej przez Unię Europejską tzw. koncepcji lifelong-learning i najczęściej stosowane jest ono w 
krajach skandynawskich oraz we Włoszech i w Niemczech. Niektóre państwa UE stosują mieszane podejście do 
edukacji przedszkolnej. Polega ono na połączeniu poszczególnych elementów podejścia szkolnego i 
pedagogicznego. 

W większości krajów Unii Europejskiej przedszkola funkcjonują w oparciu o krajowe wytyczne w 
odniesieniu do programów nauczania. Programy te są różnorodne z uwagi na długość i szczegółowość, np. w 
Danii liczy 2 strony, a w Niemczech aż 320 stron. Najczęściej wytyczne te są przejawem postrzegania dziecka w 
danym kraju, jak również wartości, jakie winny być propagowane przez placówki przedszkolne. CO do zasady 
krajowe wytyczne są podzielone na 5-6 obszarów nauki. Co więcej ich celem jest zapewnienie każdemu dziecka 
prawa do wysokiej jakości edukacji. Wszystkie kraje UE, z wyjątkiem Francji, Irlandii i Holandii, odnoszą się 
do zarówno publicznych, jak i niepublicznych placówek przedszkolnych. Wspólne dziedzictwo kultury 
europejskiej powoduje, iż powstało porozumienie co do wielu wartości, jakie powinny towarzyszyć edukacji 
przedszkolnej, a więc zabawa, nauczanie poprzez eksplorację, autonomia dziecka oraz współpraca z rodzicami.  

W Polsce nauczyciel przystępując do pracy z dziećmi musi szczegółowo zapoznać się z zakresem treści 
programowych jakie mają być realizowane dla danej grupy. W następnej kolejności powinien dokonać analizy 
organizacyjnej środowiska wychowawczo-dydaktycznego celem jego dostosowania do wystroju sali. 
Dodatkowo winien utworzyć tzw. kąciki tematyczne, jak również zaopatrzyć się w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do planowanego kierunku działań.  

Realizacja zadań edukacji przedszkolnej obliguje nauczyciela do posiadania wiedzy o umiejętności dziecka, 
jakie powinno posiadać po ukończeniu przedszkola, co więcej musi znać podstawy programowe edukacji 
wczesnoszkolnej. Nauczyciel przedszkola ma obowiązek poznać swoich wychowanków poprzez prowadzenie 
obserwacji pedagogicznej. Służy to przede wszystkim odpowiednim dostosowaniu zabawy, zajęć dydaktycznych 
oraz zadań i ćwiczeń do potrzeb, jak również zainteresowań dzieci. Po dokonaniu rozpoznania umiejętności 
każdego dziecka, będzie on mógł po przez przekazywanie oraz utrwalanie różnego rodzaju treści nawiązywać do 
ich przeżyć bądź doświadczeń, czy też posiadanych przez nie sprawności oraz zasób wiedzy. 

W Polsce nauczyciel powinien kreować serdeczną, jak również przyjacielską atmosferę, która to towarzyszy 
wspólnym działaniom. Dodatkowo winna ona zachęcać dzieci do aktywnego udziału w życiu grupy (Klim-
Klimaszewska, 2005, s. 122). Wychowankowie, którzy wiedzą, iż są lubiani oraz akceptowani przez otoczenie, a 
co więcej czują się bezpiecznie w placówce przedszkolnej, ułatwia kreowanie właściwego nastawienia ich do 
rówieśników oraz najbliższego otoczenia.  

Nauczyciel planując pracę oraz realizując zamierzone cele wychowawczo-dydaktyczne, określa temat, na 
którego podbudowę wdroży treści programowe. Ich wprowadzenie wiąże się ze stosowaniem różnego rodzaju 
metod, środków o charakterze dydaktycznym, jak również form aktywizacji. Dziecko przyswajając nowe 
zagadnienie najlepiej zapamiętuje poprzez pokazywanie oraz uświadamianie najbliższych rzeczy, a więc chodzi 
tu o to, co może doznać za pomocą zmysłów, przeżyć bądź doświadczeń. Toteż organizowanie różnego rodzaju 
wycieczek pozwala dziecku na zrozumieniu omawianych zagadnień poprzez poznawanie zmysłowe oraz 
obserwowanie. Ponadto omawianie utworów literackich wpływa na ich wyobraźnię, z kolei organizowanie 
edukacji plastycznej umożliwia im na wyrażanie swoich przeżyć. Zabawy tematyczne kreowane przez 
nauczyciela wymuszają posługiwania się przez dziecko zdobytą wiedzą w działaniu. W dalszej kolejności 
utrwala się z dziećmi wiadomości i doskonali ich umiejętności w różnego rodzaju zabawach dydaktycznych, 
omawiając przy tym historyjki obrazkowe, a także inne sposoby wspierających ich rozwój. Do najbardziej 
trudnych działań przedszkolnych zaliczane są zajęcia opierające się na rozmowie, które to wymagają od dziecka 
określonej wiedzy, jako iż jest on rozmówcą.  

Nauczyciel opracowuje miesięczny plan pracy, ułatwiający realizację treści programowych. Plan ten 
powinien w szczególności określać tematykę, treści programowe, sposoby realizacji, przewidywane osiągnięcia 
dzieci, planowane zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne, literaturę, jak również zakres edukacji 
matematycznej. Miesięczne plany pracy odnosi się do całego dnia pobytu dzieci w placówce przedszkolnej.  

Nauczyciel polskiego przedszkola w ramach podejmowanych przez siebie działań w ciągu całego dnia 
powinien odnosić się do zalecanego w podstawie programowej gospodarowania czasem pobytu dziecka w 
placówce. Podstawa programowa określa czas, jaki dziecko może spędzić na realizacji zajęć programowych, 
organizowanych przez opiekuna. Ponadto wskazuje ile czasu należy poświęcić na swobodną zabawę w Sali, 
bądź placu zabaw, w ogrodzie, jak również na inne czynności o charakterze organizacyjnym, porządkowym i 
samoobsługowym. Zajęcia dydaktyczne powinny być przeprowadzone w czasie nieprzekraczającym 1 / 5 
dziennego pobytu dziecka w placówce przedszkola. Nie stanowi to jednak ograniczenia w pracy nauczyciela, 
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jako że w ciągu całego dnia zajmuje się kształtowaniem społecznej postawy wychowanków, niekiedy zwraca 
uwagę na właściwe wykonywanie danej czynności higienicznej. Co więcej dba on o to, ażeby uwagi te z biegiem 
czasu stały się ich nawykami. Nauczyciel wspiera również dzieci w rozstrzyganiu zaistniałych konfliktów, uczy 
wspólnej, bezkonfliktowej zabawy. Organizuje ich prawidłowy rozwój postawy wychowanków w swobodnych 
sytuacjach, udziela pomocy w odpowiednim stosowaniu zdobytej wiedzy oraz umiejętności. Dodatkowo, tym 
samym sposobem spełnia inne cele określone w programie. Nauczyciel przedszkola wspierając rozwój 
wychowanków uzależniony jest w większej mierze od kreowania właściwych warunków, dostarczaniu 
ciekawych materiałów oraz różnego rodzaju rekwizytów wykorzystywanych podczas zabawy, pobudzające tym 
samym zaciekawienie u dzieci oraz wyzwalające ich aktywność. 

We Francji program nauczania w przedszkolach jest taki sam w całym kraju i wskazuje on na kompetencje 
jakie dziecko powinno posiadać po ukończeniu edukacji na tym etapie. Organizacja oraz działalność placówek 
przedszkolnych zostało uregulowane w Code de l’Éducation. Z kolei za nadzór nad respektowaniem podstawy 
programowej odpowiada Narodowa Inspekcja Edukacji (Inspecteur de l’éducation nationale). Francuska 
podstawa programowa opiera się na pięciu zasadniczych obszarach. Są to: język mówiony i wprowadzenie do 
pisania, uczenie się współpracy, wyrażanie myśli i emocji za pomocą ciała, odkrywanie świata, oraz wyobraźnia, 
uczucia i tworzenie.  

We Włoszech edukacja przedszkolna ma na celu rozwój osobowości, autonomii i kompetencji dziecka. Co 
więcej istotne znaczenie ma tu również rola współpracy rodziców oraz zabawy. Niedopuszczalne jest tu 
nauczanie formalne. Cele włoskiego procesu edukacji przedszkolnej dzielą się na cztery zasadnicze obszary, a 
więc: ja i inni, ciało, ruch i zdrowie, otrzymywanie i wysyłanie wiadomości, bezpośredni kontakt z naturą, 
rzeczami, materiałami, kulturą, środowiskiem socjalnym. Nauczyciele placówki przedszkolnej mają obowiązek 
sporządzania tzw. Spersonalizowanych Planów Edukacyjnych, będących podstawą do wykonania Portfolio 
kompetencji każdego z a dzieci. Portfolio zawiera opis zajęć, w których dane dziecko brało udział, a także 
sposób uczenia się, jego zainteresowania, nastawienie oraz aspiracje.  

Z kolei w Szwecji nacisk na ogólny rozwój dziecka w placówce przedszkolnej jest określany na poziomie 
państwa. Program nauczania od 1998 r. jest wspólny dla wszystkich dzieci w wieku 0- 5 lat i wskazuje on 
ogólne ramy. Za jego wdrożenie i ewaluację odpowiedzialne są gminy. Wytyczne krajowe wskazują na pięć 
celów edukacji na etapie przedszkolnym. Są to: normy i wartości, rozwój i nauka, wpływ dziecka, współpraca z 
domem oraz współpraca ze szkołą. 

Równość szans w nauczaniu przedszkolnym 
Wyrównywanie szans edukacyjnych polega na kreowaniu warunków, zapewniających dzieciom osiągnięcie 

sukcesu w chwili ukończenia nauki szkolnej. Możliwości edukacyjne dzieci są pochodną wielu czynników o 
charakterze społeczno–ekonomicznym. Są to w szczególności: miejsce zamieszkania, dziedziczenie niskiego 
poziomu wykształcenia rodziców oraz ich społeczno–ekonomicznego usytuowania, brak funkcjonowania 
przedszkoli na terenach wiejskich, dostępność i możliwości, niewystępowanie w placówkach edukacyjnych 
strategii wyrównywania słabej stymulacji rozwojowej wyniesionej z rodziny i środowiska lokalnego. 

Do jednych z najistotniejszych zadań o charakterze społecznym zaliczamy edukację najmłodszych pokoleń. 
Toteż każdy z nas powinien koncentrować swoje działania na upowszechnianiu edukacji już na poziomie 
przedszkolnym na obszarze całego kraju, gdyż właśnie ten okres jest najbardziej rozwojowy dla dziecka, jest ono 
bardziej podatne na różnego rodzaju zmiany, szybko uczy się i utrwala zachowania. Wysoki poziom jakości 
placówek przedszkolnych początkuje proces wyrównywania szans edukacyjnych oraz życiowych małych dzieci. 
W szczególności odnosi się to do dzieci pochodzących z obszarów wiejskich, o znikomej świadomości 
społecznej i ubogiej sytuacji ekonomicznej.  

Równość szans edukacyjnych jest przejawem w polityce oświatowej większości państw europejskich. Wiąże 
się ona w szczególności z problemami dotyczącymi integracji dzieci emigrantów, a także dzieci 
niepełnosprawnych w sferze szkolnictwa powszechnego, z walką przeciw występowaniu różnorodnych form 
dyskryminacji (w szczególności dyskryminacji kobiet, dziewcząt), przeciwdziałaniem następczemu 
analfabetyzmowi, jak również z agitacją na rzecz ochrony zdrowia i życia dzieci (Dziewulak, 1997, s. 136). 

Rada UE została zobowiązana do zwalczania przejawów dyskryminacji z uwagi na płeć. Zasada równości 
płci została uznana jako zasadnicze prawo wspólnotowe Unii Europejskiej. Od najmłodszych lat zarówno 
chłopcy, jak i dziewczynki posługują się stereotypami płciowymi. Są one uproszczonymi opisami ''męskiego 
mężczyzny'' i ''kobiecej kobiety'', które to są podzielane przez społeczeństwo i powstające w wyniku 
wychowania oraz socjalizacji w otoczeniu. Dzieci także kreują swój stereotypowy obraz po przez przypisanie 
kobiecie (matce) ciepło, dobroć, wykonywani pracy w domu. Z kolei mężczyźnie najczęściej przypisują siłę, 
sprawność oraz asertywność (Trzebiska, 1999, s. 238).  

Każdy człowiek tuż po urodzeniu jest klasyfikowany na podstawie płci: jako mężczyzna bądź jako kobieta. 
Toteż ma to istotne znaczenie na wychowanie, a z kolei to - na dalsze życie. Dziecko otrzymuje zabawki 
kojarzące się z rodzajowymi rolami, jakie zostały mu przypisane. Ponadto dostaje ono różnego rodzaju 
wskazówki, kim ma być i w jaki sposób się zachowywać, by zdobyć uznanie (Ibidem, s. 238). 
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Przedszkole jest miejscem pierwszego kontaktu ze społeczeństwem, z wyłączeniem domu rodzinnego i jego 
schematami. Właśnie w tejże placówce następuje socjalizacja dziewczynek i chłopców, na którą od samego 
początku mają wpływ schematy płciowe. Dzieci są zachęcane do odrębnych zabaw, chwali się je za różnego 
rodzaju zachowania. Dziewczynki muszą wyróżniać się cierpliwością i posłuszeństwem, zaś chłopcy 
niezależnością oraz umiejętnością walki o swoje uprawnienia. 

W szczególności placówka szkoły ma istotny znaczenie na kreowanie obrazu płci. To właśnie z 
nauczycielami oraz rówieśnikami dziecko spędza większą część swojego czasu. W następstwie tego szkoła 
umacnia się w roli agendy socjalizacyjnej, dostarczającej dziecku stałego, zarówno fizycznego, jak i społecznego 
podłoża dla tożsamości i życiowego działania (Chomczyńska-Miliszkiewicz, 2002, s. 139). Toteż współczesna 
szkoła stanowi narzędzie ''masowej dystrybucji społecznych nierówności'', które to jest zgodne z obowiązującym 
porządkiem społecznym oraz dla jego dobra (Bordieu, 1990). 

Każdy kraj należący do Unii Europejskiej podejmuje działania, które służą wyrównywaniu szans wśród 
małych dzieci. Są to w szczególności: zatrudnianie dodatkowej kadry, zwiększanie środków finansowych 
przeznaczanych dla placówek przedszkolnych, czy też dodatkowe wsparcie samorządów przez państwo, 
cechujących się utrudnieniami z tytułu warunków społecznoekonomicznych. Podstawowymi przyczynami 
wykluczenia z możliwości korzystania z edukacji przedszkolnej są koszty oraz brak miejsc. Toteż większość 
krajów europejskich uzależnia wysokość opłat rodziców za przedszkola od uzyskiwanych przez nich dochodów, 
jak również od ilości dzieci.  

We Francji w 1992 roku został wdrożony program specjalnych stref edukacyjnych (zones d’éducation 
prioritaire – ZEP), które są określane w oparciu o stopę bezrobocia, ubóstwa, jak również udział imigrantów 
pośród danej zbiorowości. Placówki przedszkolne oraz szkoły umiejscowione w takowych strefach uzyskują 
dodatkowe środki finansowe celem prowadzenia klas o mniejszej ilości dzieci, a tym samym zwiększane zostają 
dodatki motywacyjne przeznaczone dla nauczycieli oraz ich wszelkiego rodzaju szkolenia. Aktualnie 
wyróżniamy 890 specjalnych stref edukacyjnych, co do zasady mieszczących się w dużych miastach. W 
strefach, w których 20 % dzieci pochodzi z imigracji bardzo często otwierane są grupy przedszkolne dla 2-
latków. Francja, nie tak jak Szwecja czy też Włochy, nie charakteryzuje się długą tradycją we włączaniu do 
edukacji przedszkolnej dzieci wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych. W placówkach przedszkolnych 
pracują asystenci, którzy to mają obowiązek pomagać dzieciom w czasie uczestnictwa ich w zajęciach. Co 
więcej, wyrównywaniu szans ma na celu także zatrudnianie w przedszkolach nauczyciela będącego 
odpowiedzialnym za dzieci wymagające specjalnych potrzeba edukacyjnych. Ponadto od nauczycieli w 
placówkach przedszkolnych wymaga się respektowania języka ojczystego, jak również kultury każdego dziecka, 
jednocześnie kładąc nacisk na przyswojenie z kulturą francuską.  

We Włoszech dzieci wymagające specjalnych potrzeb edukacyjnych uczęszczają do placówek 
przedszkolnych razem z innymi. Mają one zapewnione pierwszeństwo w czasie przyjmowania do przedszkola. 
Uczą się one w mniejszych oddziałach w obecności dodatkowego nauczyciela od specjalnych potrzeb 
edukacyjnych.  

Z kolei w Szwecji dzieci niepełnosprawne uczęszczają do placówek przedszkolnych wraz z innymi dziećmi 
od połowy lat 70-tych. Zaś dzieci dwujęzyczne, które ukończyły 3 rok życia mogą uczęszczać do przedszkola 
bez ponoszenia kosztów za edukację w wymiarze 3 godzin dziennie. Co więcej, od 2001 roku również dzieci 
osób bezrobotnych od 4 roku życia mają zapewnione miejsce w placówce przedszkolnej.  

Podsumowanie 
Jak wskazano w niniejszym artykule, w każdym z omówionych krajów, przedszkole jest miejscem, w którym 

to dziecko rozwija swoje umiejętności, nabywa nowe kompetencje. Przeznaczone jest ono dla dzieci w wieku od 
3 do 6 lat. Głównym celem tejże placówki jest zapewnienie opieki odpowiedniej dla potrzeb dziecka, a także 
właściwe przygotowanie do edukacji szkolnej.  

Pedagogika przedszkolna obejmuje swym zasięgiem problematykę zbiorowego wychowywania dzieci we 
odpowiednio przystosowanych do tego placówkach przedszkolnych, funkcjonujących w różnych środowiskach 
społecznych. 

Wczesna edukacja i opieka winna być rozumiana jako opieka nad dziećmi od urodzenia do szkoły 
podstawowej, która to została unormowana w regulacjach krajowych. Obejmuje ona sektor publiczny, prywatny, 
a także wolontariat, czy też usługi zinstytucjonalizowane i świadczone w domu.  

Można wyodrębnić dwa główne zagadnienia wczesnej edukacji i opieki: dostęp i jakość. Podstawowymi 
czynnikami wpływającymi na wysoką jakość edukacji i opieki przedszkolnej w krajach Unii Europejskich są: 
odpowiednia liczba nauczycieli/opiekunów w odniesieniu do ilości dzieci, wysoki poziom kwalifikacji kadr oraz 
zaangażowanie rodziców w sferę działalności placówki. 

Przedszkolna w krajach europejskich co do zasady są finansowane jest ze środków gminnych, z opłat 
rodziców oraz ze środków pochodzących z budżetu państwa. 

W Europie wyróżnia się dwa podejścia do edukacji przedszkolnej. Pierwsze z nich to podejście szkolne, 
które stosowane jest głównie we Francji i krajach anglojęzycznych. Są to przedszkola przygotowujące dziecko 
do nauki w szkole poprzez rozwijanie umiejętności związanych zarówno z czytaniem, jak i pisaniem, czy też 
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matematyką. Drugie, podejście pedagogiczne opiera się na ogólnym rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka i 
najczęściej stosowane jest w krajach skandynawskich oraz we Włoszech i w Niemczech. Niektóre państwa UE 
stosują mieszane podejście do edukacji przedszkolnej, a więc połączenie elementów podejścia szkolnego i 
pedagogicznego. 

W większości państw należących do Unii Europejskiej placówki przedszkolne prowadzą swoją działalność 
na podstawie wytycznych krajowych w odniesieniu do programów nauczania, które to są różnorodne pod 
względem ich długości i szczegółowości. Bardzo często wytyczne krajowe stanowią przejaw postrzegania 
dziecka w danym państwie, a także wartości, jakie powinny być respektowane przez placówki przedszkolne.  

Kraje europejskie mają obowiązek podejmować działania, służące wyrównywaniu szans wśród małych 
dzieci. Przejawem takowego działania są w szczególności: zatrudnianie dodatkowej kadry, zwiększanie środków 
finansowych przeznaczanych dla placówek przedszkolnych, jak również dodatkowe wsparcie samorządów przez 
państwo.  

Większość krajów Unii Europejskiej dokonuje oceny postępów dzieci w placówce przedszkolnej z uwagi na 
przejście dziecka edukacji przedszkolnej do szkoły. Ocena dokonywana jest przez nauczycieli danego 
przedszkole i polega ona na rozpoznawaniu potrzeb dzieci i ewentualnych problemów. Ponadto służy ona 
docelowej ewaluacji skuteczności procesu dydaktycznego i opiekuńczego w placówce przedszkola.  

Podsumowując, można stwierdzić iż każde państwo europejskie charakteryzuje się innym systemem edukacji 
przedszkolnej. Jednakże każde z nich ma jednakową podstawę finansową, głównie są finansowane przez gminy. 
Co więcej, mają one obowiązek wyrównywać szanse wśród dzieci i dokonywać oceny ich postępów. 
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Зюлковські П. Система дошкільної освіти в Польщі та окремих країнах Європейського Союзу. 

Європейський Союз (ЄС) багато років поширює ідеї розвитку інституційного догляду за дітьми та 
ранньої освіти дітей, які не досягли шкільного віку. Це відображено в багатьох конкурсах, у межах яких 

можна отримати дофінансування на відкриття чи оновлення чинних дошкільних закладів. 
Дошкільний заклад – це перший, однак не завжди необов'язковий етап освіти у всіх країнах 

Європейського Союзу. Це місце, де забезпечується догляд за дітьми з народження до настання часу 
навчання в початковій школі. 

У Європі виокремлюються дві основні моделі організації дошкільної освіти й догляду за дітьми 
дошкільного віку. Перша ґрунтується на цілісній структурі для всіх дітей дошкільного віку (від 0 до 5 / 6 
років), а друга пропонує два види дошкільних закладів для дітей: у віці від 0 до 3 років та від 3 до 6 років. 
Мета цієї статті – представити схеми організації дошкільної освіти в Польщі та деяких інших країнах 

Європейського Союзу крізь призму різних освітніх ідей та рівня освітньої якості. 

Ключові слова: дошкільна освіта, порівняльна педагогіка, освіта в ЄС. 
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Ziółkowski P. The System of Kindergarten Education in Poland and Selected Countries of European Union. 

The European Union (EU) for many years has been promoting the idea of developing institutional care and 
early childhood education for under-school children. This is, among others, reflected in numerous competitions, 

in which funding can be obtained for the creation or upgrading of existing kindergartens. Kindergarten is the 
first, but not always optional, stage of education in all European Union countries. It is the place where care is 
provided for babies from birth until they go to primary school. In Europe, there are two basic organizational 
models of pre-primary education and childcare. The first is based on a uniform structure for all pre-school 

children (0 to 5 / 6 years old) and the second one identifies two distinct types of institution for children: 0 to 3 
years old children and 3 to 6 years old children. The aim of this article is to present the pre-school education 
organizational schemas in Poland and other selected European Union countries, through educational policies 

and educational quality level. 

Key words: kindergarten education, comparative pedagogy, education in UE. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ІМІТАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ЯК ЗАСОБУ 
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

У статті представлено результати педагогічного експерименту щодо ефективності використання 
програмно-імітаційних комплексів як засобу формування економічної компетентності студентів 
технічних спеціальноcтей. Згідно з отриманими даними, запропонована методика виявилася 

ефективною, оскільки спостерігається зростання рівня сформованості економічних компетентностей 
студентів технічних спеціальностей. 

Ключові слова: педагогічний експеримент, ефективність, економічна компетентність. 

Постановка проблеми. Інформаційно-комунікаційні технології стали невід’ємною частиною 
існування сучасного суспільства. Після виходу з наукового середовища, що їх створює, сучасні розробки 
в більшості напрямків діяльності людини, в першу чергу, потрапляють у комерційну та розважальну 
галузі, що забезпечують творцям найбільший прибуток. У той же час, освіта в більшості країн, через ряд 
об’єктивних і суб’єктивних, економічних, соціальних та політичних причин, відстає у використанні 
сучасних технічних, технологічних і психологічних досягнень людства.  

Так, програмно-імітаційні комплекси економічного спрямування використовуються компаніями та 
державними інституціями для аналізу поточного стану та прогнозування тенденцій розвитку організацій 
приватного та державного секторів, галузей економіки, країн та світу в цілому. Провідні навчальні 
заклади світу використовують такі комплекси для закріплення умінь та навичок майбутніх економістів та 
управлінців. 

Сучасний стан та напрямок розвитку економіки України вимагає від спеціалістів технічних 
спеціальностей не лише знань безпосередньо в галузі їх навчання, а також теоретичного розуміння 
принципів функціонування економіки країни і світової економічної системи на мікро- та макрорівнях, 
наявності базових умінь і навичок використання економічних принципів у своїй повсякденній 
професійній діяльності. Такі знання і вміння нададуть технічним спеціалістам можливість скеровувати 
свою технічну та творчу діяльність згідно економічних можливостей та потреб країни, враховуючи 
перспективи розвитку суспільства в цілому. Також, необхідним є формування економічних 
компетентностей спеціалістів із вищою освітою для використання в побуті. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Застосування програмно-імітаційних комплексів створює 
умови для інтеграції аудиторної та позааудиторної роботи із застосуванням методів змішаного 
(комбінованого) навчання, можливості та протиріччя якого висвітлювали в своїх працях Д. Берн 
(D. Byrne), К. Дж. Бонк (C. J. Bonk), Н. Д. Воган (N. D. Vaughan), Д. Р. Гаррісон (D. R. Garrison), 
Ч. Р. Грехам (C. R. Graham), Б. Колліс (B. Collis), В. М. Кухаренко, Є. М. Смирнова-Трибульска, 
П. В. Стефаненко, Ю. В. Триус, Б.І. Шуневич та ін.  

Безпосереднє застосування програмно-імітаційних комплексів у процесі навчання розглядали 
В. Адамс (W. K. Adams), Б. Девейн (B. Devine), Е. Кастронова (E. Castronova), К. Перкінс (K. Perkins), 
С. Фортман-Рое (S. Fortmann-Roe), в Україні дану тему досліджували О. О. Мацюк, В. А. Пермінова, 
О. Б. Шендерук. Дослідженням аспектів формування та розвитку економічних компетентностей 
займались О. П. Аменд, П. Г. Банщиков, В. В. Дивак, Д. О. Закатнов, В. Я. Паздрій та ін.  

Незважаючи на те, що багато науковців-сучасників вивчали провідні ідеї з даного питання, не було 
детальних досліджень щодо ефективності використання програмно-імітаційних комплексів економічного 
спрямування в освітньому процесі ВНЗ. 

Метою статті є з’ясувати на основі результатів педагогічного експерименту рівень ефективності 
використання програмно-імітаційних комплексів як засобу формування економічних компетентностей 
студентів технічних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу. З метою перевірки ефективності розробленої методики використання 
програмно-імітаційних комплексів як засобу формування економічних компетентностей студентів 
технічних спеціальностей було проведено педагогічний експеримент. 

Основним завданням педагогічного експерименту було підвищення рівня сформованості економічної 
компетентності студентів технічних спеціальностей засобами програмно-імітаційних комплексів у 
процесі навчання курсу "Принципи економіки". 

Експериментальна робота щодо моделювання та впровадження авторської методики використання 
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програмно-імітаційних комплексів як засобу формування економічних компетентностей студентів 
технічних спеціальностей проходила як педагогічний експеримент у три етапи (див. табл. 1). 

Таблиця 1. 
Етапи виконання дослідження 

№ Етап 
дослідження 

Зміст 

1 Констатувальний 
2013-2014 рр. 

Визначення стану сформованості економічних компетентностей студентів 
технічних спеціальностей.  
Розроблення програми експериментального дослідження. 

2 Пошуковий 
2015-2016 р. 

Аналіз наявних ПІК економічного спрямування щодо можливості 
використання в рамках дослідження та виділення критеріїв їх добору. 
Створення моделі та методики використання ПІК як засобу формування 
економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей. 

3 Формувальний 
2017-2018 рр. 

Інтеграція ПІК у навчальний процес за розробленою методикою.  
Проведення вимірювання стану сформованості економічних компетентностей 
студентів технічних спеціальностей. 
Узагальнення та оформлення результатів 

В рамках проведення дослідницько-експериментальної роботи автор брав участь у апробації та 
впровадженні основних положень дослідження: викладання курсу "Принципи економіки" в 
Житомирському державному технологічному університеті, проведення занять та воркшопів зі 
студентами, викладачами та фахівцями технічних та економічних спеціальностей. Також, автор приймав 
участь у розробці програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування та організовував участь 
команд студентів у змаганнях, що проводились провідними компаніями-розробниками ПІК економічного 
спрямування. 

Результати впровадження методики використання ПІК як засобу формування економічних 
компетентностей студентів технічних спеціальностей в усіх ВНЗ враховувались, статистично 
опрацьовувались лише результати впровадження методики в Житомирському державному 
технологічному університеті (ЖДТУ) у 2017-2018 н.р. на базі 144 студентів. 

Контрольні та експериментальні групи під час проведення експерименту розподілялись за наступним 
принципом: 

Контрольні групи (КГ) – студенти четвертого курсу бакалаврата ПІ-49-1, ПІ-50-1, студенти першого 
курсу магістерської програми ПІ-46м-1, ПІ-47м-1 та студенти другого курсу магістерської програми ПІ-
48м. Навчання даних груп здійснювалось за традиційною методикою з використанням традиційних 
форм, методів та засобів навчання. 

Експериментальні групи (ЕГ) – студенти четвертого курсу бакалавріата ПІ-49-2, ПІ-50-2, студенти 
першого курсу магістерської програми ПІ-46м-2, ПІ-47м-2, МІТ-2м. Навчання таких груп здійснювалось 
за розробленою методикою з використанням нетрадиційних форм, широкого спектру методів та ІКТ-
орієнтованих засобів навчання (програмно-імітаційних комплексів економічного спрямування).  

Забезпечення рівності умов проведення експерименту: 
 навчання груп здійснювалось одним і тим самим викладачем; 
 було визначено статистичну різнозначність груп на початку формувального етапу експерименту 

шляхом аналізу результатів оцінювання рівня сформованості економічних компетентностей 
студентів технічних спеціальностей з використанням Тесту на розуміння економіки в коледжі, 4-та 
редакція (Test of understanding in college economics, TUCE, Fourth Edition) який є однією з небагатьох 
розроблених методик тестування базового рівня економічних знань та умінь та Анкети для 
визначення рівня сформованості економічної компетентності студентів технічних спеціальностей за 
мотиваційним і особистісним критеріями.  
На формувальному етапі педагогічного експеримента оцінювання рівня сформованості економічних 

компетентностей студентів відбувалось в процесі виконання контрольних теоретичних та практичних 
завдань МВОК, написання есе з тематики, що вивчається та есе за темами економічних симуляцій, що 
проводилась під час лекційних та практичних робіт, опитування за результатами самостійного 
опрацювання матеріалу студентами, проходження анкетування для визначення рівня сформованості 
економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей за мотиваційним і особистісним 
критеріями. Вимірювання рівнів сформованості економічних компетентностей студентів технічних 
спеціальностей здійснювалась за відповідністю наступним рівням: низький, середній, достатній, 
високий. 

За результатами аналізу оцінок наведемо дані щодо рівнів прояву критеріїв сформованості 
економічних компетентностей студентів в експериментальних та контрольних групах на 
констатувальному та формувальному етапах педагогічного експерименту. 

Результати аналізу рівня  наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2. 
Дані контрольної та експериментальної груп за рівнями сформованості економічної 

компетентності 

Етап Констатувальний Формувальний 

Групи ЕГ КГ ЕГ КГ 
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Низький 22 23 26 22 26 24 25 24 12 9 8 10 12 11 12 12 

Середній 28 28 25 27 27 29 29 30 21 22 22 17 41 44 42 41 

Достатній 17 15 16 18 14 15 13 12 26 27 32 32 13 9 11 12 

Високий 5 6 5 5 5 4 5 6 13 14 10 13 6 8 7 7 
Проаналізуємо результати експерименту в розрізі окремих критеріїв сформованості економічних 

компетентностей. 
Перевірка рівня сформованості економічних компетентностей за мотиваційним критерієм на 

формувальному етапі педагогічного експерименту відбувалась в процесі оцінки відвідування занять, 
оцінювання обгрунтувальної частини есе з окремих тем курсу, що відповідають певним симуляціям, що 
проводились в межах аудиторних форм організації освітнього процесу. Також, наприкінці курсу було 
проведено повторне анкетування студентів за тією ж самою анкетою. 

Таблиця 2 та діаграма на рис. 1. показують, що в результаті застосування експериментальної 
методики використання програмно-імітаційних комплексів як засобів формування економічних 
компетентностей студентів технічних спеціфальностей відбулося збільшення відсотка студентів 
експериментальної групи у порівнянні із відсотком студентів в Контрольній групі з високим та достатнім 
рівнем сформованості економічних компетентностей за мотиваційним критерієм, відповідно: 18,1 % в ЕГ 
проти 8,3 % в КГ та 36,1 % в ЕГ проти 18,1 % в КГ. Низький та середній рівень в сумі був характерний 
лише для 45,9% студентів в ЕГ проти 73,6 % – в КГ. 
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Рис. 1. Динаміка змін економічних компетентностей в КГ та ЕГ за мотиваційним критерієм 

Оцінка результатів застосування експериментальної методики з викориманням програмно-
імітаційних комплексів економічного спрямування за когнітивним критерієм на формувальному етапі 
педагогічного експеримента відбувалась шляхом аналізу виконання контрольних завдань МВОК, 
написання есе з тематики, що вивчається, опитування по результатам самостійного опрацювання 
матеріалу студентами та використання завдань з Тесту на розуміння економіки в коледжі. 

За результатами оцінювання сформованості економічних компетентностей за когнітивним критерієм 
виявлено розподіл рівнів, що наведено в табл. 2. та гістограмі на рис. 2. Значно збільшився відсоток 
студентів, що оволоділи знаннями в галузі економіки на високому: 19,4 % в ЕГ проти 11,1 % в КГ; та 
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достатньому: 37,5 % в ЕГ проти 12,5 % в КГ рівні. Значно знизився відсоток студентів, економічні 
компетентності за когнітивним критерієм сформовані на низькому рівні: з 31,9 % на констатувальному 
етапі, до 12,5 % на формувальному етапі педагогічного експерименту. 
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Рис. 2. Динаміка змін економічних компетентностей в КГ та ЕГ за когнітивним критерієм 
Для виявлення зміни рівнів сформованості економічних компетентностей студентів за операційним 

критерієм проводився аналіз виконання контрольних практичних завдань МВОК, виконання практичних 
завдань з проблемних питань в галузі економіки та персональних фінансів, самостійної підготовки та 
проведення економічних симуляцій з групою студентів під час практичних занять. 

Порівняння рівнів сформованості економічних компетентностей за операційним критерієм наведено в 
табл. 2. та на рис. 3. 

Беручи до уваги такі дані, можемо зробити висновок про значий позитивний вплив застосування 
експериментальної методики з використанням програмно-імітаційних комплексів економічного 
спрямування на збільшення відсотка студентів експериментальної групи, у яких економічні 
компетентності за операційним критерієм сформовані на високому та достатньому рівні: 58,3 % проти 
25,2% у контрольній групі. 
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Рис. 3. Динаміка змін економічних  компетентностей в КГ та ЕГ за операційним критерієм 

Визначення змін рівнів сформованості економічних компетентностей за особистісним критерієм 
здійснювалось за допомогою використання анкети для визначення рівня сформованості економічних 
компетентностей студентів технічних спеціальностей за мотиваційним і особистісним критеріями, що 
заповнювалась студентами наприкінці проходження курсу. 

Результати аналізу даних наведено в табл. 2. та на рис. 4. 
За результатами заповнення анкети студентами, а також, в процесі педагогічного спостереження при 

проведення лекційних та практичних занять в заключній частині курсу, у студентів проявляється 
відмінність сформованості особистого ставлення та з’являються елементи персонального досвіду 
взаємодії з явищами та процесами соціально-економічної природи. Так, високий і достатній рівень 
сформованості економічних компетентностей студентів експериментальних груп проявляється в 62,5 % 
проти 26,4 % в контрольній групі. 
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У результаті проведення формувального етапу педагогічного експерименту за авторською методикою 
було відзначено значну кількісну позитивну зміну сформованості економічних компетентностей 
студентів технічних спеціальностей в розрізі критеріїв в експериментальних групах (див. рис. 5). 
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Рис. 4. Динаміка змін економічних  компетентностей в КГ та ЕГ за особистісним критерієм 
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Рис. 5. Динаміка змін економічних  компетентностей в КГ та ЕГ за усіма критеріями до та після 

експерименту 
У процесі проходження курсу, в контрольних групах також спостерігалось зростання рівня 

сформованості економічних компетентностей. 
Після завершення формувального етапу педагогічного експерименту проводилось: 
 опрацювання отриманих даних; 
 аналіз та порівняння результатів дослідження; 
 опис проведення та результатів дослідження з використанням статистичних методів обробки 

даних; 
 оформлення та візуалізація результатів дослідження. 
Опрацювання результатів аналізу експерименту та оцінка ефективності розробленої методики було 

здійснено з використанням методів математичної статистики [4]. Задача полягає у виявленні 
відмінностей в розподілі певної ознаки (сформованості економічної компетентності), тому при 
порівнянні двох емпіричних розподілів можемо скористатись χ2-критерієм Пірсона. 

Обмеженнями критерію є: вимога до об’єму вибірки n≥30; частота для кожної комірки вибірки має 
бути не менше 5; обрані розряди мають вичерпувати весь розподіл, тобто охоплювати весь діапазон 
варіативності ознак; якщо одне спостереження віднесене до одного розряду, то воно вже не може бути 
віднесене ні до якого іншого розряду. Всі ці умови виконуються в отриманих в результаті проведення 
формувального експеримента вибірках, що підтверджує можливість використання χ2-критерія Пірсона 
для опрацювання результатів педагогічного експеримента. 
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Нульовою гіпотезою H0 приймемо твердження, що різниця розподілів значень рівнів сформованості 
економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей в контрольній та експериментальній 
групах на  формувальному етапі експеримента не є статистично значущою. 

Альтернативною гіпотезою H1 приймемо твердження, що різниця розподілів значень рівнів 
сформованості економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей в контрольній та 
експериментальній групах на формувальному етапі експеримента є статистично значущою. 

Оцінка рівнів значущості визначається числом ступенів свободи, що позначається грецькою 
літерою v і обраховується за формулою v = с –1, де с – кількість категорій у вибірці, k – кількість 
накладених незалежних умов. 

У нашому дослідженні вибірки випадкові і незалежні. Шкалою вимірювань є шкала з с=4 категоріями 
(низький, середній, достатній та високий рівні), накладено дві незалежні умови. Отже, кількість ступенів 
свободи  

v = c –  1 = 3. 
Нульовою гіпотезою H0 приймемо твердження, що різниця розподілів значень рівнів сформованості 

економічних компетентностей студентів технічних спеціальностей в контрольній та експериментальній 
групах не є статистично значущою. Тобто Н0: р1і=р2і, де (і= {низький, середній, достатній, високий} 
рівні. 

Альтернативною гіпотезою H1 приймемо твердження, що різниця розподілів значень рівнів 
сформованості економічної компетентності студентів технічних спеціальностей в контрольній та 
експериментальній групах є статистично значущою. Н1: р1і≠р2і хоча б для однієї із C категорій. 

Значення χ2 обчислюється за наступною формулою: 
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р1і – ймовірність оцінювання рівня сформованості економічних компетентностей студентів технічних 

спеціальностей учасників КГ на і рівні, де і приймає наступні значення: низький, достатній, 
середній та високий); 

р2і – ймовірність оцінювання рівня сформованості економічних компетентностей студентів технічних 
спеціальностей учасників ЕГ на і рівні; 

Q1і – кількість учасників КГ, в яких економічні компетентності сформовані на і рівні; 
Q2і – кількість учасників ЕГ, в яких економічні компетентності сформовані на і рівні. 

 
З таблиці ІХ [4: 328] значень χ2 для рівня значущості α=0,05 і кількості степенів свободи v=3 

визначаємо критичне значення статистики χ2крит=7,815.  
Провівши обрахування, бачимо, що χ2емп<χ20,05 (7,815), для кожного із критеріїв. Це надає 

підгрунття для прийняття нульової гіпотези Н0, що дає підстави стверджувати, що ці вибірки не мають 
статистично значущих відмінностей, тобто можна стверджувати, що якісний склад учасників 
експериментальної та контрольної груп приблизно рівний на момент початку формувального етапу 
педагогічного експерименту. 

У процесі проведення формувального етапу педагогічного експерименту було введено активний 
фактор – підготовка студентів з використанням авторської методики використання програмно-
імітаційних комплексів економічного спрямування як засобів формування економічних 
компетентностей. 

Провівши обрахування бачимо, що χ2емп>χ20,05 (7,815), це означає, що χ2емп  потрапляє у критичну 
зону для значень вибірок для кожного із критеріїв. Це надає підгрунття для відхилення нульової гіпотези 
Н0. Прийняття альтернативної гіпотези Н1 дає підстави стверджувати, що ці вибірки мають статистично 
значущі відмінності, тобто експериментальна методика є ефективною. 

Висновки. Результат аналізу проведення педагогічного експерименту підтвердив гіпотезу нашого 
дослідження щодо того, що використання програмно-імітаційних комплексів при підготовці студентів 
технічних спеціальностей сприятиме формуванню економічних компетентностей студентів а, отже, 
ефективність розробленої методики перевірено. 
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Антонюк Д. С. Эффективность использования программно-иммитационных комплексов как 
средства формирования экономической компетентности студентов технических специальностей 

по результатам педагогического эксперимента. 

В статье представлены результаты педагогического эксперимента относительно эффективности 
использования программно-иммитационных комплексов как средства формирования экономической 

компетентности студентов технических специальностей. Согласно полученным данным, 
эффективность методики была подтверждена, так как наблюдается увеличение уровня 

сформированности экономических компетентностей студентов технических специальностей. 

Ключевые слова: педагогический эксперимент, эффективность, экономическая компетентность. 

Antoniuk D. S. Efficiency of the Use of Business Simulations as a Means for Formation of Economic 
Competence of Technical Specialties Students According to the Results of Pedagogical Experiment. 

Determining the quantitative effects of the qualitative pedagogical influences requires the proven tools and 
approaches to be used. The article describes the results of pedagogical experiment which assesses the efficiency 

of the use of business simulations as a means for formation of economic competence of technical specialties 
students. Analysis of the publications on the topic of economic competence formation and the use of business 
simulations for this purpose is provided. The type of educational methods and activities that were used during 

the experiment is listed. The way the experimental group and control group were formed is described. The use of 
the methods of mathematical statistics that proved the experimental and control groups were formed avoiding 

statistically significant differences of the levels of economic competency. The methods of mathematical statistics 
also proved the final results of the students from the experimental group and control group. They have 

statistically significant differences. The proposed author’s methodic proved to be efficient according to the 
received results due to the fact of higher level of economic competence growth. It was shown by the students of 

experimental group in comparison to the control group. 

Key words: pedagogical experiment, efficiency, economic competence. 
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МЕТОД ТА ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ УДОСКОНАЛЕННЮ ПРОГРАМНИХ ТА 
АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ В УМОВАХ 

ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

У статті представлено розв’язання проблеми професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців до 
продуктивної діяльності. Теоретично обґрунтовано та розроблено метод удосконалення програмного 
та апаратного забезпечення комп’ютерної техніки, який відповідає структурі професійної діяльності 
ІТ-фахівця. Представлено моделі дидактичних засобів до кожного кроку методу удосконалення базового 

ІТ-об’єкту, на основі алгоритму управління продуктивною навчально-пізнавальною діяльністю 
студентів з елементами покрокової інформаційної підтримки на кожному етапі діяльності. 

Ключові слова: комп’ютерні дисципліни, професійна підготовка, ІТ-об’єкт, продуктивна діяльність. 

Постановка проблеми. Підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі 
інформаційних технологій (ІТ) вимагає розроблення методичної системи навчання комп’ютерних 
дисциплін на засадах фундаменталізації освіти. Метою фундаменталізації професійної підготовки 
майбутніх ІТ-фахівців є їх підготовка до продуктивної професійної діяльності з розробки нового або 
удосконалення існуючого апаратного та програмного забезпечення комп’ютерної техніки. Тому усі 
компоненти методичної системи професійної підготовки, зокрема методи та дидактичні засоби навчання 
комп’ютерних дисциплін, мають бути орієнтовані на формування у студентів здатності виконувати 
продуктивну діяльність ІТ-фахівця. 

Аналіз актуальних досліджень. Теоретичні та методичні засади розроблення методичної системи 
професійної підготовки майбутніх фахівців різних спеціальностей на основі принципу фундаменталізації 
освіти є предметом дослідження таких вчених, як: (І. Левченко, С. Семеріков, У. Когут, М. Шишкіна 
(інформатична освіта), С. Баляєва, В. Кондратьєв, Е. Лузік, Н. Рєзнік, А. Субетто, А. Суханов, (технічна і 
технологічна освіта), В. Луговий, С. Гончаренко, М. Ковтонюк, В. Кушнір, Г. Кушнір, Л. Онищук, 
О. Сергєєв, В. Сергієнко (педагогічна освіта), В. Башарін, О. Голубєва, А. Новіков, З. Решетова, 
М. Чіталін (професійна освіта). Проте, досі залишається не вирішеною проблема розроблення методів 
дидактичних засобів навчання продуктивної діяльності майбутніх ІТ-фахівців в умовах 
фундаменталізації освіти.  

Підґрунтям для нашого дослідження є роботи Г. Альтшуллера, В. Андрєєва, Г. Буша, В. Зайончика, 
В. Моляко, Т. Лазарєвої, О. Матюшкіна, А. Хуторського, О. Фєдотової, присвячені організації 
продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування та розроблення методу та дидактичних засобів навчання 
майбутніх ІТ-фахівців виконувати продуктивну професійну діяльність із удосконалення існуючого 
апаратного та програмного забезпечення комп’ютерної техніки. 

Виклад основного матеріалу. На нашу думку, для забезпечення ефективності професійної 
підготовки майбутніх ІТ-фахівців до продуктивної діяльності, необхідно навчати студентів не стільки 
знань про ІТ-об’єкти, а методів отримання нових знань про них на основі фундаментальних законів і 
понять. Тому навчально-пізнавальна діяльність студентів повинна моделювати процес створення нового 
або удосконалення вже існуючого апаратного і програмного забезпечення комп’ютерної техніки, та мати 
продуктивний характер.  

Продуктивна навчально-пізнавальна діяльність – це мотивоване, цілеспрямоване засвоєння 
студентами змісту освіти, при якому створювані ними індивідуальні навчальні продукти стають засобом 
їх подальшого розвитку [1]. 

Продуктами продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів мають бути нові знання у 
вигляді прогнозу про можливий стан об’єкту в конкретних умовах на основі знань об’єктивних причин, 
фундаментальних законів, умов, припущень, тощо (внутрішні продукти) та безпосередньо отримані нові 
ІТ-об’єкти (зовнішні продукти). 

Для організації навчально-пізнавальної діяльності студентів, яка б відповідала професійній діяльності 
ІТ-фахівця, нами в роботі [2] теоретично обґрунтовано та розроблено модель фундаменталізованого 
поняття об’єкту комп’ютерної дисципліни:  

, (1) 
де R(f) – фундаментальні основи призначення об’єкту, S(f) – фундаментальні основи структури 

об’єкту, D(f) – фундаментальні основи принципу дії об’єкту, H(f) – фундаментальні основи 
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характеристик об’єкту, f – філософські, природничо-математичні закони та поняття. 
Оскільки навчально-пізнавальна діяльність студента у ВНЗ відображає процес набуття суб’єктивно 

нових знань про предмети, які об’єктивно вже відомі [3], тому модель (1) може бути використана для 
представлення понять про базові (існуючі) ІТ-об’єкти під час продуктивної навчально-пізнавальної 
діяльності студентів. 

В дослідженнях, присвячених законам розвитку технічних систем [4; 5; 6], вказано, що для отримання 
нових технічних об’єктів (Р’) з покращеними характеристиками (H’(f)) на основі вже існуючих об’єктів 
(Р) достатньо змінити структуру або принцип дії останніх. Таким чином, удосконалений об’єкт 
комп’ютерної дисципліни можна представити у вигляді моделі (2): 

. (2) 
Розглянуті моделі (1, 2) відображають узагальнений алгоритм професійної діяльності ІТ-фахівця з 

удосконалення ІТ-об’єктів. 
Отже, визначимо які методи навчання доцільно застосовувати для організації продуктивної 

навчально-пізнавальної діяльності майбутніх ІТ-фахівців за умови фундаменталізації освіти. 
Будь-який метод є системою усвідомленої послідовності дій людини, які сприяють досягненню 

результату, що відповідає визначеній меті [1]. Оскільки метою навчально-пізнавальної діяльності 
студентів за умови фундаменталізації освіти є набути знань та вмінь з удосконалення програмного та 
апаратного забезпечення комп’ютерної техніки, метод навчання має відображати алгоритм дій з 
удосконалення базових ІТ-об’єктів. 

Отже, враховуючи зазначене вище, нами розроблено узагальнену модель методу удосконалення 
базового ІТ-об’єкту на основі фундаментальних філософських, математичних та природничих законів і 
понять. 

Модель методу удосконалення базового ІТ-об’єкту представлено на рис. 1. На першому кроці методу 
студентам необхідно визначити проблему удосконалення базового ІТ-об’єкту. Як правило, це 
покращення характеристики базового ІТ-об’єкту, чи розширення області його застосування 
(призначення). На цьому етапі доцільно використовувати метод евристичних питань з метою постановки 
задачі та мотивації студентів на подальшу діяльність із її розв’язання. Необхідно визначити початковий 
стан базового ІТ-об’єкту, визначивши його ознаки відповідно до моделі поняття комп’ютерної 
дисципліни (1): P0={R0, S0, D0, H0}, філософські, математичні або природничі закони, явища та поняття, 
які лежать в основі його роботи, бажане значення параметру, який необхідно покращити.  

Метою другого кроку методу продуктивного навчання майбутніх ІТ-фахівців є отримання варіантів 
удосконалення базового ІТ-об’єкту. На цьому кроці методу шляхом зміни структури базового ІТ-об’єкту 
на основі визначених на першому кроці методу фундаментальних основ принципу дії базового ІТ-
об’єкту виконується розв’язання задачі у вигляді перетворення базового ІТ-об’єкту в напрямку 
покращання його параметрів. Розв’язання задачі виконується до тих пір, поки отримане значення 
шуканої характеристики нового ІТ-об’єкту не буде задовольняти умові задачі.  

На третьому кроці методу здійснюється перевірка отриманих рішень на відповідність іншим 
критеріям ІТ-об’єкту. Якщо отримане рішення суперечить іншим критеріям ІТ-об’єкта та умові задачі, то 
треба повернутися до другого кроку методу. 

На четвертому кроці методу удосконалення базового ІТ-об’єкту студенти визначають раціональність 
отриманого рішення задачі, обговорюють які способи та прийоми стали найбільш корисними для 
отримання нового ІТ-об’єкту, виявляють закономірності у пошуку варіантів розв’язання задачі.  

Метод удосконалення базового ІТ-об’єкту доцільно застосовувати для організації продуктивної 
навчально-пізнавальної діяльності студентів під час засвоєння базових понять комп’ютерних дисциплін. 
Найбільш вдалим буде навчання студентів за допомогою розробленого методу, якщо поняття навчальної 
дисципліни про базові ІТ-об’єкти викладати у хронологічному порядку їх появи. При такому підході 
кожне наступне поняття навчальної дисципліни про ІТ-об’єкти буде визначатись як удосконалена версія 
вивченого раніше базового ІТ-об’єкта.  

Для забезпечення дидактичної підтримки продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів 
на кожному кроці описаного методу нами розроблено дидактичні засоби. Дидактичні засоби 
фундаменталізованої професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців являють собою завдання, 
інформаційні підтримки, евристичні питання, які містять фрагменти змісту на кожному кроці методу 
удосконалення базових або створення нових ІТ-об’єктів. 
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Рис. 1. Модель методу удосконалення базового ІТ-об’єкту 
 
Модель дидактичного засобу для першого кроку методу удосконалення базового ІТ-об’єкту наведено 

на рис. 2. 
Згідно розробленого методу удосконалення базового ІТ-об’єкту засобом управління продуктивною 

навчально-пізнавальною діяльністю студентів на першому кроці є структура дій щодо визначення 
проблеми удосконалення базового ІТ-об’єкту (рис. 1). Студентам необхідно проаналізувати умову задачі, 
визначити ознаки базового ІТ-об’єкта та бажане значення параметру удосконаленого об’єкта.  

Якщо в умові задачі ознаки базового та удосконаленого ІТ-об’єкта не вказані в явному вигляді, 
студенти самостійно їх визначають за допомогою інформаційної підтримки та евристичних питань типу: 
Для чого призначений об’єкт? Яку структуру він має? Який принцип дії об’єкта? Який природничо-
математичний закон покладено в основу його роботи? Які характеристики має ІТ-об’єкт? Чому ІТ-об’єкт 
саме так працює? Чому має саме такі характеристики? Які характеристики ІТ-об’єкту є незадовільними? 
Як їх можна покращати? 

Результатом навчальної діяльності студентів на цьому етапі удосконалення ІТ-об’єкту є чітке 
формулювання умови задачі у вигляді множини відомих і невідомих ознак базового та удосконаленого 
ІТ-об’єкту. 
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Рис. 2. Модель дидактичного засобу для першого кроку методу удосконалення базового ІТ-об’єкту 
 
Дидактичним засобом другого кроку методу удосконалення базового ІТ-об’єкту є система дій з 

отримання варіантів розв’язання задачі (рис. 3). 
На цьому етапі студентам самостійно чи за допомогою інформаційної підтримки у вигляді ознак 

природничо-математичних явищ, технічних стандартів, керівництва з розробки програмних та апаратних 
засобів комп’ютерної техніки необхідно визначити, які ознаки структури або принципу дії базового ІТ-
об’єкту не відповідають бажаному значенню параметру удосконаленого ІТ-об’єкту, і які будуть 
відповідати. Потім студентам за допомогою перелічених вище інформаційних підтримок необхідно 
розв’язати задачу на основі визначених ознак нового (удосконаленого) ІТ-об’єкту.  

Важливим кроком розв’язання задачі на цьому етапі є перевірка отриманого рішення. Якщо шукана 
характеристика отриманого ІТ-об’єкту не відповідає бажаному значенню, визначеному в умові задачі, то 
необхідно повторити дії з визначення нових ознак структури або принципу дії. Результатом навчальної 
діяльності з удосконалення базового ІТ-об’єкту на цьому етапі є варіант рішення задачі та 
удосконалений ІТ-об’єкт. 
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Рис. 3. Модель дидактичного засобу для другого кроку методу удосконалення базового ІТ-об’єкту 
 
Дидактичним засобом третього кроку методу удосконаленого базового ІТ-об’єкту є система дій з 

аналізу отриманих варіантів удосконалення базового ІТ-об’єкту (рис. 4). 
Студентам необхідно порівняти значення інших характеристик базового та удосконаленого ІТ-

об’єкту. Якщо в умові задачі зазначено, що удосконалений ІТ-об’єкт не повинен втратити в інших 
характеристиках, то необхідно знайти інше рішення задачі, виконавши знову дії дидактичного засобу для 
другого кроку методу удосконалення базового ІТ-об’єкту (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 4. Модель дидактичного засобу для третього кроку методу удосконалення базового ІТ-об’єкту 
 
Дидактичний засіб четвертого кроку методу удосконалення базового ІТ-об’єкту наведено на рис. 5. 

На цьому етапі розв’язання задачі студентам необхідно оцінити перспективність рішення та отриманого 
ІТ-об’єкту, визначити можливість застосування принципів розробки отриманого об’єкту для інших ІТ-
об’єктів, провести аналіз етапів розв’язання задачі, проаналізувати помилки, визначити правила та 
закономірності пошуку і вибору отриманого рішення задачі. Засобом інформаційної підтримки на цьому 
етапі можуть бути останні результати наукових досліджень, досягнень у галузі ІТ-виробництва, 
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перспективні напрямки досліджень. 
 

 
Рис. 5. Модель дидактичного засобу для четвертого кроку методу удосконалення базового ІТ-об’єкту 

 
Висновки. Розроблені метод та дидактичні засоби удосконалення програмного та апаратного 

забезпечення комп’ютерної техніки дозволяють організувати продуктивну навчально-пізнавальну 
діяльність студентів і відповідають структурі професійної діяльності ІТ-фахівця. Розроблений метод 
удосконалення базових ІТ-об’єктів на основі фундаментальних філософських, природничо-математичних 
законів і понять є комбінованим, і передбачає застосування методу евристичних питань, 
ретроспективного аналізу ІТ-об’єктів. В основу розроблених дидактичних засобів покладено алгоритм 
управління продуктивною навчально-пізнавальною діяльністю студентів з елементами покрокової 
інформаційної підтримки на кожному кроці методу. 

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Отримані результати будуть нами 
використані для розроблення фундаменталізованої методичної системи навчання комп’ютерних 
дисциплін майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. 
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Бардус И. А. Метод и дидактические средства обучения совершенствованию программных и 
аппаратных средств компьютерной техники будущих ІТ-специалистов в условиях 

фундаментализации образования. 

В статье представлено решение проблемы профессиональной подготовки будущих ІТ-специалистов к 
продуктивной деятельности. Теоретически обоснован и разработан метод усовершенствования 

программного и аппаратного обеспечения компьютерной техники, который соответствует структуре 
профессиональной деятельности ІТ-специалиста. Представлены модели дидактических средств к 
каждому шагу метода совершенствования базового ІТ-объекта, на основе алгоритма управления 

продуктивной учебно-познавательной деятельностью студентов с элементами пошаговой 
информационной поддержки на каждом этапе деятельности. 

Ключевые слова: компьютерные дисциплины, профессиональная подготовка, ІТ-объект, продуктивная 
деятельность. 

Bardus I. O. Method and Didactic Training Tools of Future IT Specialists to Improve the Computer Software 
and Hardware under Conditions of Educational Fundamentalization. 

Improving the training quality of future IT specialists requires development of the methods and didactic tools for 
teaching computer disciplines, which should be oriented towards the students’ ability to perform productive 

activities. 
Based on theoretical analysis of scientific and methodological literature, on the organization of productive 
educational and cognitive students’ activity, on the professional fundamentalization of future IT specialists' 

training in higher educational institutions, on the creation issues and use of information technologies, a method 
and didactic tools have been developed to improve basic IT objects. 

Teaching and cognitive activities of students should simulate the process of creating a new or improving existing 
hardware and software computer technology, and have a productive character. 

The generalized model of the improved method of the basic IT object is developed and based on fundamental 
philosophical, mathematical and natural laws and concepts. 

Аt the first stage of the method, students need to identify the problem of improving the basic IT object. The 
purpose of the method second stage is to obtain options for improving the basic IT object. Аt this stage the aim is 

achieved by changing the structure of the basic IT object towards improving its options. 
Аt the third stage, the verification of the results is made to match other criteria of the IT object. If the decision is 
contrary to other IT object criteria and the task, then it is necessary to return to the second stage of the method. 
Аt the fourth stage of the method of improving the basic IT object, students determine the rationality of the 

problem solution, discuss which methods and techniques have become most useful to get a new IT object, reveal 
patterns in finding solutions for the problem. 

The method of improving the basic IT object should be used to organize productive educational and cognitive 
activities of students while mastering the basic concepts of computer disciplines. 

The developed method and didactic tools of improving the computer software and hardware technology allow 
organizing productive educational and cognitive activity of students and corresponding to the structure of 

professional activity of the IT specialist. The developed method for improving the basic IT objects based on 
fundamental philosophical, natural sciences and mathematical laws and concepts is combined, and involves the 
use of the method of heuristic questions, retrospective analysis of IT objects. The basis of the developed didactic 
tools is the algorithm for managing productive educational and cognitive activities of students with the elements 

of step-by-step information support at each stage of the activity. 

Key words: computer discipline, training, IT object, productive activity 
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ОРГАНІЗАЦІЯ БЕСІДИ НА ЗАСАДАХ ДІАЛОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК БАЗОВИЙ МЕТОД 
ПЕДАГОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ 

Статтю присвячено дослідженню діалогічної взаємодії як базового методу педагогічного 
консультування. Розкрито гуманістичну сутність діалогу. У статті представлено теоретичний аналіз, 
визначення сутності та взаємозв'язку понять "спілкування" й "комунікація". Визначено основні ознаки 

діалогічного педагогічного спілкування. Перераховано методичні прийоми розвитку відносин 
особистості, які можна застосовувати у педагогічному консультуванні. 

Ключові слова: бесіда, діалогічна взаємодія, педагогічне консультування, спілкування, комунікація. 

Постановка проблеми. У зв’язку з підвищенням якості освітніх послуг, інтенсифікацією 
інформаційних процесів, входженням людства в еру інформаційної цивілізації, суспільство потребує 
кваліфікованого, добре підготовленого педагога, здатного реагувати на динамічні зміни, аналізувати 
інформацію та супроводжувати учнів у складному навчально-виховному процесі. Нині вчитель перестає 
бути головним джерелом знань, його основною функцією є організація, стимулювання та координація 
всіх виховних впливів у класі, що значно підвищує вимоги до організації навчально-виховного процесу. 

Враховуючи принцип гуманізації освіти як один із основних серед принципів перебудови сучасної 
освіти в Україні, доцільно зауважити, що саме діалог має сприяти підвищенню результативності 
навчально-виховного процесу. За умов організації консультативної бесіди у системі освіти, вважаємо за 
доцільне проводити її на засадах діалогічної взаємодії.  

Аналіз останніх досліджень. Як філософський термін, "діалог" почав вживатися з появою 
теоретичних робіт представників "філософії діалогу" М. Бубера, М. М. Бахтіна, Е. Левінаса. У 70-і роки 
В. С. Біблер розробив філософську концепцію діалогу культур. У радянські часи до "діалогічного" 
підходу апелювали Г. Батищев, М. Каган та ін. Важливі положення містять також праці сучасних 
російських та вітчизняних учених Т. Н. Колокольцевої, М. Раца, Л. Д. Владиченко, К. П. Гарнага, 
Н. І. Гринчишин, О. П. Котовської, Л. В. Озадовської та ін. 

Метою статті є дослідження діалогічної взаємодії як базового методу педагогічного консультування. 
Виклад основного матеріалу. З точки зору сучасної науки, діалог – це: 1) розмова, низка 

висловлювань двох або більше осіб на певну тему; 2) у переносному значенні – вільний обмін думками, 
переговори [1: 233].  

Вихідна ідея діалогічного підходу полягає в тому, що, за словами М. Бубера, на початку всього – 
відносини, і ці відносини розуміються як діалогічні [2]. Сутність будь-якого діалогу гуманістична, 
оскільки діалог передбачає унікальність суб’єктів та їхню принципову рівність, варіативність поглядів 
кожного, орієнтацію кожного суб’єкта на сприйняття, розуміння та активну інтерпретацію точок зору 
іншими суб’єктами. 

Значний внесок у розвиток ''філософії діалогу'' зробив М. Бахтін. За М. Бахтіним діалог, діалогічні 
відносини – явище більш широке, ніж відносини між репліками композиційно вираженого діалогу, це – 
майже універсальне явище, що пронизує всю людську мову і всі відносини і прояви людського життя, 
взагалі все, що має сенс і значення [3: 71]. 

Діалог у тлумаченні М. М. Бахтіна стає ключем до вивчення культури, фактором, що розширює 
свідомість людини, визначає спрямованість його духовних пошуків і характеризує людське мислення та 
пізнання. Це зумовило вибір такого поняття, як ''діалогізм свідомості'', що можна розуміти як форму 
внутрішнього діалогу, коли суб’єкт навчально-виховного простору аналізує інформацію, отриману в ході 
в процесі навчання, виховання, консультування, і синтезує своє бачення та розуміння проблеми. 

В. С. Біблер створив концепцію шкільної освіти і педагогічну технологію ''Школа діалогу 
культур'' [4]. Найголовніше завдання школи діалогу культур не просто передача знань, залучення до 
культури, формування певного бачення світу, а й розвиток і збереження особистісної логіки, творчої 
уяви учня та учителя. Цей діалог досягає мети лише тоді, коли зіткнення різних точок зору, суперечки і 
єдність поглядів, думок, оцінок постійно спираються на внутрішній діалог особистості. Ці два види 
діалогу і є джерелом творчого саморозвитку особистості. 

Зміст освіти у ''Школі діалогу культур'' передбачає зовсім інші, порівняно з традиційними, педагогічні 
принципи. Особливо це стосується позиції вчителя, який не виступає ''транслятором'' знань і не розв’язує 
проблеми дітей, а вступає в діалог з ними, під час якого дитина виявляє свою неповторну й відповідальну 
позицію. Цей принцип є провідним у педагогічному консультуванні, оскільки дитина завдяки властивим 
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лише їй особливостям мислення та способом бачення світу реалізує власну програму вирішення 
проблем. У діалозі з консультантом дитина стверджує свою позицію, формує своє ''Я'' шляхом засвоєння 
сучасної культури як відродження попередніх культур. Результатом спільного творчого пошуку є нові 
почуття, ідеї, взаємини. 

Дослідження діалогічної взаємодії як методу педагогічного консультування вимагає аналізу категорії 
''взаємодія'' з метою уточнення її змісту. У широкому розумінні міжособистісна взаємодія представляє 
вербальний або невербальний особистісний контакт, що призводить до взаємної зміни поведінки, 
діяльності, стосунків, установок; у вузькому – систему взаємозумовлених індивідуальних дій, за якої 
поведінка кожного з учасників є одночасно і стимулом, і реакцією на поведінку інших. 

О. О. Бодальов, М. С. Каган, Б. Ф. Ломов, В. М. М’ясищев, М. М. Обозов та ін. ототожнюють 
міжособистісну взаємодію із спілкуванням, яке визначається як процес, вид або форма взаємодії. 
О. О. Бодальов зазначає, що спілкування завжди є взаємодією, при якій люди пізнають один одного, 
встановлюють взаємини, обирають певний тип поведінки. Воно може бути самостійним видом 
діяльності, але в більшості випадків міжособистісне спілкування переплетено з діяльністю і є умовою її 
виконання [5].  

Крім того, існують різні погляди на співвідношення понять "спілкування" й "комунікація". 
Г. М. Андреєва, Б. Д. Паригін, А. В. Петровський, Л. Д. Столяренко, М. Г. Ярошевський та ін. вважають, 
що спілкування є поняттям значно ширшим, ніж комунікація, оскільки розглядають комунікацію як 
елемент спілкування. Найбільш поширеною є трикомпонентна структура спілкування, в якій виділяють 
перцептивну (процес сприйняття, пізнання та взаєморозуміння), комунікативну (обмін інформацією) та 
інтерактивну (організація взаємодії) сторони.  

М. С. Каган та О. М. Еткінд розглянули спільні та відмінні риси взаємодії, комунікації та спілкування. 
За вихідний критерій вчені взяли ставлення учасників міжсуб’єктної взаємодії один до одного як до цілі 
або до засобу задоволення власних потреб і виділили основні типи суб’єкт-суб’єктних взаємодій: 
спілкування (мета-мета), обслуговування (засіб-мета), управління (мета-засіб), комунікація (засіб-
засіб) [6]. 

О. Б. Старовойтенко розглядає взаємодію як єдність кількох складових: 1) її змісту; 2) ситуації, що 
розвиває; 3) процесу взаємодії; 4) методів; 5) внутрішньоособистісних умов і готовності до взаємодії; 
6) результатів взаємодії як внутрішньо особистісного перетворення [7: 35].  

Гармонічна розвиваюча взаємодія у педагогічному консультуванні передбачає: 
- діяльність консультанта, спрямовану на проектування середовища навчально-виховного процесу; 

прогноз його руху та перетворень; 
- організацію консультантом зустрічі особистості з формуючими обставинами; забезпечення 

прийняття особистістю цих обставин, входження в них; 
- спільну діяльність консультанта та суб’єкта педагогічного консультування та навчання суб’єкта 

навчально-виховної діяльності усвідомленій роботі з розвиваючими методами, методиками, 
методичними прийомами; 

- створення умов для свідомого прояву особистістю у своїх діях, вчинках і їхніх результатах 
відносин; 

- усвідомлення, відкриття особистістю відносин як власних внутрішніх якостей, власного "я"; 
осмислення об'єктивної логіки розвитку своїх відносин; 

- творчий пошук педагогом, як консультантом, і його партнером шляхів удосконалювання 
розвиваючої ситуації, обставин, змісту розвиваючої взаємодії; 

- зміна консультантом свого дослідницького підходу під впливом нових, більш складних умов; 
- вихід, прорив особистості за межі даної розвиваючої ситуації, становлення 

внутрішньоособистісних передумов для розвитку відносин на більш високому рівні. 
О. Б. Старовойтенко перераховує методичні прийоми розвитку відносин особистості, які можна 

застосовувати у педагогічному консультуванні: 
- організація активної роботи особистості зі спеціальною літературою, психологічними словниками, 

діагностичними опитувальниками з метою формування психологічного категоріального апарату оцінки, 
пізнання інших, самопізнання і самооцінки; 

- завдання самостійно, творчо побудувати ідеальні і реальні узагальнені моделі своїх відносин до 
життя; 

- демонстрація, показ і обговорення з особистістю відносин, учинків, дій інших людей у визначених 
соціально значимих розвиваючих ситуаціях; 

- завдання змоделювати, спрогнозувати свої відносини і дії в цих ситуаціях; 
- завдання включитися в якості активного суб’єкта в реально побудовану критичну розвиваючу 

ситуацію; 
- завдання діяти певним чином, у співпраці з іншими людьми в критичній ситуації; 
- прийом аналізу відносин, дій, вчинків інших людей, включених у розвиваючу ситуацію; 
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- прийом визначення й оцінки суб’єктом ставлення інших людей до його вчинків і дій у розвиваючій 
ситуації; 

- прийом аналізу своїх відносин і дій у розвиваючій ситуації з наступним гіпотетичним висновком 
про виявлені якості "я"; 

- прийом самодослідження; 
- прийом творчого моделювання індивідом конкретних життєвих ситуацій вільної і повноцінної 

реалізації своїх відносин і т.д. [7: 38]. 
Діалогічна взаємодія у педагогічному консультуванні передбачає узгодженість суб’єктів контакту. 

Результатом консультування внаслідок набуття нового досвіду, поглибленого самопізнання й 
самовдосконалення є зміни особистості і поведінки педагога як консультанта, перебудова форм, методів 
впливу на суб’єктів навчально-виховного простору. Діалогічність взаємодії у педагогічному 
консультуванні дозволяє формувати творчу особистість дитини, розвивати її ініціативність, 
самостійність, демократизм, вміння конструктивно спілкуватись з іншими, критично мислити, приймати 
продумані рішення. 

Поняття діалогічної взаємодії акцентує увагу на знятті бар’єрів у педагогічному спілкуванні. Поняття 
"діалогічна взаємодія" містить ще одну важливу рису: знання, отримані в процесі діалогу суб’єктів 
навчально-виховного простору, не є кінцевою метою для обох сторін, а стають особливим моментом їх 
активності, що дозволяє вийти за межі набутого досвіду. Отже, спільний пошук вирішення проблеми в 
процесі педагогічного консультування є засобом інтелектуального розвитку суб’єктів діалогу.  

Діалогічне педагогічне спілкування – це тип професійного спілкування, що відповідає критеріям 
діалогу, забезпечуючи суб’єкт-суб’єктний принцип взаємодії педагога як консультанта та партнера. 

Основними ознаками діалогічного педагогічного спілкування є: 
1. Визнання рівності особистісних позицій, відкритість і довіра партнерів; 
2. Домінанта педагога на співрозмовникові і взаємовплив поглядів; 
3. Модальність висловлювання і персоніфікація повідомлення; 
4. Поліфонія взаємодії і надання вчителем розвиваючої допомоги; 
5. Двоплановість позиції педагога у спілкуванні [8: 205]. 
Необхідною умовою діалогічної взаємодії є апробована Ш. О. Амонашвілі в ''педагогіці 

співробітництва'' [9] орієнтація вчителя на учня як на рівного собі учасника спілкування. Обмін 
цінностями в процесі педагогічної взаємодії здебільшого асиметричний, нерівнозначний, обмежений 
певними нормами, якими визначається її напрям: один виступає як донор, а інший – реципієнт. Вчитель 
віддає, учень – приймає. Проте у діалогічній взаємодії цей процес поєднує ознаки асиметричності та 
симетричності, коли партнери стають рівними як вільні, унікальні і цінні один для одного суб’єкти. 
Результатом процесу діалогічної педагогічної взаємодії повинна стати духовна спільність вихователя і 
вихованця.  

Особливістю діалогічної взаємодії є те, що в процесі педагогічного консультування консультант 
розуміє не лише учня чи колегу, але й себе, тобто своє ставлення до учня, навколишнього світу, до себе 
самого. Реальний діалог в процесі консультування створює для учня різні можливості щодо розв’язання 
питання, яке розглядається. Головним є те, що відбувається спільне обговорення і пошук шляхів 
поставленої проблеми, тобто розв’язання її здійснюється не за допомогою вчителя, а в спільній 
інтелектуальній взаємодії. Отже, педагог, який спрямований на діалог з учнями, шукає оптимальний 
зміст діяльності через діалог з учасниками консультативного процесу. 

Важливим фактором організації діалогічної взаємодії є вміння консультанта навчитися 
встановлювати контакти, налагоджувати ''продуктивну комунікацію'', яка базується на взаємній повазі та 
довірі. Мова йдеться про належні вміння діалогічної взаємодії, знання ''технік спілкування'', майстерне 
володіння прийомами та засобами, тактовне та доцільне їх використання у консультативному процесі. 
Важливими є уміння консультанта співпрацювати, оскільки вони є, на наш погляд, важливими для 
успішної організації діалогічної взаємодії. Співпраця консультанта з суб’єктами навчально-виховного 
простору включає в себе наступні вміння: взаємодіяти з будь-яким співрозмовником; надавати допомогу 
учням у групі (з батьками, вчителями) в процесі розв’язання певної задачі; знаходити і коригувати 
помилки інших. Консультант повинен виправляти помилки таким чином, щоб не принижувати 
особистість учня, не викликати у нього бажання уникати взаємодії з вчителями чи батьками. 

Не можна розраховувати на стихійну появу ситуації діалогічної взаємодії під час консультації. На 
перших етапах необхідно спеціально організовувати такі ситуації, тобто вміти ініціювати взаємодію, 
вести дискусію, відстоювати свою думку, знаходити компроміс, здійснювати само презентацію. 

Т. С. Розумна наголошує, що слід враховувати обставини, які перешкоджають виникненню діалогу: 
- можна розмовляти однією мовою, не розуміючи один одного;  
- є люди, з якими діалог в принципі не є можливим:  
1) одні із самого початку запрограмовані на суперечку, атаку (при неіснуючому ворогу), не бачать і не 

чують іншої людини, завжди розмовляють про своє і не звертають уваги на думки інших;  
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2) інші мають свідомість, яка скута страхом, вони бояться зазирнути в себе [10: 284]. 
Для педагогічного консультування доцільною є технологія проблемного навчання, яка передбачає 

створення проблемних ситуацій з метою розвитку пізнавальної діяльності учнів. Виявити проблему 
можна через постановку проблемного питання, надання альтернативного судження, зіткнення протиріч 
тощо. Під час такої консультації має зберігатися рівність позицій консультанта та партнера: вони обидва 
повинні шукати шляхи вирішення проблеми. 

Технологія імітаційно-ігрового консультування передбачає використання дидактичних, рольових, 
ділових та інших ігор, системи тренінгів тощо. У процесі такого консультування партнер вчиться 
самостійно мислити, діяти, вести бесіду, адаптуватися в групі, розуміти мотиви й інтереси інших 
учасників гри, самостійно приймати рішення та взаємодіяти з іншими.  

Для конструктивного діалогу потрібна якась спільна ідейна база, котра із самого початку об'єднує 
партнерів, інакше вони просто не зрозуміють один одного.  

Засадами методу діалогічної взаємодії є: 
- прилучення суб’єкта навчально-виховної діяльності не просто до систематизованих результатів 

людського пізнання, а до процесу цього пізнання, який розгортається як неперервний діалог;  
- цілковита повага партнерів педагогічного консультування, визнання ними того, що істина (не 

враховуючи банальних випадків) не дана із зовні готовою і що кожен здатний зробити внесок в її 
осягнення, виховання в учнів не просто прагнення пізнати істину, але, разом з тим, осмислення її 
діалогічності, того, що шлях до неї лежить через спір, через зіставлення позицій партнерів і, на цій базі, 
уточнення, перетворення і все більшу конкретизацію цих позицій, причому така конкретизація, 
поглиблюючи розуміння істини, одночасно веде до усвідомлення обмеженості кожного розуміння; 

- формування, у зв'язку з цим, потреби не просто у співрозмовнику, а в опоненті, який потрібний 
суб'єктові саме через свою відмінність від нього. 

Для педагога, як консультанта, рекомендується ряд прийомів інструментально-прикладного 
характеру, які дозволяють йому побудувати консультування суб’єкта навчально-виховної діяльності до 
подальшого обговорення і осмислення проблем, які йому необхідно вирішити: 

1. Структуровані висловлювання, які передують бесіді і вводять її в певні межі (''обговоривши цю 
проблему, ми зможемо знайти її вирішення, яке б задовольнило нас обох'', ''Чому б тобі (Вам) не 
висловити свою точку зору?'' і т.д.). 

2. Прямі запитання (''Я не певен, що зрозумів тебе правильно'', ''Ти міг би навести конкретний 
приклад?'', ''Що ти маєш на увазі, коли стверджуєш, що він дивний?'' і т.д). 

3. Мінімальні підбадьорювання продовжувати розмову (''Ось як?'', ''І що далі'' і т.д.). 
4. Підведення суб’єкта до вибору теми розмови та її обговорення (''Про що буде наша сьогоднішня 

розмова?'', ''Ти вважаєш, що проблема саме в цьому?'' і т.д.). 
Необхідно враховувати фактори, які заважають наданню педагогом-консультантом допомоги іншим 

людям: 
1. Більшість із нас любить давати поради. Це наповнює нас ''значимістю'', ''мудрістю''. При цьому 

виникає небезпека задоволення власних потреб, а не потреб тих, з ким ми маємо справу. 
2.  Ми часто сперечаємось або переконуємо, якщо хтось із партнерів займає протидіючу позицію 

або позицію оборони. Замість того, щоб вияснити чому він (вона) поводять себе подібним чином, ми 
бажаємо, щоб наша порада була прийнята і дратуємось, коли хтось не зважає на нашу мудрість. 

3. Завжди існує небезпека зайвої похвали. Головне, щоб інші люди були впевнені у тому, що ви 
вислухаєте і зрозумієте, а не обов’язково похвалите. 

4. Відмова іншій людині у праві переживати певні почуття: 
''Ти ж насправді так не думаєш'', ''Подібні проблеми існують у кожного''. 
5. Бажання ''зламати'' захисні механізми психіки іншої людини. Вони існують з певної причини. І 

поки вам не відома природа і мета захисту, ви маєте ставитись до нього з повагою. 
6. Ні в якому разі не грати роль психоаналітика. 
7. Не ототожнювати проблему з людиною. Це надзвичайно прив’язує її до того, що вона говорить і 

гальмує її подальше зростання. 
Висновки. Отже, ефективне педагогічне консультування базується на принципах діалогу. Це 

неконфронтаційний спосіб взаємодії між учасниками консультування, який орієнтується на 
інтелектуально-оцінне дискусійне обговорення нагальних педагогічних проблем, їх спільне рішення, у 
результаті якого відбувається особистісне та професійне зростання, розвиток та самовдосконалення 
суб’єктів взаємодії. 
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Белошицкая Т. Ю. Организация беседы на основе диалогического взаимодействия как базовый метод 
педагогического консультирования. 

Статья посвящена исследованию диалогического взаимодействия как базового метода педагогического 
консультирования. Раскрыта гуманистическая сущность диалога. В статье представлены 

теоретический анализ, определение сущности и взаимосвязи понятий "общение" и "коммуникация". 
Определены основные признаки диалогического педагогического общения. Перечислены методические 

приемы развития отношений личности, которые можно применять в педагогическом 
консультировании. 

Ключевые слова: беседа, диалогическое взаимодействие, педагогическое консультирование, общение, 
коммуникация. 

Biloshytska T. Yu. Organization of Conversation on the Basis of Dialogic Interaction as the Basic Method of 
Pedagogical Counseling. 

The article is devoted to the study of dialogic interaction as the basic method of pedagogical counseling. It is 
proved that the dialogue itself increases the effectiveness of the educational process. The humanistic essence of 
the dialogue is revealed. The Bibler’s concept of school education and pedagogical technology "School of the 

Dialogue of Cultures" is analyzed. The main task of this concept is not just the transfer of knowledge, 
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involvement into the culture and the formation of a certain belief system, but also the development and 
preservation of personal logic, creative imagination of a student and a consultant. The article presents a 

theoretical analysis, definition of the essence and interconnection of the concepts of "interaction" and 
"communication". Some scientists identify these concepts; others consider communication as an element of 

interpersonal interaction. The methods of developing personal relationships that can be used in pedagogical 
counseling are listed. Equality, mutual influence of opinions, modality of statements and personification of 
messages are specified as the main features of dialogic pedagogical communication. It is proved that an 
important factor in organizing dialogic interaction is the ability of a consultant to establish contacts and 
"productive communication" based on mutual respect and trust. The principles of the dialogic interaction 

method are given. The methodical techniques of the development of personality relationships that can be used in 
pedagogical counseling are listed. The prospects for further scientific research are outlined. 

Key words: conversation, dialogic interaction, pedagogical counseling, interaction, communication. 
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КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ  
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЧАСОПИСУ СОЮЗУ УКРАЇНОК АМЕРИКИ ''НАШЕ ЖИТТЯ''  

ПЕРІОДУ 1944–1945 РР.) 

У роботі представлено основний зміст публікацій на тему розвитку культури та мистецького життя 
американської української спільноти за конкретний період. 

Висвітлено динаміку змін тематики обраних публікацій журналу. Обґрунтовано значення використання 
періодичної преси як важливого історичного джерела для наукових досліджень на прикладі одного 

видання за визначений проміжок часу. 

Ключові слова: діаспора, публікація, історія, культура, мистецтво. 

''Буде нам з тобою що згадати…'' 
Постановка проблеми дослідження. Українська спільнота є однією з найбільших за кордоном. Виїзд 

(зокрема) за океан відбувався поетапно, і ці хвилі є різними за масовістю, причинами та кількістю. В 
перші роки перебування за океаном українці були частиною народу без держави, тому перші ''листки'' 
були практично єдиним джерелом національної самоідентифікації, нішею, в якій акумулювалися кращі 
зразки українського мистецтва. За деякими даними українська преса Сполучених Штатів веде свій відлік 
з 1886 р. – виходу першого номера україномовної газети ''Америка'', згодом – газети ''Свобода'' (1893 р.), 
яка й сьогодні залишається одним з наймасовіших видань. 

Українська культура завжди була у полі зору митців діаспори, які на чужині створювали значимі 
праці з історії становлення та розвитку української еміграції за океаном. Вже визнані неперевершеними 
дослідження В. Авраменка, О. Кошиця, М. Куропася (який був спеціальним помічником президента 
Джеральда Р. Форда), П. Маценка, А. Мірошника, А. Рудницького, І. Соневицького… Сучасні 
дослідники також широко висвітлюють історію українського мистецтва зарубіжжя. Серед них: О. Бенч, 
І. Бермес, О. Бобечко, О. Бойченко, Л. Бурденкова, В. Дутчак, О. Захарчук, А. Калениченко, Г. Карась, 
Н. Кривда, І. Кліш, І. Кукуруза, О. Мартиненко, Г. Новоженець, О. Ножак, Л. Обух, Н. Синкевич, 
Б. Щурик… Історію преси діаспори висвітлили М. Боровик, О. І. Бочковський, А. Вовк, М. Марунчак, 
С. Сірополко. 

Педагогічну складову та роль засобів масової інформації в процесі освіти й виховання успішно 
досліджували Ю. Казакова, І. Курліщук, О. Невмержицька, С. Семчук. Зауважимо, що роботи на 
педагогічну тематику часописів нашої діаспори практично відсутні, хоча останнім часом стали 
доступними публікації періодичної преси діаспори різних часів. Зокрема, зацікавлення викликали 
матеріали Органу Союзу українок Америки – часопису ''Our life'' (''Наше життя'', далі – ''НЖ'') за період 
останніх воєнних років, який сучасні дослідники дещо оминали увагою.  

Інтерес становить педагогічний аспект публікацій: яким чином вони впливали на різні вікові групи 
новоприбулих зі Старого Світу, основні теми та їх змістове наповнення, роль мистецтва та освіти в 
процесі соціалізації, яким був уплив ''НЖ'' на життя українського жіноцтва за рубежем загалом.  

Мета статті. Висвітлення головних напрямків діяльності, тематичного наповнення публікацій органу 
Союзу Українок Америки ''Наше життя'' та визначення педагогічного контексту його змісту протягом 
останніх років Другої світової війни.  

Виклад основного матеріалу. За океаном працювала значна кількість організацій різного 
спрямування. Серед них досить значимою стала діяльність українських жіночих спільнот. У 1925 році 
було створено ''Національну жіночу організацію'', яка незабаром змінила назву на ''Союз Українок 
Америки'' (далі – СУА). Друга світова війна дала змогу довести, що організація стала потужною силою, 
адже саме завдяки українському жіноцтву українські ''збігці'' в Європі отримали тисячі футів допомоги. 
Для десятків тисяч знедолених ця допомога була єдиним засобом для існування. СУА поступово 
розростався й незабаром мав свій орган – часопис ''Our Life''. Це видання має довгу історію – понад 60 
років (з 1944 року) [1]. Зауважимо, що багато років видання друкується згідно з правописом 
Г. Голоскевича. Тому автор свідомо не бажав переінакшувати текст цитат, уміщених у публікації. А 
отже, правопис збережено. 

Відповідно до року видання змінюється й тематика: в екземплярах за воєнні роки відзначаємо 
(логічно) переважно військову тематику, матеріали з теми допомоги біженцям, пораненим, 
військовополоненим. Незважаючи на світову воєнну пожежу, жіноцтво читало в ''НЖ'' матеріали про 
облаштування побуту, поради з крою та шиття, рецепти й навіть поради косметолога (ця рубрика 
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називалася ''Біля хати й кухні''). Зауважимо, що в цілком мирній частині видання однаково з’являлося 
відлуння Другої світової: друкувалися попередження про недостачу продуктів, здорожчання одягу, 
прохання про пожертви для військових підприємств у матеріальному еквіваленті та запрошення на 
роботу домогосподарок через ''брак чоловічих рук''…  

Післявоєнні випуски часопису практично до початку сімдесятих років закликали жертвувати для 
''збігців з України в Европі'' гроші або ж їжу та одяг. Широко відомою стала кампанія СУА за вільне 
пересування репатрійованих по світу для вибору місця мешкання, під час якої заокеанське українське 
жіноцтво зверталося до пані Елеанор Рузвельт та Фіорелло Ла Гуардія (на той час мера Нью-Йорка – 
Авт.). Битву з радянською владою тоді вони виграли [2]. 

Діаспора Америки (зокрема) мала змогу вільно читати нецензуровані спогади про видатних українців 
(і це не тільки Леся Українка, Іван Франко, Тарас Шевченко, а й ті, хто вмер за свою Батьківщину в 
катівнях НКВС, Березі Картузькій або гестапо). Не забувала редакція часопису про свята: практично 
кожне число випуску рясніло текстами колядок, щедрівок, пасхальних піснеспівів, віршами до свята 
Батька. Матері, українських історичних дат. Нерідко вміщувалися тексти патріотичних пісень, віршів. 
Перед кожним святом часопис уміщував приватні привітання від українців своїм землякам у світі. 
Зважаючи на те, що США оговтувалися після Великої депресії і Другої світової війни, американці 
рахували кожен долар. Проте тратилися на невеличкі, але досить дорогі моральні ''приємності'' й тим 
підтримували ''НЖ''.  

Безперечно, культурне життя українства за океаном було багатим: концерти, імпрези, виставки, 
широка мережа українських гуртків – усе це слугувало духовному розвитку діаспори. Власне, її голос 
завжди було чути навіть за ''залізною завісою''. СУА поступово розростався, а його діяльність ширилася 
Сполученими Штатами. Постійною рубрикою журналу була ''При громадській роботі'', де коротко 
робили звіт про діяльність відділів СУА. І з часом ці кореспондентські пункти стали писати про 
відзначення пам’ятних дат. Ці свята незмінно супроводжувалися концертом. Судячи зі змісту часопису, 
можемо констатувати: його програма залишалася сталою десятиліття: виступ хору, соло-співаків або 
інструменталістів, танці, декламація а також дискусії після читання реферату. Номери могли 
чергуватися, але мистецьке ''наповнення'' було саме таким. Цікаво, що в одному з номерів передплатниця 
''НЖ'' зауважує, що складається враження, що в наших відділах тільки те й роблять, що святкують…. 
Лист було надруковано, що є важливим свідченням демократії суспільства, у якому кожен має право 
бути правим. Зазначено й те, що тематика рефератів часто викликала жваві дискусії. Автори писали їх, 
спираючись на власний досвід (''Про моє життя у Старому Краї і зараз''), або ж опрацьовували певну 
кількість літератури з вибраної тематики. Учасники тих подій писали, що найбільший ажіотаж 
викликали мемуарні оповіді та політична тематика. Висвітлення мистецьких подій слугує нам ще й у 
допомозі виявлення нових імен у світі мистецтва та місця їх ''дислокації'' (на концертах працювали 
місцеві митці, бо запрошення гастролерів, навіть мало знаних, коштувало б великих грошей). Так ми 
дізнаємося, що в Детройті успішно працювали Жіноча капела під управлінням Стефанії Андрусевич, 
співак п. Д. Атаманець, який керував і хором ім. Котляревського; у Філадельфії мала успіх співачка п. 
Анна Матковська, хор Степана Марусевича, хор п. Онушканича. У Балтиморі популярними були хор під 
проводом п. Івана Бойка, співачка п. Марія Полиняк, хореограф п. Альберт Стислий, а в Род-Айленді о. 
Петро Білон створив жіночий хор у місті Вонсакед, хор під орудою п. Мирона Сокільського співав у 
Рочестері (Нью-Йорк)… Видання часто пише про піаністку з Джерсі-Сіті Ольгу Дмитрів, яка 
супроводжувала грою виступи як всесвітньо відомих виконавців, так і аматорські концерти. У 
подальшому пані Дмитрів напише статтю про проблеми українських артистів в Америці, яка викличе 
широке обговорення серед публіки всіх рівнів і національностей [3: 5]. У березні 1944 року відбулася 
виставка Олександра Архипенка (п’ятдесята – як написано в часописі за відповідне число). Відзначено, 
що творчість нашого митця має більший вплив на розвиток світового мистецтва, ніж ''тішиться 
популярністю в звичайних глядачів'' [4: 1]. Пікантно, але далі автор статті з подивом відзначає, що серед 
сотень професійних гостей і відвідувачів заходу ''У книзі гостей <….> є декілька заблуканих наших 
прізвищ: одного чи двох священиків, кількох вояків та жінок з молодого покоління'' [4: 2]. У кожному 
номері видання автори подають звіти про участь українських танцюристів, різьбярів, вишивальниць у 
різноманітних виставках в Америці і навіть повоєнній Європі. І всі констатують велику цікавість і 
захоплення, викликане тими ''експозиціями''. Автори репортажів незмінно зауважують, що українське 
мистецтво ''ніяк не схоже на російське'' [5: 8]. ''Не схоже воно і на польське, як того намагаються подати 
наші заокеанські друзі-поляки. Проте ми так часто нарікаємо і дуже болить нас як Росіяни або Поляки 
присвоюють собі наше мистецтво, танки чи музику. Але, попри нарікання, нічогісінько не робимо в тій 
справі'' [6: 3]. 

Видавнича справа в Сполучених Штатах також вражала своєю інтенсивністю. Зокрема, пані Теодозія 
Борецька зробила переклад англійською твори з української літературної спадщини (''Захар Беркут'', 
вірші Лесі Українки, тощо) і видала власним коштом. Англомовні ''Ключі до мови'' та ''Щоб вас любили 
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люди'' переклав і видав О. Івах (указано тільки ініціали – Авт.); оплатив видання відбитків поштових 
листівок, виданих у 1918 р. УНР, М. Кочан (указано тільки ініціали – Авт.) [5: 6]. 

Варто наголосити, що деякі діячі діаспори були не менш відомими, ніж знамениті майстри з СРСР чи 
інших країн. Шкода, що з об’єктивних причин про цих митців ми дізнаємося лише зараз. Вище мовилося, 
що в певному сенсі номінально друга хвиля еміграції привнесла потужний академічний струмінь в 
здебільшого аматорсько-містечковий стан музичного мистецтва діаспори. Новоприбулі майстри 
розвернули широку гастрольну діяльність: ''Після концерту Ольги Лепкової в Таймс Голл в Нью-Йорку 
американська музична критика підмітила цілий ряд прикмет у голосі артистки та її сценічній появі. 
Др. Кошиць і А. Рудницький звертають увагу ще й на великий голосовий поступ, який зробила артистка 
за час свого пробування у Америці працюючи пильно над собою'' [7: 1]. Поступ очевидно відчутний. Бо 
згодом у часописі буде багато статей про співачку, у репертуарі якої знана та рідкісна оперна музика а 
також народні пісні та твори ''українських і чужих композиторів'' [9: 1]. Музичне життя Нью-Йорка 
оживив приїзд Любки Колесси, – світової слави української піаністки, а в опері Детройта мала 
ангажемент молода українська співачка Ірина Бойко [8: 1]. Ушановано на сторінках видання й 
визначного українського скрипаля Романа Придаткевича, який виконав ''Пісню про Америку'' 
В. Барвінського на лемківський мотив, а також інші твори на мотиви народних мелодій. Відзначено, що 
такі концерти з фольклорною програмою є дуже корисними для духовного розвитку слухачів, оскільки 
розширюють репертуар музикантів академічної класичної школи [9: 8]. Меморіальний концерт на честь 
Андрія Шептицького зібрав провідних артистів Канади й Америки: у концертному залі Вебстерхолл 
виступили прима опери Бостона й солістка оперних театрів Канади, член Союзу Українок Ольга 
Павлова; успіх мала також поки що молода студентка-скрипалька (згодом прима Карнегі-Холлу – Авт.) 
Донна Гресько; запланований був виступ потужного хору хлопчиків церкви св. Георгія (Нью-Йорк) під 
керівництвом професора теорії музики і гармонії Теодора Онуфріюка, а також оперного тенора Михайла 
Голинського. Концерт тривав два дні, його організував і підтримав Орден отців-василіан. Після 
завершення міроприємства до присутніх звернулися професори п. Богдан Катамай і п. Джордж Баранік. 
Вони наголосили на ролі Андрія Шептицького в історії України, його жертовності та відданості своєму 
народу і закликали молоде покоління українців брати приклад з видатного діяча. Зауважимо, що ''Наше 
життя'' вміщувало схвальні рецензії про цю подію ще протягом декількох місяців [10; 11].  

Констатуємо, що в післявоєнний період українські митці-емігранти опинилися у вирі мистецького 
життя США. І деякі з них саме на сторінках ''НЖ'' почали підіймати важливе питання із сфери культури 
та освіти – проблему інтерференції. Хоча вона здебільшого впливала на мовностилістичну складову, але 
певне недотримання літературних канонів у музиці, перекручування і вживання ''американізмів'' у 
фольклорі серйозно спотворювало його автентичність. Особливо явище інтерференції впливало на 
молодь: старші покоління були людьми старої школи української ментальності, і часто категорично не 
сприймали нові умови життя (''НЖ'' вмістило лист дами похилого віку, яка констатує свою ізольованість 
у багатотисячному Балтиморі з певних причин). Більшість з них пояснювала відмову асимілюватися 
вірою в повернення в Старі Землі. Володимир Цісик (батько відомої на весь світ співачки Квітки Цісик, 
скрипаль-віртуоз, композитор, педагог) в усіх інтерв’ю зауважував, що в домівці наготові стоїть зібрана 
валіза, з якою він прибув з України.  

Трудність поглиблювалася й тим, що старші люди дотримувалися старих звичаїв і категорично 
вимагали того від своїх найближчих родичів, які часто були народженими вже в Америці. Наступне 
покоління вважало себе більш ''модерним'', а давні традиції сімейної педагогіки віджилими і 
несучасними. Діти опинялися під перехресним ''вогнем'' попередніх генерацій: намаганням старших 
насильно виховувати малих українцями, забуваючи, що ті – громадяни Америки вже ментально. А любе 
насильницьке насаджування культури не сприяє вихованню патріота країни, в якій ніколи не був. 
Середнє ж післявоєнне покоління усвідомлювало неможливість існування в чужій країні без асиміляції… 
Часопис ''Наше життя'' всі ці процеси висвітлював, намагався знайти відповіді шляхом залучення до 
співпраці педагогів з середовища діаспори, а також спеціалістів з Канади, США, Німеччини та інших 
країн, в яких мешкала значна кількість українців.  

Час показав, що побоювання були цілком обґрунтовані. Але ця тема потребує більш глибокого 
дослідження.  

Підсумовуючи короткий огляд змісту одного з провідних часописів США, можемо зробити 
висновок, що преса була важливим засобом суспільно-політичного життя українців. Зміст публікацій мав 
помітний вплив на справу збереження національної ідентичності, яка була і є невід’ємною складовою 
частиною української національної культури, важливим фактором збереження і розвитку окремих її 
жанрів, заборонених на етнічних теренах у часи тоталітарного режиму.  

Журнал поступово набував значення засобу виховання, соціалізації, ''акумулятора культури'' для 
різних вікових груп емігрантів. Подеколи часопис перебирав на себе педагогічні функції у процесі 
патріотичного, сімейного виховання, соціального психолога, брав на себе роль впливового організатора 
змістовного дозвілля. 
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Українство шанобливо ставилося до традицій земель, які їх прихистили. Однак на новому мешканні 
наш народ не забував плекати свою культуру. З часом ментальність новоприбулих місцян починає 
переплітатися з традиціями місцевого населення. 

Є відомий вислів, що свою Батьківщину треба любити не до глибини свого серця, а до глибини свого 
гаманця. Історія наших співвітчизників, яких доля винесла хвилями історії на інший берег землі 
доводить, що свою (хоч і далеку) Батьківщину треба любити і до глибини серця, і до глибини душі, і до 
глибини гаманця. Тому на останній сторінці часопису редакторки друкували гасло (воно було незмінним 
практично 40 років): ''Боже, помагай і благослови в дальшому розвитку, щоб було для нас усіх дорогим 
скарбом, та щоб приносило нам пораду й розраду у нашому житті'' [2–12]. 
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В работе представлено основное содержание публикаций на тему развития культуры, а также 
музыкальной жизни американского сообщества украинцев за конкретный период. 

Освещена динамика изменений тематики выбранных публикаций журнала. Обосновано значение 
использования периодики как важного исторического источника для научных исследований на примере 

одного издания за обозначенный промежуток времени. 
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Bovsunivska N. M. Culture of Ukrainian Diaspora of the United States of America according to Articles from 
Magazine of Ukrainian National Women's League of America, Inc. ''Our Life'' 1944-1945). 

This article is devoted to the review of publications on the topic of cultural development, which were published 
on the pages of the magazine of Ukrainian National Women's League of America – one of the most powerful 

organizations of the Ukrainian Diaspora. This article starts a series of articles about main directions of 
development of various aspects of life for those who have lived overseas for a long time. The magazine of 

Ukrainian National Women's League of America "Our Life" had being published during over sixty years, so it is 
impossible to cover a large period of time at once. 

The results will be based on the author's perception of events and the observance of ethics in describing certain 
events of the past. The article also attempts to recreate the creative life of the Ukrainian Diaspora.  

The publication notes a priori that, despite certain autonomy, Ukrainian art developed in the mainstream of the 
genesis of American and world art, and it is its integral part. The article also analyzes creation of some artists 
who worked fruitfully, and whose creativity became the key to preserving the authenticity of Ukrainian art. The 

article covers a difficult period, not only for the US, but for the whole world – the last years of the Second World 
War and the art of that time is viewed as a socio-cultural phenomenon. 

Key words: Diaspora, publication, history, culture, art. 
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практичну граматику, світову літературу, педагогіку, психологію, методику навчання іноземної мови. 

Постановка проблеми: Проблема окреслення кола фахових дисциплін, що впливають на 
формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов, полягає у встановленні 
самого поняття "фахові дисципліни", а також у відокремленні фахових дисциплін від переліку не 
фахових; при цьому ми цілком усвідомлюємо, що повного переліку фахових дисциплін цілком 
об’єктивно нам встановити не вдасться, оскільки нинішні ВНЗ мають достатній рівень автономії, 
визначений останнім Законом України "Про вищу освіту" [1], і тому можуть формувати перелік фахових 
дисциплін для кожного напряму підготовки фахівців самостійно, беручи до уваги лише освітній стандарт 
з цього напряму, якщо такий існує і затверджений відповідними рішеннями МОН України. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Аналіз проблеми дослідження дає змогу виокремили 
базове поняття, яке потребує уточнення у зв’язку зі специфікою об’єкта і предмета наукового пошуку – 
"фахові дисципліни". Це поняття конкретизує зміст професійної підготовки майбутніх учителів 
іноземних мов і дає змогу сконцентрувати увагу на тих навчальних дисциплінах, вивчення яких 
найбільш наближене до іншомовної мовленнєвої компетентності. Поняття "фахові дисципліни" – 
згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, 
закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних галузей 
діяльності) із визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності 
умінь і навичок [2]. 

За визначенням В. Ягупова, навчальна дисципліна – це "науково обґрунтована система знань, навичок 
і вмінь, яку відібрано для вивчення в різноманітних освітньо-виховних системах. Конкретний перелік і 
взаємозв'язки предметів визначаються навчальними планами, структурологічними схемами підготовки 
відповідних фахівців" [3].. Термін "фахова дисципліна" зустрічається в Наказі Міністерства освіти і науки 
України № 847 від 24.12.2003 "Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти" [2], однак 
визначення цього терміна у наказі немає. Під фаховими дисциплінами будемо розуміти дисципліни 
циклу професійної та практичної підготовки, які забезпечують майбутнього спеціаліста базовими 
теоретичними знаннями та практичними навичками. Проблемі формування мовленнєвої компетентності 
студентів технічних спеціальностей, пропонує покласти в основу методології компетентнісний та 
особистісно орієнтований підходи [4]; М. Білогорка та Т. Мороз провідним методологічним підходом до 
проблеми формування мовної компетентності особистості визначили науково-методичний підхід [5], але 
проблему визначення поняття фахової дисципліни в процесі формування мовленнєвої компетентності 
майбутніх учителів іноземних мов не можна назвати повністю вивченою. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблематики. Не окреслення кола 
фахових дисциплін, що впливають на формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів 
іноземних мов, потребує реалізації мети: аналіз навчально-виховного потенціалу фахових дисциплін у 
процесі формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов. 

Виклад основного матеріалу. Виходячи з проаналізованої нами наукової літератури і власного 
науково-педагогічного досвіду, можемо констатувати, що необхідна для експериментальної частини 
роботи група навчальних дисциплін, які означуються як фахові, міститься в окремому розділі освітньої 
програми підготовки бакалаврів та магістрів за напрямом "Середня освіта" спеціальності "вчитель 
іноземної мови". У процесі дослідження нами було з’ясовано перелік фахових дисциплін у ВНЗ, що 
стали учасниками експерименту, а саме: 
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1. Сучасна лінгвістика, що вміщує у переважній більшості ВНЗ дві навчальні дисципліни – "Вступ 
до мовознавства" та "Вступ до романістики". 

2. Інформаційні технології в іноземних мовах, які передбачають вивчення студентами таких 
дисциплін: "Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах" та "Основи прикладної лінгвістики". 

3. Практика усного та писемного мовлення. 
4. Практичний курс перекладу. 
5. Критичне й аналітичне читання. 
6. Практична фонетика. 
7. Практична граматика. 
8. Теоретичний курс англійської (французької, іспанської, німецької) мови, що вміщує засвоєння 

студентами таких навчальних дисциплін, як "Країнознавство", "Теоретична фонетика", "Лексикологія", 
"Історія мови", "Стилістика", "Теоретична граматика" та деякі інші предмети. 

9. Світова література. 
10. Педагогіка. 
11. Психологія. 
12. Методика навчання іноземної мови. 
Крім того, студентам передбачається низка виробничих практик – як безвідривних, так і з відривом 

від основного процесу навчання, загальним обсягом близько 800 навчальних годин, тобто близько 25 
кредитів ECTS. 

Проаналізуємо концептуальні засади змісту окремих фахових дисциплін, що впливають на 
формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов. 

Сучасна лінгвістика як предмет вивчення за напрямом підготовки "Середня освіта", спеціальність 
"вчитель іноземної мови" має на меті розвиток навичок практичної професійної діяльності вчителів 
іноземних мов на засадах реалізації вміння використати здобутки сучасної лінгвістики у безпосередній 
практичній педагогічній діяльності у школі. Курс сучасної лінгвістики покликаний також сприяти 
розвитку у студентів умінь всебічно й різноаспектно аналізувати мовні одиниці різних рівнів, на підставі 
різноманітних наукових парадигм; формувати вміння з’ясувати й використати можливості художніх та 
наукових текстів іноземною мовою для естетичного, виховного й емоційного впливу на учнів; здатність 
інтегровано підходити до тлумачення семантики тексту та вилучати з неї різноманітні відомості, важливі 
для засвоєння студентами і згодом – учнями. При цьому зміст викладання сучасної лінгвістики залежить 
від специфіки ВНЗ; до уваги береться, насамперед, якою іноземною мовою має володіти майбутній 
педагог. Проте приблизний перелік питань для вивчення в процесі засвоєння курсу сучасної лінгвістики 
виглядає таким чином: 

1. Здійснено аналіз змісту фахових дисциплін, що сприяють формуванню мовленнєвої компетентності 
майбутніх учителів іноземних мов. Учасники педагогічного експерименту, задіяні в нашому дослідженні, 
переважно представляють у своїх навчальних планах комплекс фахових дисциплін, що включає сучасну 
лінгвістику, практику усного та писемного мовлення, інформаційні технології в іноземній мові, 
практичний курс перекладу, критичне й аналітичне читання, практичну фонетику, практичну граматику, 
світову літературу, педагогіку, психологію, методику навчання іноземної мови та деякі інші дисципліни. 
Змістовий аналіз цих фахових дисциплін уможливив створення окремої таблиці, яка представляє вплив 
їх вивчення на формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі 
професійної підготовки. 

2. Цей розділ сучасної лінгвістики передбачає комплексну реалізацію цілей навчання у сучасній 
романістиці (германістиці, іспанській чи французькій мові); означені напрями передбачають розвиток 
зумовлених соціальним запитом сукупності знань, умінь і навичок, а також світоглядних установок та 
особистісних якостей майбутніх учителів іноземних мов, які відповідають їх освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці та освітньо-професійній програмі. Для досягнення поставленої перед цим розділом 
сучасної лінгвістики мети необхідно: сформувати у майбутніх учителів іноземних мов вміння й навички 
науково-дослідницького підходу в сучасній лінгвістичній науці; розвивати науковий і педагогічний 
кругозір майбутніх педагогів; вдосконалювати їх практичну та теоретичну підготовку внаслідок 
засвоєння знань про сучасне мовознавство (комунікативна, когнітивна, зіставна лінгвістика). Студенти 
повинні засвоїти необхідний обсяг відомостей про парадигми дослідження у сучасній лінгвістиці; про 
категорії комунікативної лінгвістики, її здобутки і перспективи (концептуальна метафора, концептуальна 
метонімія, теорія семантичних прототипів, когнітивна поетика); осягнути здобутки 
лінгвокультурологічного підходу до мови (англійської, німецької, французької, іспанської та ін.); про 
співвідношення мови і гендеру; про здобутки і перспективи сучасної зіставної лексикології. 

3. Сучасні підходи до семантики мовних одиниць художнього тексту. Мета вивчення цього розділу 
полягає у формуванні у студентів когнітивно-комунікативної компетенції, здатності до інтерпретації 
художніх текстів іноземними мовами; вміння окреслювати конфігурацію й наповнення мовної картини 
світу, розвиток компаративних умінь щодо структури мовних одиниць. Для реалізації цієї мети студенти 
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мають засвоїти необхідний обсяг знань про когнітивну лінгвістику, навчитися аналізувати мовний 
матеріал за допомогою семасіологічного, ономасіологічного й компонентного аналізу; формувати у 
студентів аналітично-наукове відношення до текстів іноземними мовами; сформувати вміння всебічно 
аналізувати художні іншомовні тексти. У межах вивчення наведених вище питань знаходиться засвоєння 
когнітивної семантики, концептуалізації й категоризації; структури зображення знань в іноземній мові; 
методики лінгвокогнітивного аналізу. 

4. Основи мовної комунікації. Цей розділ курсу сучасної лінгвістики покликаний забезпечити 
комплексну реалізацію розвитку основ теорії мовної комунікації, що передбачає: формування навичок 
науково-дослідної роботи майбутніх учителів іноземних мов, вивчення новітніх здобутків 
комунікативної лінгвістики (вітчизняної і зарубіжної); засвоєння базових понять мовленнєвої 
комунікації, мовленнєвої діяльності, засобів комунікації; визначення провідних засад міжкультурної 
комунікації. З метою засвоєння цього розділу студенти вивчають базові поняття мовної комунікації, її 
природу і форми, складові комунікативного акту, специфіку невербальної комунікації, зміст 
міжкультурної комунікації; вчаться робити аналіз мовних ситуацій. 

Курс "Сучасні інформаційні технології в іноземних мовах" як одна з фахових навчальних 
дисциплін покликаний здатність студентів до використання сучасних ІКТ в іншомовних комунікаціях та 
педагогічній діяльності як вчителі іноземних мов. Головними завданнями курсу є: ознайомлення 
студентів з типовими завданнями й можливостями ІКТ у професійній діяльності вчителя іноземної мови; 
окреслити роль сучасних інформаційних технологій у практиці вивчення та викладання іноземної мови. 
Означена дисципліна передбачає формування у студентів таких умінь: 

- вміння пошуку та оптимального використання навчальної інформації;  
- здатність критично осмислювати отримані відомості в рідномовному та іншомовному варіанті; 
- вміння працювати зі звуковим потоком; 
- вміння працювати з іншомовними довідковими джерелами, розміщеними в Інтернеті; 
- здатність аналізувати та синтезувати іншомовну інформацію, створювати пошукові запити, 

працювати з хмарними технологіями. 
Курс сучасних інформаційних технологій передбачає вивчення студентами таких основних тем та 

розділів:  
- інформаційні технології у синхронії та діахронії; 
- вивчення іноземної мови з використанням ІКТ; 
- використання ІКТ у лінгвістичних дослідженнях; 
- сучасні інформаційні технології у перекладацькій діяльності. 
"Практика усного та писемного мовлення" є базовою навчальною дисципліною, присвяченою 

формуванню у студентів комунікативної, лінгвістичної та соціокультурної компетентності, розвитку 
вміння ефективно використовувати іноземну мову як у ситуаціях професійної діяльності, так і 
особистісного спілкування. Навчальна дисципліна переслідує, крім загальної професійної, ще й 
когнітивну мету (формувати у майбутніх учителів іноземних мов когнітивну компетенцію), а також 
емоційно-розвиваючу (розвивати позитивне ставлення до воолодіння мовгою і культурою англо-, 
німецько-, іспано-, франкомовного світу тощо) та освітню (формувати здатність до самооцінки та 
самовдосконалення на базі оволодіння іноземними мовами з метою наступного професійного зростання). 

Основні завдання цього курсу полягають у тому, щоб: 
1) створити у студентів відповідну базу знань для вільного користування іноземною мовою у 

професійних, наукових та інших цілях; 
2) забезпечити володіння всіма видами мовленнєвої діяльності на відповідному рівні; 
3) здійснювати іншомовну комунікацію на базі синтаксичних, семантичних та фонетичних правил і 

закономірностей іноземної мови; 
4) застосовувати отримані знання в професійній діяльності та використовувати досвід оволодіння 

іншомовним мовленням у педагогічній діяльності; 
5) удосконалювати свою професійну підготовку шляхом використання автентичних матеріалів 

іноземними мовами; 
6) усвідомлювати важливість і необхідність оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності 

іноземними мовами; 
"Практичний курс перекладу". Ця навчальна дисципліна переслідує мету забезпечення 

усвідомлення студентами суспільно-політичної ролі й значення перекладу як важливого фактора у 
діяльності та розвитку суспільства; засвоєння видів та типів перекладу й сфери їх застосування; 
формування початкових вмінь практично здійснювати переклади різних видів; ознайомлення з 
основними видами перекладацьких трансформацій та формування навичок їх застосування у практиці 
перекладу; засвоєння норм та принципів перекладу. 

Курс покликаний ввести майбутнього вчителя іноземних мов у русло загальнотеоретичних понять і 
вимог, необхідних для підготовки майбутніх учителів іноземних мов; сформувати належний рівень 
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відповідальності студентів щодо своєї майбутньої професійної діяльності; спрямувати майбутніх 
педагогів на свідоме вивчення і засвоєння програмного матеріалу; привчити студентів ставитися до 
вивчення всіх аспектів мови як до обов’язкової і необхідної праці, що є складником діяльності вчителя 
іноземних мов; сформувати вміння теоретично й практично здійснювати переклад з іноземної мови на 
рідну і навпаки. 

У результаті вивчення курсу студент повинен знати: роль перекладу у діяльності та розвитку 
суспільства; зміст понять "переклад" та "перекладознавство"; основні обов’язкові елементи 
перекладацької підготовки вчителя іноземних мов; зміст понять "спосіб перекладу", "перекладацькі 
прийоми", "стиль перекладу", "жанр перекладу", "форма перекладу", "тип перекладу", "вид перекладу"; 
принципи і норми перекладу; лексичні, граматичні та комплексні перекладацькі трансформації; зміст 
поняття "прагматика тексту" та "прагматика перекладу"; особливості та відмінності текстів різних жанрів 
та стилів в українській та іноземних (англійська та німецька) мовах; різні види словників. Майбутні 
вчителі іноземних мов повинні вміти: пояснити основні вимоги до мови перекладача та культури його 
мовлення; аналізувати переклади зроблені різними методами та використовувати ці методи при 
виконанні перекладів різних видів; виконувати адекватний, вільний, дослівний, скорочений, 
реферований, анотований, адаптований переклади; аналізувати переклади різних видів; виконувати 
переклади за основними принципами та нормами перекладу; застосовувати лексичні, граматичні та 
комплексні перекладацькі трансформації; аналізувати на прикладах перекладів вживання та функції 
перекладацьких трансформацій; аналізувати зразки перекладів з погляду відповідності нормам 
перекладу; виконувати переклади, зберігаючи прагматику тексту оригіналу; демонструвати навички 
виконання перекладів текстів художньої прози та поезії, що використовуються у викладанні іноземної 
мови. 

"Критичне й аналітичне читання" як навчальна дисципліна передбачає розвиток мовленнєвих 
навичок студентів в усній та письмовій його формі, а також навичок читання художніх текстів 
іноземними мовами задля розширення словникового й загального мовного запасу майбутніх учителів 
іноземних мов. Основні завдання цієї дисципліни полягають у тому, щоб сформувати мовну та 
мовленнєву компетентність, здатність розуміти, аналізувати й засвоювати іншомовні художні тексти; 
вміння критично оцінювати зміст та стиль художнього тексту залежно від мови написання та 
особистісних характеристик автора. Студенти повинні навчитися передавати зміст аналізованих текстів в 
усній та письмовій формах, вміти здійснювати лексико-граматичний аналіз художніх іншомовних 
текстів, накопичувати власний лексичний запас. В процесі вивчення курсу критичного й аналітичного 
читання студенти вивчають оповідання іноземними мовами, виконують вправи на розуміння 
прочитаного, перекладають фрагменти текстів, пишуть твори за прочитаними іншомовними текстами, 
що мають аналітичне значення. 

"Практична граматика". Ця навчальна дисципліна покликана узагальнити функціональні 
характеристики граматичних форм, розширити, поглибити й систематизувати знання студентів у галузі 
практичної граматики (тобто морфології і синтаксису). Загалом це все сприяє формуванню лінгвістичної 
компетентності студентів, яка, у свою чергу, формує загальну мовленнєву компетентність майбутніх 
учителів іноземних мов. Студенти після вивчення цього курсу повинні знати граматичну будову тієї чи 
іншої іноземної мови, що має бути реалізовано згодом у професійній педагогічній діяльності як вчителі 
іноземних мов. Студенти мають розвинути власні навички граматично правильного мовлення в тій чи 
іншій іноземній мові; це формує мовленнєву компетентність майбутніх учителів іноземних мов в різних 
комунікативних ситуаціях, розвиває соціокультурний складник мовленнєвої компетентності за 
допомогою коректного стилістичного використання граматичних моделей; курс дозволяє розширити 
межі лінгвістичної й граматичної освіченості студентів, оволодіти не лише нормативним, але й 
позанормативним мовленням іноземною мовою. 

У процесі вивчення курсу студенти оволодівають непрямими способами дієслова в простих і 
складних реченнях з підрядними обставини, умовними способами дієслова в складних реченнях з 
підрядними реченнях підмета, присудка, додатку, означення; синтаксисом, простими реченнями, 
складними реченнями. 

"Теоретичний курс англійської (французької, іспанської) мови", що вміщує засвоєння 
студентами таких навчальних дисциплін, як "Країнознавство", "Теоретична фонетика", "Лексикологія", 
"Історія мови", "Стилістика", "Теоретична граматика" та деякі інші предмети. Так, наприклад, курс 
історії іноземної мови передбачає оволодіння студентами історичним розвитком фонетики, морфології, 
синтаксису, словотворення тієї чи іншої іноземної мови; літературними пам’ятками іноземної мови та 
історичним подіями, що вплинули на їх створення; запозиченнями однієї іноземної мови від інших мов; 
використанням окремої іноземної мови поза межами країни, що її представляє. Знання майбутніх 
учителів іноземних мов при цьому концентруються на відомостях про основні світоглядні теорії та 
концепції, що дозволяє формувати розуміння сутності мови як суспільного явища, її зв’язку з мисленням 
і культурою народу; на засвоєнні функціональних особливостей іноземної мови та лінгвокраїнознавчих її 
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особливостях. Майбутні учителі іноземних мов мають навчитися аналізувати автентичні тексти 
іноземними мовами, використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації історичних подій 
у різних країнах світу, вміти творчо підходити до перекладу з іноземної мови. 

"Світова література". Цей навчальний курс має на меті засвоєння студентами сукупності знань про 
світову літературу різних періодів її формування й розвитку. Завдання курсу передбачають загальний 
огляд розвитку літератур європейських країн та США, з’ясування філософських концептуальних засад 
вивчення літератури, її естетичних принципів, напрямів і течій з метою усвідомлення специфіки 
літературних текстів різного періоду. Студенти повинні навчитися розрізняти різні літературні напрями, 
аналізувати й інтерпретувати художні тексти, виявляти основні суспільні проблеми в іншомовних 
текстах, визначати жанрові їх особливості, здійснювати компаративний аналіз художніх текстів, 
користуватися відповідною словниковою та науковою літературою критично-літературного характеру. 

"Методика навчання іноземної мови". Ця навчальна дисципліна найбільш наближена до 
формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов як представників 
педагогічної професії, дозволяє спроектувати отримані професійні знання і галузі іноземної мови на 
практичну площину педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах. У процесі вивчення 
методики навчання іноземної мови студенти мають оволодіти знаннями про способи навчання іноземної 
мови, навчитися вести гурткову роботу, проводити секції за інтересами дітей, здійснювати виховну 
роботу в процесі вивчення учнями іноземної мови. Професійно-методичні вміння студентів мають 
виявлятися у інформаційному, мотиваційно-стимулюючому та контрольно-коригуючому контексті, що 
передбачає вміле застосування студентами різноманітних форм, методів, засобів, прийомів навчання та 
сучасних ІКТ задля розвитку в учнів іншомовної комунікативної компетенції. Курс передбачає вивчення 
студентами таких основних тем: 

1) традиційні та інноваційні методики навчання іноземних мов; 
2) організація роботи за інноваційними методиками; 
3) використання сучасних ІКТ в процесі вивчення іноземної мови; 
4) можливості сучасних НМК у впровадженні інноваційних методів вивчення іноземних мов. 
Висновки та перспективи. Таким чином, нами здійснено аналіз змісту фахових дисциплін, що 

сприяють формуванню мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов. Учасники 
педагогічного експерименту, задіяні в нашому дослідженні, переважно представляють у своїх 
навчальних планах комплекс фахових дисциплін, що включає сучасну лінгвістику, практику усного та 
писемного мовлення, інформаційні технології в іноземній мові, практичний курс перекладу, критичне й 
аналітичне читання, практичну фонетику, практичну граматику, світову літературу, педагогіку, 
психологію, методику навчання іноземної мови та деякі інші дисципліни. Змістовий аналіз цих фахових 
дисциплін уможливив створення окремої таблиці, яка представляє вплив їх вивчення на формування 
мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі професійної підготовки.  

Упровадження в практику викладання фахових дисциплін у процесі формування мовленнєвої 
компетентності майбутніх учителів іноземних мов у вищих навчальних закладів  
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Боса В. П. Место и роль профессиональных дисциплин в процессе формирования речевой 
компетентности будущих учителей иностранных языков. 

В статье представлен анализ содержания профессиональных дисциплин, способствующих 
формированию речевой компетентности будущих учителей иностранных языков. Во время проведения 
педагогического эксперимента был представлен комплекс профессиональных дисциплин, включая 
современную лингвистику, практику устной и письменной речи, информационные технологии в 

иностранном языке, практический курс перевода, критическое и аналитическое чтение, практическую 
фонетику, практическую грамматику, мировую литературу, педагогику, психологию, методику 

обучения иностранному языку и некоторые другие дисциплины. 

Ключевые слова: современная лингвистика, практика устной и письменной речи, информационные 
технологии в иностранном языке, практический курс перевода, критическое и аналитическое чтение, 
практическую фонетику, практическую грамматику, мировую литературу, педагогику, психологию, 

методику обучения иностранному языку. 

Bosa V. P. Place and Role of Professional Disciplines in the Process of Forming the Language Competence 
of Future Teachers of Foreign Languages. 

Analysis of the basic research and publications analysis of the research problem makes it possible to isolate the 
basic concept, which needs to be clarified in connection with the specifics of the object and subject of scientific 
research – "professional disciplines". This concept specifies the content of the professional training of future 

teachers of foreign languages and allows them to focus on those academic disciplines whose study is most 
closely related to the foreign language competence. According to the definition in the Ukrainian legislation: a 

pedagogically adapted system of concepts of phenomena, laws, theories, methods, etc. of any field of activity (or 
a combination of different branches of activity) with the definition of the desired level of formation in those who 

learns a certain set of skills and abilities. 
We will analyze the conceptual foundations of the content of individual professional disciplines that influence 

the formation of the competence of future teachers of foreign languages.  
Thus, we have analyzed the content of professional disciplines that contribute to the formation of the language 
competence of future teachers of foreign languages. Participants of the pedagogical experiment involved in our 

study mainly represent in their curricula a complex of professional disciplines, including modern linguistics, 
practice of oral and written speech, information technology in a foreign language, practical course of 

translation, critical and analytical reading, practical phonetics, practical grammar, world literature, pedagogy, 
psychology, methods of teaching a foreign language and some other disciplines. The semantic analysis of these 
professional disciplines enabled the creation of a separate table, which represents the impact of their study on 
the formation of the language competence of future teachers of foreign languages in the process of vocational 

training. 

Key words: modern linguistics, practice of oral and written speech, information technology in a foreign 
language, practical course of translation, critical and analytical reading, practical phonetics, practical 

grammar, world literature, pedagogy, psychology, methods of teaching a foreign language. 

 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

© Бриль Ю. О., 2018 
54 

УДК 378.1 
Ю. О. Бриль, 

викладач 
(Національний технічний університет України 

"Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського") 
Julia_Bril@ukr.net 

ORCID: 0000-0002-1094-2507 

ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТУ 
ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

У статті критично описано та проаналізовано практику формування і реалізації змістового 
компоненту документознавчої освіти провідними закладами вищої освіти та культури України. 

Здійснено ґрунтовний аналіз освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців зі спеціальності 
"Документознавство та інформаційна діяльність". Узагальнено та систематизовано досвід підготовки 
фахівців документно-інформаційної сфери з урахуванням потреб суспільства, ринку праці та держави у 
кваліфікованих фахівцях, а також з метою виявлення кращих практик і доцільності їх використання у 

новій модель вищої освіти. 

Ключові слова: документознавство та інформаційна діяльність, навчальна дисципліна, навчальний 
план, освітня програма, професійна підготовка, професійні компетенції, фахівці. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими і 
практичними завданнями. Поступове впровадження в Україні нової освітньої парадигми 
безпосередньо пов'язане зі створенням і функціонуванням загальноєвропейського простору вищої освіти 
та досліджень, розробкою єдиних критеріїв і стандартів у сфері освіти. Зокрема, цей процес передбачає 
оновлення підходів до наповнення змістового компоненту підготовки фахівців документно-
інформаційної сфери на основі застосування технологій особистісно-орієнтованого освітнього процесу, 
який ставить за мету відповідати потребам сьогодення й перспективам майбутнього. Проте, на нашу 
думку, актуалізація змісту документознавчої освіти ускладнена без осмислення попереднього 
історичного досвіду, прогресивних ідей педагогів і вчених, що надасть можливість не тільки зрозуміти 
діалектичну сутність процесів, а й визначати перспективні напрями її розвитку та забезпечувати потребу 
суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. 

Актуальність дослідження визначається доцільністю ретроспективного розгляду формування та 
реалізації змістовного наповнення освітніх програм і навчальних планів підготовки фахівців із 
документознавства та інформаційної діяльності потужними науково-педагогічними колективами та 
лідерами наукових шкіл з документознавства закладів вищої освіти та культури України з метою 
виявлення кращих практик і доцільності їх використання у новій модель вищої освіти. 

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Дослідженню стану теорії та 
практики розвитку документознавчої освіти в Україні присвячені праці провідних науковців: 
В. В. Бездрабко, Г. В. Власова, Н. А. Гайсинюк, Л. І. Демчина, С. В. Дубова, І. О. Коханова, 
С. Г. Кулешова, Н. М. Кушнаренко, О. В. Матвієнко, І. І. Морозюк, Н. С. Назаренко, Ю. І. Палеха, 
Г. В. Папакіна, М. С. Слободяник, Л. Я. Філіпова, Г. М. Швецова-Водка. Проте проблематика 
формування і реалізації змістового компоненту підготовки документознавців ще недостатньою мірою 
стала предметом наукового узагальнення із залученням фундаментальних положень сучасної педагогіки. 

Окреслення невирішених питань, порушених у статті. У даному дослідженні постає потреба в 
узагальненні та систематизації накопиченого досвіду розробки освітніх програм підготовки та 
навчальних планів, впровадження і реалізації підготовки фахівців за спеціальністю "Документознавство 
та інформаційна діяльність" в освітній системі України з метою забезпечення ринку праці 
висококваліфікованими фахівцями документно-інформаційної сфери. 

Формулювання мети і завдань статті. У нашому дослідженні за мету поставлено в ретроспективі 
критично описати та проаналізувати практику формування та реалізації змістового компоненту 
документознавчої освіти вищими навчальними закладами України, що відповідали галузевому профілю 
"Культура". Завданнями статті є ґрунтовний аналіз освітніх програм і навчальних планів підготовки 
фахівців зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" тих навчальних закладів, які 
були осередками розвитку документознавчої освіти в Україні: Київський національний університет 
культури і мистецтв, КНУКіМ (до 1999 р. – Київський державний університет культури і мистецтв, 
КДУКіМ), Харківська державна академія культури, ХДАК (до 1998 р. – Харківський державний інститут 
культури, ХДІК) і Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, НАКККіМ (до 2010 р. – 
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, ДАКККіМ). 

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З 1995 / 1996 
навчального року в Україні започаткована підготовка фахівців у закладах вищої освіти та культури за 
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новою спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність". Труднощами становлення та 
розвитку документознавчої освіти стало різноманіття існуючих підходів до змісту підготовки фахівців-
документознавців. Різноманіття підходів до змістового компоненту документознавчої освіти 
пояснювалося відсутністю в українській науці єдиної концепції документознавства. Зокрема, в 
Харківському державному інституті культури (з 1998 р. – Харківська державна академія культури) 
застосовувався інформаційний підхід до формування змістового компоненту підготовки, який був 
спрямований на розвиток інформаційної складової спорідненої спеціальності "Бібліотекознавство і 
бібліографія". А у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв (з 2010 р. – Національна 
академія керівних кадрів культури і мистецтв) одночасно існувало два підходи до спеціальності 
"Документознавство та інформаційна діяльність". Перший підхід базувався на "класичній" концепції 
документознавства автором, якої був професор Кулешов С. Г., інший підхід – на інформаційній 
концепції документознавства професора Слободяника М. С. [1: 56; 2: 4]. 

Основоположними нормативними документами, що відображали зміст освіти новоствореної 
спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність", стали навчальні плани освітньо-
кваліфікаційного рівня "бакалавр", які містили дві групи навчальних дисциплін – фундаментальних і 
професійно-орієнтованих. До першої групи входити такі навчальні дисципліни, як: "Аналітико-
синтетична переробка документної інформації", "Архівознавство", "Державне управління", "Ділові 
комунікації (етика та етикет)", "Документознавство", "Експертні оцінки достовірності інформації", 
"Захист інформації та інформаційного продукту", "Інформаційно-аналітична діяльність", "Комп'ютерні 
технології у документознавстві", "Лінгвістичні основи документознавства", "Основи маркетингу й 
менеджменту", "Основи організації праці документознавця", "Правознавство", "Редагування в 
документознавстві", "Справочинство", "Стандартизація та сертифікація", "Стилістика 
документознавства", "Теорія і практика документних комунікацій" та ін. До групи професійно-
орієнтованих дисциплін належали такі навчальні дисципліни, як: "Господарське право", "Маркетинг 
(політичний)", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Нотаріат, нотаріальне 
документознавство", "Трудові ресурси і регіоналістика". Окрім того, блок професійно-орієнтованих 
дисциплін навчального плану містив варіативні навчальні дисципліни за вибором як вищого навчального 
закладу, так і студента [1: 56–57].  

Фундаментальний та професійно-орієнтований цикли навчального плану освітньо-кваліфікаційного 
рівня "спеціаліст" містили у собі навчальні дисципліни з документно-інформаційного забезпечення 
управління, інформаційного менеджменту, макроекономіки, організації представницьких заходів, 
психології управління, спеціального документознавства, теорії і практики управління, управління 
персоналом [1: 56–57]. 

Критично проаналізувала та оцінила тогочасні навчальні плани підготовки документознаців 
вітчизняна дослідниця В. В. Бездрабко, яка зауважила на слабкі міжпредметні логічні зв'язки 
фундаментальних і професійно-орієнтованих циклів навчальних дисциплін та дещо невдалий за 
змістовим наповненням перелік навчальних дисциплін професійно-орієнтованого блоку навчального 
плану освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". До того ж, на її думку, навчальні плани освітньо-
кваліфікаційного рівня "спеціаліст" потребували суттєвого доопрацювання та доповнення, оскільки вони 
неповною мірою відображали інформаційний та документознавчий компонент підготовки 
фахівців [1: 56–57]. 

У 2001–2002 роках навчальні плани підготовки фахівців зі спеціальності "Документознавство та 
інформаційна діяльність" частково переглядалися та удосконалювалися вищими навчальними закладами, 
проте суттєво якісного оновлення змісту професійної підготовки не відбувалося [1: 57–58].  

Одним із ключових моментів у розвитку документознавчої освіти в Україні було запровадження у 
2003 році освітніх програм підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр", навчальні 
плани яких також були недосконалими. Змістове наповнення навчальних планів передбачало 
формування у магістрів знань і вмінь щодо здійснення науково-дослідної та науково-педагогічної 
діяльностей. Таким чином, навчальний план складався з низки навчальних дисциплін, таких як: 
"Державна інформаційна політика", "Документно-інформаційне забезпечення управління", "Маркетинг", 
"Менеджмент кадрової служби", "Методологія документознавства", "Організація представницьких 
заходів", "Статистичні методи аналізу державної політики", "Управлінське документування", "Юридичне 
документоведення" та ін. Проведений В. В. Бездрабко емпіричний аналіз змісту магістерських 
навчальних планів показав недоцільність включення окремих навчальних дисциплін до навчального 
плану підготовки фахівців-документознавців, оскільки дослідниця вважає, що вони не впливають на 
рівень магістерської підготовки [1: 58]. 

Відома дослідниця Н. М. Кушнаренко зазначала, що існуючі труднощі у визначенні переліку 
навчальних дисциплін і його змістового наповнення та у дотриманні структурно-логічних схем 
викладання пов'язані, перш за все, з таким: 1) відносно молода спеціальність; 2) недостатній стан 
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розробленості проблематики наукою; 3) відсутність єдиних концептуальних засад методики викладання 
навчальних дисциплін документознавчого циклу [3: 107–108]. 

У межах спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" напряму підготовки 
"Культура", відповідно до рекомендацій Міністерства культури і мистецтв України (з 2010 р. – 
Міністерство культури України), підготовка фахівців-документознавців здійснювалася за чотирма 
спеціалізаціями та кваліфікаціями: 1) документно-інформаційне забезпечення архівів, кваліфікація – 
документознавець-архівіст; 2) документно-інформаційні системи, кваліфікація – документознавець, 
менеджер інформаційних систем; 3) інформаційні системи підтримки державних органів управління, 
кваліфікація – документознавець, менеджер інформаційних систем управління; 4) міжнародні 
інформаційні системи і мережі, кваліфікація – документознавець, менеджер міжнародних інформаційних 
систем [4: 5; 5: 18]. 

Аналізуючи період запровадження вищими навчальними закладами переліку спеціалізацій 
підготовки майбутніх документознавців І. І. Морозюк [5] зазначає, що постає низка проблем, які 
потребують вирішення – негайно, проте зазначене стосується 2003 року. Зокрема, на той період мова 
йшла про розбіжність змістового наповнення навчальних планів підготовки фахівців за спеціалізаціями. 
На нашу думку, погляд І. І. Морозюк є актуальним й на сьогодні. Вирішення цих розбіжностей 
дослідниця вбачала у проведенні ґрунтовного наукового аналізу процесів, що відбувалися в освітньому 
середовищі професійної підготовки фахівців документознавчого профілю, та моделюванні змістового 
компоненту спеціальності з різноманітними спеціалізаціями, а також зосередженні уваги професійної 
наукової спільноти на не менш важливих речах – розробленні та обговоренні Державного галузевого 
стандарту вищої освіти України з документознавства та інформаційної діяльності [5: 20]. Не 
применшуючи внесок І. І. Морозюк у розвиток документознавчої освіти України на той період, вища 
документознавча освіта зазнала значних позитивних зрушень. 

На вищезазначених положеннях Міністерство освіти і науки України у 2003–2004 роках, з метою 
уніфікації різноманіття існуючих підходів до процесу підготовки фахівців і змістового компоненту 
навчальних планів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" у вищих навчальних 
закладах України, створило робочу групу Державного освітнього стандарту в складі відомих вітчизняних 
науковців і педагогів, таких як М. С. Слободяника, С. Г. Кулешова, Н. М. Кушнаренко, Т. В. Нікітіної та 
ін [1: 58]. Результатом їх плідної роботи стало прийняття у 2004 році Стандарту освітньо-
кваліфікаційного рівня освіти "бакалавр", в основу якого була покладена інформаційна концепція 
підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності. У Стандарті закріплено п’ять 
базисних змістовних блоків навчальних дисциплін: 1) загальнонауковий блок; 2) документознавчо-
архівний блок; 3) інформаційно-аналітичний блок; 4) комп’ютерно-технологічний блок; 5) управлінський 
блок [2: 4]. Ці блоки навчальних дисциплін складали навчальний план підготовки фахівців за 
спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність" всіх вищих навчальних закладів України, 
водночас кожен заклад освіти мав можливість вводити до навчального плану власну варіативну 
компоненту за вибором вищого навчального закладу та студента, залишаючи без змін нормативну 
компоненту згідно стандарту. 

На підставі власних попередніх досліджень [6], розглядаючи наповнення вищезазначених змістових 
блоків, ми розкрили п'ять циклів навчальних дисциплін, які студенти опановують у процесі освітньої 
підготовки: 

1) документознавчий цикл: архівознавство, вступ до фаху, діловодство, документальна україніка, 
документознавство, документаційне забезпечення діяльності установ за фаховим спрямуванням, 
документознавча професіологія, методологія документознавчих досліджень, патентознавство, 
стандартизація та уніфікація у документознавстві та архівознавстві, управлінське документознавство та 
ін.; 

2) інформаційний цикл: аналітико-синтетична переробка інформації, електронний документообіг, 
Інтернет-технології і ресурси, інформатика та комп'ютерна техніка, інформаційний маркетинг, 
інформаційний менеджмент, інформаційний моніторинг, інформаційні ресурси, інформаційні системи і 
технології, інформаційно-аналітична діяльність, захист інформації, консалтинг, маркетинг 
інформаційних продуктів і послуг, організація діяльності інформаційних установ, системи управління 
базами даних, системний аналіз інформаційних процесів та ін.; 

3) лінгвістично-комунікаційний цикл: документно-інформаційні комунікації, етика та психологія 
ділового спілкування, іноземні мови, комунікаційні технології, лінгвістичні основи документознавства, 
теорія і практика референтської діяльності, теорія комунікації, стилістика та редагування, українська 
мова за професійним спрямуванням та ін.; 

4) управлінський цикл: державне управління, державотворчі процеси в Україні, документаційне 
забезпечення управління, історія державних установ, керування документаційними процесами, 
організація державного апарату, психологія управління інформаційною установою та ін.; 
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5) правознавчий цикл: адміністративне право, господарське право, інтелектуальна власність, 
інформаційне право, цивільне право, трудове право та ін. 

Таким чином, Державний галузевий стандарт вищої освіти підготовки бакалавра зі спеціальності 
"Документознавство та інформаційна діяльність", в якому перелік навчальних дисциплін повною мірою 
відповідав назві спеціальності, став одним із основних інструментів удосконалення і модернізації 
навчальних планів підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності низкою вищих 
навчальних закладів України. 

Визначальним кроком у розвитку вищої документознавчої освіти стало долучення України 19 травня 
2005 року до процесу інтеграції національної системи вищої освіти в загальноєвропейський освітній 
простір, з підтримкою принципів та цілей, які визначені у Болонській декларації "Європейський простір 
у сфері вищої освіти". На думку дослідниці В. В. Бездрабко [1: 60], реалізація положень Болонського 
процесу та кредитно-модульної системи організації освітнього процесу сприяло: по-перше, зміцненню 
змістового компоненту навчальних планів, зокрема циклу професійно-орієнтованих навчальних 
дисциплін; по-друге, удосконаленню практики підготовки фахівців зі спеціальність "Документознавство 
та інформаційна діяльність", враховуючи попередній досвід; по-третє, внесенню у Національний 
класифікатор України ДК 003-2005 "Класифікатор професій" (на сьогодні – ДК 003:2010) низку професій 
– документознавець (код КП – 2432.1, код ЗКППТР – 21792), архівіст (код КП – 2431.2, код ЗКППТР – 
20193), менеджер у сфері надання інформації (код КП – 1473), адміністративний помічник (код КП – 
3423), аналітик консолідованої інформації (код КП – 2433.2), референт (код КП – 3436.1), помічник 
керівника (код КП – 3436.1), діловод (код КП – 4144, код ЗКППТР – 21299), організатори діловодства 
(код КП – 3435.1, 3435.2, 3435.3), секретар адміністративний (код КП – 3431, код ЗКППТР – 24661) та 
ін. [7]. Отже, внесення нових професій до ДК 003-2010 "Класифікатор професій" стало визнанням на 
державному рівні того, що такі професії є затребуваними на ринку праці. 

Науково-педагогічний колектив Київського національного університету культури і мистецтв 
приділив значну увагу удосконаленню та змістовому насиченню циклу варіативних навчальних 
дисциплін навчальних планів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр", 
орієнтуючись на підготовку документознавців для сфери управління. Управлінський блок навчальних 
дисциплін містив у собі такі дисципліни, як: "Державне управління", "Організація державного апарату", 
"Психологія управління", "Теорія і практика управління". У зв'язку з розширенням цього блоку до 
навчальних планів підготовки введено навчальні дисципліни, такі як: "Антикризове управління", 
"Глобалістика", "Дипломатичний протокол", "Документаційне забезпечення управління", "Історія 
державних установ", "ПР в органах державної влади", "Прийняття управлінських рішень", "Політична 
праксеологія", "Соціологія управління". Водночас, педагоги здійснили доповнення документозначого 
циклу важливими навчальними дисциплінами, зокрема, "Керування документаційними процесами", 
"Наукова експертиза документів", "Законодавчо-нормативні й науково-методичні основи архівування 
документів установ", з метою вдосконалення структурно-логічної схеми та посилення 
міждисциплінарних зв'язків у навчальних планах професійної підготовки фахівців зі спеціальності 
"Документознавство та інформаційна діяльність". Удосконаленню та модернізації освітньо-професійної 
підготовки фахівців-документознавців, у тому числі актуалізації змістового компоненту освіти, 
розробленню навчально-методичних комплексів і матеріалів навчальних дисциплін, підготовці та 
виданню навчальних посібників і підручників сприяла активна участь науково-педагогічних працівників 
КНУКіМ у науково-дослідній роботі [1: 60]. 

Зміст підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності в Харківській державній 
академії культури, наповнення якого було орієнтоване на задоволення потреб інформаційного 
суспільства та забезпечення будь-якої сфери його функціонування, особливо – управлінської. Однією із 
основних відмінностей даного профільного вищого навчального закладу, на думку дослідниці 
Л. Я. Філіпової [8: 85], була насиченість змісту та форм складових навчальних дисциплін документно-
культурологічного спрямування, які містили елементи з комп'ютерних та Інтернет-технологій, які на той 
час були сучасним інструментарієм документальних комунікацій, що потребував ринок праці, зазначене 
сприяло адаптації випускників ХДАК до достойного працевлаштування за фахом у будь-якій сфері 
соціальної діяльності, де необхідними вимогами до фахівців-документознавців було професійне 
опрацювання інформації та документів засобами сучасних інформаційних технологій. Л. Я. Філіпова 
говорить про комплексну гуманітарно-комп'ютерну підготовку студентів, яка надавала можливість 
випускникам після опанування фаху працювати в кадрових і архівних підрозділах різних організацій та 
установ, інформаційно-аналітичних службах управлінських структур та органів державної влади, 
інформаційних центрах науково-освітньої сфери, інформаційно-рекламних та інформаційно-патентних 
структурах, інших інформаційно-документних підрозділах організацій. Водночас, розвитком 
спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" та підготовкою фахівців для східного та 
південного регіонів України займався науково-педагогічний колектив ХДАК у складі: Н. М. Кушнаренко 
(лідер харківської наукової документологічної школи), Г. Г. Асєєв, І. Г. Бондалєтов, Т. Д. Булах, 
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М. П. Васильченко, І. О. Коханова, А. А. Соляник, Г. П. Терентьєва, Л. Я. Філіпова, О. П. Щербініна та 
ін. 

Особливостями харківської наукової документологічної школи, базис формування якої був 
закладений ще в 60 – поч. 70-х рр. ХХ ст. і основувався на опануванні напряму документно-
інформаційної сфери як підготовку фахівців для органів науково-технічної інформації, було дотримання 
низки положень таких, як: 1) навчальний процес своєю формою та змістом базується на гуманітарній 
основі, зважаючи на той факт, що розвиток сучасних комп’ютерних і телекомунікаційних технологій 
орієнтований на високопрофесійного користувача, але не потребує ґрунтовної інженерної освіти; 
2) актуалізація навчання зумовлена відповідністю навчальних програм сучасним вимогам професійної 
інформаційно-документної сфери, ринку праці й інформаційної науки; 3) навчальний процес поєднує 
теоретичні та практичні елементи; 4) навчання спрямоване на адаптивність, тобто спектр навчальних 
дисциплін має забезпечити можливості професійної та соціальної адаптації випускників в умовах 
складного розвитку інформаційного ринку України; 5) конвертація навчальних програм передбачає їх 
сумісність зі стандартами вітчизняної та зарубіжної інформаційної освіти [9: 265]. 

Тогочасні основні тенденції світового розвитку інформаційно-документних наук і практики та 
вищезазначені положення були враховані в навчальних планах підготовки документознавців у ХДАК. 

Факультет документознавства та інформаційної діяльності ХДАК тривалий час мав одну 
спеціальність "Документознавство та інформаційна діяльність" з кваліфікацією "документознавець, 
спеціаліст з інформатики" та 4 спеціалізації. Підготовка фахівців з документознавства та інформаційної 
діяльності охоплювала три напрями: 1) гуманітарна інформатика (наукова, соціальна, теоретична), 
документознавство (управлінське, лінгвістичне та ін.), документалістика; 2) інформаційна діяльність: 
інформаційно-аналітична, інформаційно-патентна, інформаційний менеджмент і маркетинг; 
інформаційне моделювання, експертиза та прогнозування; інформаційне право, інформаційно-
комп’ютерна етика; 3) інформаційно-документне забезпечення управління, архівної та музейної справи, 
засобів масової інформації, інших сфер соціальної діяльності [9: 265]. 

Студенти Академії починали знайомитися з обраним фахом вивчаючи основоположні фахові 
навчальні дисципліни документознавчого циклу – на першому курсі "Діловодство", на другому курсі 
"Документознавство", на третьому курсі "Архівознавство" та "Документне забезпечення управління", на 
четвертому курсі "Управлінське документознавство", а також інші навчальні дисципліни, що формували 
систему професійних компетентностей документознавця такі, як: "Аналітико-синтетична обробка 
документів", "Документне фондознавство", "Документні інформаційно-пошукові системи", "Документні 
ресурси", "Документологія", "Електронний документообіг", "Зберігання та реставрація документів", 
"Інтелектуальне право", "Книгознавство", "Консервація та реставрація документів", "Патентна та 
ліцензійна діяльність", "Теорія і практика редагування" та ін. [9: 269–271]. 

Навчальний процес на факультеті був організований відповідно до чинної нормативно-правової бази 
освітньої сфери з дотриманням вимог до змісту професійних компетенцій та компетентностей з 
документознавства та інформаційної діяльності. До основних загальнопрофесійних компетенцій 
документознавця, дослідниця Л. Я. Філіпова відносить [8: 87]: здатність використовувати знання, уміння 
й навички в галузі теорії й практики управління інформацією та документообігом у будь-якій установі; 
здатність планувати й реалізувати відповідні заходи в інформаційно-документній сфері; знання правових 
основ і законодавства України в галузі інформатизації суспільства та документального забезпечення 
сфери управління й інших галузей; здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, навички 
роботи в команді та ін., які формуються та реалізуються у процесі професійної підготовки за допомогою 
комплексу фахових навчальних дисциплін. При цьому, дослідницею робиться наголос на тому, що 
особливе значення мають збалансовані компетенції такі, як інформаційна, комунікаційна та культурна, 
що одночасно для фахівців-документознавців є як загальними, так і професійними.  

У ХДАК пріоритетним напрямом предметної галузі зі спеціальності "Документознавство та 
інформаційна діяльність" була інформаційно-аналітична діяльність (референтська, консультаційна), 
проте поряд з цим напрямом існували й інші, зокрема діловодсько-кадрова й організаційно-управлінська 
діяльності. Блок інформаційно-аналітичної діяльності містив у собі такі основні спеціалізовано-
професійні компетенції, як: знання й уміння у галузі теоретичних основ інформатики й практичного 
використання комп'ютерних технологій; навички роботи з комп'ютером на рівні користувача, уміння 
використовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань в інформаційно-
документній сфері; здатності опанувати методи та засоби інформаційної аналітики, проводити 
інформаційний моніторинг на базі ресурсів Інтернет за конкретними запитами, аналітико-синтетичну 
обробку документів та інформації, готувати відповідні аналітичні огляди та реферати; здатність 
використовувати уміння й навички щодо формування інформаційних ресурсів установи, зокрема з 
використання засобів комп'ютерних (апаратне та програмне забезпечення) та Інтернет-технологій 
(електронних продуктів і послуг) тощо. Таким чином, випускник факультету документознавства та 
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інформаційної діяльності ХДАК у процесі навчання опановував системою професійних компетенцій та 
отримував відповідну кваліфікацію [8: 87–88].  

Перспективні напрями розвитку спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" у 
ХДАК на 2009 рік були пов'язані: по-перше, з актуалізацією науково-методичної діяльності профільного 
факультету та кафедр, зокрема за участю науково-педагогічного колективу в науково-дослідних робота, 
проектах, грантах; по-друге, з впровадженням інноваційних технологій та методик у навчальний процес; 
по-третє, з розробкою варіативних професійних магістерських програм підготовки фахівців з 
документознавства та інформаційної діяльності. Зокрема, Академією було визначено та запропоновано 
п'ять магістерських програм: 1. Магістерська програма (академічна) – спеціалізація: "Теорія та історія 
документознавства та гуманітарної інформатики", кваліфікація: "документознавець-дослідник"; 
2. Магістерська програма (професійна, прикладна) – спеціалізація: "Управління документно-
інформаційними системами", кваліфікація: "документознавець-менеджер інформаційних систем, 
викладач"; 3. Магістерська програма (професійна, прикладна) – спеціалізація: "Інформаційне 
забезпечення архівних установ", кваліфікація: "документознавець-архівіст, викладач"; 4. Магістерська 
програма (професійна, прикладна) – спеціалізація: "Науково-інформаційна та патентна діяльність", 
кваліфікація: "документознавець-патентознавець в інформаційній діяльності, викладач"; 5. Магістерська 
програма (професійна, прикладна) – спеціалізація: "Інформаційно-аналітична діяльність", кваліфікація: 
"документознавець-інформаційний аналітик, викладач" [8: 90]. Вищезазначене було суттєвим проривом, 
поштовхом до подальшої уніфікації документознавчої освіти. Кожна з цих спеціалізацій в основному 
відображали ті окремі вектори розвитку документознавства як науки та навчальної дисципліни, які були 
притаманні тому історичному періоду та склали підґрунтя для наступного розвитку цієї сфери в 
інформаційно-комунікаційному середовищі, що на той період затребував ринок праці в Україні.  

Іншою практикою успішного впровадження та реалізації змістового компоненту документознавчої 
освіти в Україні вважаємо розробки кафедри документальних комунікацій Державної академії керівних 
кадрів культури і мистецтв, яку очолював доктор історичних наук, професор, лідер однієї із наукових 
шкіл документознавства М. С. Слободяник. Під його керівництвом науково-педагогічний колектив 
кафедри здійснював підготовку фахівців зі спеціальності "Документознавство та інформаційна 
діяльність" за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр" (термін навчання – 4 роки), "спеціаліст" 
(термін навчання – 1 рік) і "магістр" (термін навчання – 1,5 років на денній формі навчання, 2 роки на 
заочній формі навчання). В Академії підготовка документознавців провадилася за кваліфікаціями 
"документознавець фінансових, банківських і підприємницьких структур", "документознавець-менеджер 
служб управління персоналом", "документознавець-референт органів державної влади та місцевого 
самоврядування". Розглянемо більш детально специфіку підготовки випускників за цими кваліфікаціями. 

Унікальна, на той час, кваліфікація "документознавець фінансових, банківських і підприємницьких 
структур" передбачала додаткову спеціальну підготовку з організації ефективного використання 
Інтернет-ресурсів у банківській справі та підприємництві, в інформаційно-аналітичному, 
документаційному забезпеченні діяльності банків і підприємницьких структур, з економічного аналізу, 
фінансів, банківської справи, бухгалтерської справи, бухгалтерського обліку і аудиту організації 
підприємницької діяльності. При цьому успішній професійній адаптації випускників сприяла навчальна 
практика у провідних банках і підприємницьких структурах. 

Студенти, які навчалися за кваліфікацією "документознавець-менеджер служб управління 
персоналом" отримували додаткову підготовку з організації діяльності та інформаційно-аналітичного 
забезпечення державного апарату та інших органів управління, з ефективного використання 
інформаційних ресурсів органів влади, аналізу соціально-політичних процесів. До того ж реалізація 
практичного компоненту передбачала ознайомлення з роботою відділів документаційного забезпечення 
управління, архівів, кадрових підрозділів органів державної влади. 

Випускники з кваліфікацією "документознавець-менеджер служб управління персоналом" 
одержували додаткову підготовку в сфері організації діяльності служби управління персоналом і 
самостійних кадрових агенцій, кадрового діловодства, трудового законодавства, ефективного управління 
персоналом, психології спілкування, управління потоками кадрової документації, а професійній 
адаптації випускників сприяло проходження практики у провідних кадрових агенціях.  

Студенти-документознавці в процесі фахової підготовки отримували знання і практичні навички для 
висококваліфікованого інформаційного, документаційного, аналітико-прогностичного забезпечення усіх 
сфер життєдіяльності суспільства з використанням сучасних технологій. Така фахова підготовка надала 
змогу випускникам спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" працювати 
керівниками та провідними спеціалістами підрозділів державного апарату, у підрозділах інформаційно-
аналітичного та документаційного забезпечення управління, інформаційного моніторингу, управління 
персоналом, маркетингово-аналітичної діяльності, електронного документообігу, вести власний 
інформаційний бізнес [2: 5].  
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До прикладу, у ДАКККіМ навчальний план підготовки бакалаврів за спеціальністю 
"Документознавство та інформаційна діяльності" кваліфікацією "документознавець фінансових, 
банківських і підприємницьких структур" 2008 року набору становив 5383 годин навчального 
навантаження, 48 навчальних дисциплін і передбачав проходження виробничої практики, комплексний 
державний іспит і захист дипломної роботи.  

Документознавчий цикл містив 6 навчальних дисциплін: "Архівознавство", "Діловодні процеси", 
"Документознавство", "Кадрове діловодство", "Патентознавство", "Управлінське документознавство". 
Інформаційний цикл включав у себе 10 навчальних дисциплін таких, як: "Аналітико-синтетична 
переробка інформації", "Електронний документообіг", "Інформаційний менеджмент", "Інформаційні 
системи і технології", "Інформаційно-аналітична діяльність", "Маркетинг інформаційних продуктів і 
послуг", "Міжнародна інформація", "Організація діяльності інформаційних установ", "Системи 
управління базами даних", "Системний аналіз інформаційних процесів". Лінгвістично-комунікаційний 
цикл складався з 5 навчальних дисциплін: "Документно-інформаційні комунікації", "Іноземна мова", 
"Комунікативні технології", "Лінгвістичні основи документознавства", "Організація референтської та 
офісної діяльності". Управлінський цикл містив у собі 6 навчальних дисциплін таких, як: "Державне 
управління", "Державотворчі процеси в Україні", "Електронний уряд", "Організація державного 
апарату", "Кадровий менеджмент", "Психологія управління інформаційною установою". До 
правознавчого циклу входило 2 навчальні дисципліни: "Адміністративне право" та "Трудове право". 
Решта, а це 10 навчальних дисциплін, є загальноосвітніми. 

Фахівці, які формували навчальний план підготовки "бакалавра" за спеціалізацією 
"документознавець фінансових, банківських і підприємницьких структур" вирішили, що у той проміжок 
часу актуальними для ринку праці будуть спеціалісти з документознавства, які вивчали саме такі 
дисципліни з циклу професійно-орієнтованих, як: "Банківська справа", "Банківська та підприємницька 
інформація в Інтернеті", "Банківські операції", "Бухгалтерський облік і аудит", "Гроші і кредит", 
"Документаційне забезпечення діяльності банку", "Документаційне забезпечення підприємства", 
"Стратегія розвитку підприємницької структури", "Фінанси".  

Навчальний план підготовки магістрів за спеціальністю "Документознавство та інформаційна 
діяльність" кваліфікацією "документознавець фінансових, банківських і підприємницьких структур" у 
НАКККіМ 2010 року становив 3024 години навчального навантаження, 28 навчальних дисциплін і 
передбачав проходження переддипломної практики, захист дипломної роботи. 

При аналізі змістового наповнення освітньо-професійної програми підготовки магістрів-
документознавців фінансових, банківських і підприємницьких структур спостерігаємо поглиблення 
фундаментальної складової підготовки. Зазначене є вагомим внеском у розвиток документознавчої 
освіти, яку здійснили компетентні розробники навчальних планів, а саме науково-педагогічний колектив 
Академії під керівництвом професора М. С. Слободяника. Зокрема, відбулося насичення плану 
документознавчими та архівознавчими навчальними дисциплінами з архівної евристики, 
документознавчої професіології, документальної україніки, документології, міжнародного архівного 
співробітництва, методології документознавчих досліджень, теоретичних засад документознавства та 
архівознавства, стандартизації та уніфікації у документознавстві та архівознавстві; інформаційними 
навчальними дисциплінами з інформаційної економіки, інформаційного моніторингу, інформології, 
консалтингу, управління інформаційними проектами, ПР технологій і реклами в інформаційній сфері, 
теорії інформаційних потоків, теорії згортання інформації. Спеціалізована компонента магістерського 
плану містила навчальні дисципліни з аналітико-прогностичного забезпечення банківської діяльності, 
банківського менеджменту, інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової і банківської діяльності, 
керування документацією, конфліктології (за фаховим спрямуванням), менеджменту архівно-
документальних систем (за фаховим спрямуванням). Варто відзначити те, що в освітньо-професійній 
програмі підготовки магістрів у НАКККіМ, науково-педагогічним колективом було внесено до плану 
такі навчальні дисципліни, як: "Менеджмент освіти", "Основи наукових досліджень та організація 
науки", "Педагогіка та методика викладання у вищій школі", "Українська мова (для науки, аналітичної 
сфери та управління)", що свідчить про рівень магістра не тільки як професіонала, але й педагога-
науковця.  

Г. В. Папакін у своєму дослідженні [4: 7] здійснив критичний аналіз освітньо-професійної програми 
підготовки кваліфікованих кадрів із документознавства та інформаційної діяльності у НАКККіМ у 
2012 році, яка передбачала опанування студентами навчальних дисциплін у кількості 90, з яких 
17 навчальних дисциплін є документозначими: "Діловодство", "Документознавство", "Документознавча 
професіологія", "Електронний документообіг", "Історичне документознавство", "Кадрове діловодство", 
"Керування документацією", "Комп'ютерні технології в діловодстві", "Лінгвістичні основи 
документознавства", "Менеджмент архівно-документальних систем", "Методологія документознавчих 
досліджень", "Національна система електронно-цифрового підпису", "Нотаріат та нотаріальне 
документування", "Стандартизація документно-інформаційної сфери", "Стандартизація і сертифікація в 
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документознавчій сфері", "Судово-процесуальне документознавство", "Термінологічні засади 
документознавства і архівознавства", "Управлінське документознавство" та 2 архівознавчі навчальні 
дисципліни – "Архівна евристика" та "Архівознавство". Управлінський цикл навчальних дисциплін 
містив 8 навчальних дисциплін: "Державна інформаційна політика", "Державне управління", 
"Електронне урядування", "Інновації державного управління", "Історія державних установ і організацій", 
"Організація державного апарату", "Теоретичні засади державного управління", "Технічні засоби 
управління". Інші навчальні дисципліни належать до загальноосвітнього, лінгвістико-термінологічного, 
інформаційного та комунікаційного циклів. Науковець Г. В. Папакін, проаналізувавши вищеописану 
освітньо-професійну програму підготовки фахівців із вищою документознавчою освітою, зробив 
висновок про надмірну кількість незначних за обсягом годин навчального навантаження окремих 
дисциплін та відзначив те, що спостерігається відсутність фундаментальності та комплексності у 
викладанні базових професійних навчальних дисциплін. У цілому, ми погоджуємося з висновками 
науковця. 

Дослідження кількісних характеристик змістового компоненту навчальних планів (освітньо-
професійних програм) підготовки бакалаврів і магістрів (2008, 2010, 2012 рр.) даного вищого 
навчального закладу в комплексі, надало можливість стверджувати, що така підготовка 
документознавців передбачала поглиблення галузевої та професійної складової фахової підготовки. До 
того ж, лідер однієї із наукових шкіл документознавства М. С. Слободяник [2: 5] зазначав, що слід 
дотримуватися гармонійного поєднання фундаментальної, професійної та спеціалізованої підготовки 
фахівців зі спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність", оскільки це був і є одним із 
основних напрямів розвитку вищої документознавчої освіти в Україні. 

Безперечно, практика формування та реалізації змістового компоненту з кожним навчальним роком 
сприяла становленню і розвитку документознавчої освіти в Україні. Спеціальність "Документознавство 
та інформаційна діяльність" поширювалася серед вітчизняних вищих навчальних закладів різного 
профілю (як універсальних, так і галузевих, як гуманітарних, так і технічних) і різної форми власності 
(державної та приватної).  

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Реалізація основних завдань щодо 
розвитку інформаційного суспільства та інформаційної інфраструктури в Україні зумовило 
започаткування підготовки кадрів за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність". З 
огляду на відсутність в Україні практики підготовки фахівців із документознавства та інформаційної 
діяльності родоначальниками здійснення такої підготовки стали провідні заклади вищої освіти та 
культури, традиційними напрямами підготовки яких були бібліотечні, книгознавчі спеціальності – 
Київський національний університет культури і мистецтв, Харківська державна академія культури і 
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. За сприяння науково-педагогічних колективів 
суміжних напрямів підготовки відбулося формування і реалізація змістового компоненту 
документознавчої освіти, який характеризувався різноманіттям існуючих підходів до змісту підготовки 
фахівців-документознавців; слабкими міжпредметними логічними зв'язками фундаментальних і 
професійно-орієнтованих циклів навчальних дисциплін; труднощами у визначенні переліку навчальних 
дисциплін і його змістового наповнення та у дотриманні структурно-логічних схем викладання тощо. 
Проте з уніфікацією спеціальності та прийняттям Державного галузевого стандарту вищої освіти 
відбулося якісне удосконалення змістового компоненту підготовки фахівців-документознавців за 
рахунок наповнення навчальних планів єдиними базисними змістовними блоками навчальних дисциплін, 
такими як: загальнонауковий, документознавчо-архівний, інформаційно-аналітичний, комп’ютерно-
технологічний, управлінський.  

Вважаємо, що подальший напрям досліджень має бути спрямований на розгляд змістового 
компоненту освітніх програм підготовки фахівців документно-інформаційної сфери за останні декілька 
років, що надало б можливість виявити наявність використання кращих практик на сьогодення. 
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Бриль Ю. А. Практика формирования и реализации содержательного компонента 
документоведческого образования в Украине. 

В статье критически описано и проанализировано практику формирования и реализации 
содержательного компонента документоведческого образования ведущими заведениями высшего 
образования и культуры Украины. Осуществлен основательный анализ образовательных программ и 
учебных планов подготовки специалистов по специальности "Документоведение и информационная 

деятельность". Обобщен и систематизирован опыт подготовки специалистов документо-
информационной сферы с учетом потребностей общества, рынка труда и государства в 

квалифицированных специалистах, а также с целью выявления лучших практик и целесообразности их 
использования в новой модели высшего образования. 
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специалисты. 

Bryl Yи. О. Development and Implementation of the Conceptual Component of Records Management 
Education in Ukraine. 

The article describes and analyses the development and implementation of the conceptual component of records 
management education by the leading higher educational and cultural institutions of Ukraine, traditionally 

majoring in library and book science – Kiev National University of Culture and Arts, Kharkiv State Academy of 
Culture and National Academy of Government Managerial Staff of Culture and Arts.  

The detailed analysis of the curricula and syllabuses for the specialists training in the field of "Records 
Management and Information Activity" was conducted. The abovementioned curricula and syllabuses are 

characterized by the diversity of the existing approaches to the training content of the specialists in the field of 
records management; weak interdisciplinary logical connections of the fundamental and vocational-oriented 

courses of the academic disciplines; difficulties in determining the list of academic disciplines and their subject 
matter, as well as in complying with the structural and logical concept of teaching, etc. However, the conceptual 

component of the records management specialists' education has improved qualitatively as the result of the 
specialty unification and the adoption of the State industrial standard for higher education due to the 

provisioning of the curricula with the unified basic content blocks of academic disciplines, such as general 
scientific, archives and records management, information analysis, computer and technology, as well as 

management. 
The experience of specialists training in the field of records management and information activity is generalized 
and systematized considering the society, labour market and state necessity for the qualified specialists, as well 
as to identify the best practices and relevance of their application within the context of the new higher education 

model. 

Key words: records management and information activity, curriculum, syllabus, educational program, 
vocational training, professional competence, specialists. 
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ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ НА ПРОФЕСІЙНУ ТЕМАТИКУ НА 
ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ''ТУРИЗМ'' 

У статті обґрунтовано необхідність удосконалення змісту курсу іноземної мови для студентів 
спеціальності ''Туризм'' з метою оптимізації професійної підготовки. Визначено можливості 

використання автентичних спеціалізованих відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови. Розглянуто 
особливості опрацювання відеоматеріалів конференцій, виставок, семінарів, презентацій та рекламно-
інформаційних матеріалів іноземною мовою. Удосконалено алгоритм роботи з відеоматеріалами, 

зокрема, впроваджено завдання на опрацювання відеоряду.  

Ключові слова: спеціалізовані професійні відеоматеріали, завдання на опрацювання відеоряду, 
професійна підготовка спеціалістів галузі ''Туризм''. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими і 
практичними завданнями. Туристична галузь є надзвичайно перспективним, проте недостатньо 
розвиненим напрямом економічного розвитку України. Незважаючи на проведення заходів світового 
рівня впродовж останніх кроків, серед яких фінал чемпіонату Євро 2012, конкурс Євробачення тощо, які 
відкрили сучасну Україну для багатьох туристів світу, заступник голови Мінекономрозвитку України 
Михайло Титарчук в інтерв'ю від 22 червня зазначив, що ''… в Україні немає жодного туристичного 
проекту, який відповідає міжнародним стандартам'' [1].  

З огляду на вищезазначене актуальним є питання підготовки фахівців галузі туризму, які не лише 
володіють іноземною мовою на професійному рівні, проте й здатні організувати роботу галузі відповідно 
до міжнародних вимог, з урахуванням сучасних потреб іноземних туристів. 

З цією метою ми пропонуємо зміцнити міжпредметні зв'язки між професійно-орієнтованими 
дисциплінами та курсом іноземної мови у вищих навчальних закладах, які готують спеціалістів 
туристичної галузі, шляхом оптимізації змісту навчального процесу, зокрема, впровадження автентичних 
відеоматеріалів провідних інформаційних майданчиків світу для професіоналів сфери туризму. 

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Питанням професійної 
підготовки менеджерів туризму присвячені роботи Герасимчук Л. В., Лоїк Г. Б., Гарбар Г. А., 
Полковнікової І. В. тощо. Професійна діяльність спеціалістів будь-якого напряму широко висвітлена у 
спеціалізованих виданнях та в мережі Інтернет. Професіонали отримують актуальну інформацію на 
конференціях, зустрічах, виставках, переглядаючи телевізійні програми та новини. У такій галузі, як 
міжнародний туризм, тримати руку на пульсі подій є невід'ємною складовою успішної професійної 
діяльності. З точки зору перспектив, для застосування на семінарах з іноземної мови відеоматеріали, які 
відображають зміст вищезазначених подій, є більш перспективними, ніж друковані або електронні 
джерела, оскільки містять не лише мовленнєву, але й візуальну інформацію, яка допомагає не тільки 
зрозуміти мовний матеріал, проте й на власні очі побачити реалізацію міжнародних стандартів діяльності 
в сфері туризму, про які йшлося вище. 

Окреслення невирішених питань. Недостатньо вивченим залишається питання інтеграції 
автентичних професійних відеоматеріалів у зміст курсу іноземної мови для майбутніх спеціалістів 
туристичної галузі внаслідок низького рівня іншомовної підготовки абітурієнтів, недостатньої кількості 
навчального навантаження курсу іноземної мови, високого рівня лінгвістичної складності професійно-
орієнтованих автентичних матеріалів та відсутністю єдиного алгоритму інтеграції матеріалів 
вищезазначеного характеру до змісту курсу іноземної мови у ВНЗ.  

Формулювання мети та завдань статті. Метою цієї статті є визначення змісту, видів та 
особливостей роботи із спеціалізованими відеоматеріалами, доступними в мережі Інтернет для 
професіоналів туристичної галузі. З цією метою необхідно вирішити серію завдань: розробити 
класифікацію існуючих відеоматеріалів англійською мовою, розроблених для професіоналів туристичної 
галузі, які не потребують адаптації; розробити алгоритм роботи з відповідними матеріалами на заняттях з 
іноземної мови; запропонувати серію завдань для опрацювання відеоматеріалів студентами. 
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Виклад основного матеріалу. Переглянувши великий масив спеціалізованих відеоматеріалів, 
доступних в мережі Інтернет, ми розробили таку їх класифікацію на допомогу викладачу іноземної мови: 

За вартістю доступу: 
- платні: до них належать програми на платному інтернет-телебаченні, певні вебінари, тренінги, 

навчальні відеоматеріали для туристичних агентів, туристичних операторів тощо.  
- безкоштовні: всі матеріали мережі YouTube є безкоштовними. До безкоштовних матеріалів 

належать виступи на конференціях, презентації, звіти про спеціалізовані виставки, рекламно-
інформаційні матеріали туристичних агенцій та туроператорів, відео презентації міст та маршрутів, 
телевізійні програми та новини.  

Ми рекомендуємо користуватися безкоштовними матеріалами, оскільки вони не поступаються якістю 
та змістом. Єдина відмінність полягає в актуальності, адже в надзвичайно динамічному середовищі 
туризму деяка інформація може виявитися застарілою через тиждень після її оприлюднення. Проте для 
навчальних цілей викладачу потрібна не актуальна інформація, а якісна мовна та візуальна інформація, 
яка є достатньою в безкоштовних відеоматеріалах. 

За підходом до розробки змісту ми виділяємо такі матеріали: 
- творчий продукт; 
- звіти; 
- новини.  
Новини в галузі туризму можуть висвітлювати інформацію про нові туристичні маршрути та 

напрями, про міжнародні конфлікти, які впливають на потік туристів або можуть загрожувати їхній 
безпеці тощо. 

У відеозвітах відображаються ключові моменти або презентації семінарів, вебінарів, виставок 
конференцій, самітів, зустрічей. 

До творчих продуктів належить широкий діапазон рекламно-інформаційних матеріалів: відео 
презентації міст, країн, окремих туристичних об'єктів; реклама туроператорів, туристичних агенцій, турів 
тощо; телевізійні програми та відео користувачів каналу YouTube, які подорожують та опрацьовують 
матеріали для оприлюднення для широкого загалу.  

При виборі відеоматеріалів викладач має враховувати такі аспекти: 
- тривалість відео. У мережі YouTube доступні відео тривалістю від 5 хвилин до кількох годин 

залежно від мети та рівня заходу. Наприклад, саміти, міжнародні конференції висвітлюються детально, 
проте такі відео не є корисними в навчальних цілях (див. наступний пункт). 

- Співвідношення цінної інформації та тривалості відео. Відеоматеріал має бути насиченим як з 
огляду на мовну, так і візуальну інформацію. Тривалі речі спікерів на міжнародних виставках та 
конференціях із туризму, довгі вступи, побічна інформація про прибуття учасників тощо відволікають 
від засвоєння матеріалу. Доцільно зосереджуватися на промовах окремих спікерів або на коротких відео. 

- Якість запису, акцент. Оскільки в галузі туризму залучені професіонали з різних країн, 
необхідно враховувати якість запису та акценти. Проте ми не радимо обмежуватися американськими та 
британськими матеріалами (для курсу англійської мови) або німецькими (для курсу німецької мови), 
адже майбутнім спеціалістам туристичної галузі доведеться спілкуватися з представниками різних 
національностей. 

- Наявність текстового супроводу. Доцільно підбирати відеоматеріали, які мають текстові 
підказки – презентації конференцій, рекламно-інформаційні матеріали, туристичні гіди по містах світу 
тощо. Такий текстовий супровід не лише сприяє кращому сприйманню матеріалу, проте й є 
перспективним навчальним матеріалом. 

- Навчальний потенціал відеоряду. Вище в цій статті було зазначено про невідповідність 
туристичної галузі України міжнародним стандартам. Проте вивчення документації щодо міжнародних 
стандартів не є достатнім для успішної професійної діяльності майбутніх спеціалістів. Візуальна 
інформація відео з конференцій, виставок та презентацій дозволить студентам на власні очі побачити 
реалізацію міжнародних стандартів організації відповідних заходів. Тому при розробці завдань на 
підготовку до перегляду, вправ під час та після перегляду ми радимо структурувати їх за двома 
напрямами: мова та візуальний ряд. 

- Складність монтажу. З огляду на те, що всі наявні відеоматеріали є продуктом роботи 
професіоналів у галузі туризму, доцільно на заключному етапі опрацювання відео виконати творче 
завдання на створення аналогічного продукту. Прості відео з нескладним монтажем з більшою 
вірогідністю мотивуватимуть студентів до виконання такого завдання. При цьому завдання може 
полягати не тільки в знятті аналогічного відео про власне місто або певну місцину, подію тощо, але й у 
розробці мальованого відеоряду або текстового супроводу, знятті окремого інтерв'ю, складанні 
презентації тощо. 
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З огляду на вищезазначені критерії, незважаючи на доступність, різноманітність та багатий вибір 
відеоматеріалів, серед них важко знайти матеріали, які мають навчальний потенціал. Тому ми склали 
орієнтовний перелік джерел та ресурсів на допомогу викладачам англійської та німецької мови: 

- Конференції: 
o Конференції Південноавстралійської Ради туристичної галузі 

http://satic.com.au/index.php/events/conference/; 
o Конференції World Travel Market: 

https://www.youtube.com/channel/UC3ERBQX_4V809KIpfLes8Pg (англійською мовою); 
o Конференції ITB Berlin: https://www.youtube.com/watch?v=BG85q5-lhFE (англійською та 

німецькою мовами); 
- Презентації міст та маршрутів: 
o Канал Expedia: https://www.youtube.com/watch?v=vzSHcyXfNPw (англійською мовою); 
o Канал http://www.ardmediathek.de/tv/reise; 
o Канал Deutschland.de: https://www.youtube.com/user/magazinedeutschland/videos (німецькою 

мовою); 
- Міжнародні спеціалізовані виставки:  
o Arabian Travel Market: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLDRLTlqgJFAueo5Gw2LVltDf4VrbB58ZJ (англійською мовою); 
o Щорічна міжнародна виставка ITB Berlin (http://www.itb-berlin.de/de/Aussteller/SpeedDating/; 
o GTM Germany Travel Mart: http://www.germany.travel/de/trade/gtm-germany-travel-mart/gtm-

reportagen/live-reportage.html (німецькою мовою); 
- Рекламно-інформаційні матеріали, новини, випуски блогерів: 
o Презентації туристичних компаній, які брали участь у Міжнародній спеціалізованій виставці 

WTM у 2017 році: http://london.wtm.com/en/exhibitor-directory-2017/Presentations/#; 
o Матеріали, оприлюднені Європейською асоціацією туризму: 

https://www.youtube.com/user/ETOALtd/videos; 
o Відео, оприлюднені на каналі “New York Habitat”, в цікавому та динамічному форматі від імені 

блогера представляють різні міста світу за кілька хвилин: https://www.youtube.com/user/NewYorkHabitat; 
o Відео з корисними та актуальними, нетрадиційними порадами для подорожуючих: 

https://www.youtube.com/user/NewYorkHabitat (англійською мовою); 
o Канал Deutschland.de: https://www.youtube.com/user/magazinedeutschland/videos; 
o Відеоматеріали інтернет-ресурсу Frankfurter Allgemeine: 

http://www.faz.net/aktuell/reise/deutschland-die-101-wichtigsten-deutschen-orte-13526987.html (німецькою 
мовою). 

Розглянемо традиційний алгоритм роботи з відеоматеріалами на заняттях із іноземної мови з метою 
визначити, яким чином застосовувати відеоряд з метою професійного розвитку студентів. По-перше, слід 
зазначити, що не всі науковці приділяють достатньо уваги опрацюванню відео на заняттях з іноземної 
мови. Так, традиційно визначають особливості та виділяють етапи роботи з друкованим текстом та 
аудіоматеріалами. Зокрема, недостатньо уваги приділено особливостям роботи з відеоматеріалами і в 
ґрунтовних роботах таких передових науковців як Соловова Є.Н., Гальскова Н.Д., Гез Н.І., Колкер Я.М. 
тощо. Дмитренко Т.А., Маслико Є.А., Бабінська П.К., Будько А.Ф., Петрова С.І., Попов А.І. проводять 
аналогію між роботою над аудіюванням та відео, яка включає три етапи: переддемонстраційний, 
демонстраційний та післядемонстраційний, які здебільшого повторюють методику роботи над розвитком 
навичок та умінь аудіювання.  

На першому, дотекстовому, етапі (також ''переддемонстраційний'', ''before listening'') студенти 
готуються до сприймання аудіо (відео) тексту. Усуваються можливі мовні труднощі (студенти 
ознайомлюються з новою лексикою, повторюють граматичні форми тощо), виконуються вправи на 
антиципацію та предикцію в трьох аспектах: мова, зміст та соціокультурні особливості. Надається 
установка на перегляд. 

На другому, демонстраційному (також ''while listening / watching'') етапі студенти виконують завдання 
безпосередньо під час демонстрації відео, і такі завдання також мають передбачати опрацювання власне 
змісту, а також мовного та соціокультурного матеріалу. 

Не третьому, післядемонстраційному, етапі (також ''післятекстовий'' або ''after listening'') студенти 
перевіряють завдання попередніх етапів, після чого виконуються завдання на розвиток вмінь та навичок 
монологічного, діалогічного мовлення та письма [2: 136]. 

Таким чином, навчальний процес зосереджено на лінгвістичному та соціокультурному матеріалі, а 
навчальний потенціал відеоряду з огляду на професійний розвиток здебільшого ігнорується. Тому 
надзвичайно цікавим є завдання розробки системи вправ на опрацювання відеоряду робочих матеріалів, 
створених для професіоналів туристичної галузі, зокрема, зосередившись на навчальних потребах 
українських студентів. 
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Такі навчальні потреби полягають у розвитку та набутті знань та умінь, необхідних для формування 
та розвитку туристичної інфраструктури, залучення іноземних туристів на рівні, адекватному потенціалу 
нашої країни.  

Серед факторів, які майбутні спеціалісти матимуть подолати, або які мають враховувати як негативні 
чинники в своїй професійній діяльності, зокрема, виділяють такі: 

- Мережа та об'єкти туристичної інфраструктури не відповідають світовим стандартам і є 
недостатньо розвиненими; 

- Нерезультативні дії з просування туристичного продукту на міжнародному ринку; неякісна 
реклама вітчизняних курортів; 

- Недостатньо розвинені сучасні туристичні технології, зокрема, відсутні або неякісні електронні 
інформаційні довідники, де міститься інформація про готелі, маршрути та туристичні агенції; 

- Недостатньо кваліфіковані працівники туристичної галузі, що призводить до низького рівня 
обслуговування [3: 447]. 

Саме від професійно-орієнтованого навчання майбутніх представників туристичної галузі залежить 
подолання вищезазначених внутрішніх факторів, які спричинюють низький попит міжнародних туристів 
на продукт вітчизняної туристичної галузі. Студенти спеціальності ''Туризм'' мають володіти іноземною 
мовою на достатньо високому рівні, щоб вивчати, оцінювати, аналізувати та впроваджувати досвід 
іноземних постачальників туристичних послуг на українському ринку. Тому система завдань на 
вивчення відеоряду відео продуктів туристичної галузі має бути включена до алгоритму опрацювання 
відео на рівні мовного матеріалу. 

Наведемо перелік вправ та завдань, які доцільно використовувати на кожному етапі роботи з 
відеоматеріалами на заняттях з іноземної мови у немовному ВНЗ під час підготовки студентів 
спеціальності ''Туризм''. 

До перегляду відео з туристичної конференції, саміту, виставки: 
- Назвіть три технічних засоби, які ви очікуєте побачити. 
- В двох стовпчиках ви бачите (а) розклад та (б) події виставки. Розташуйте події за розкладом. 
- З огляду на назву конференції, які три твердження з п'яти, наведених нижче, ви очікуєте почути. 
До перегляду презентацій міст та маршрутів: 
- Які відомі місця ви очікуєте побачити? (підказки – текстові, фото тощо). 
- Які ресурси необхідні для зняття відео презентації міста? 
- Скориставшись переплутаними підказками, відтворіть план відео. 
До перегляду рекламно-інформаційних матеріалів, новин, відео блогерів: 
- Перегляньте перелік ключових фраз та спрогнозуйте, про що йдеться у відео. 
- Перегляньте фото та відгадайте, про яке місто / країну йтиметься у відео. 
- Правильні / неправильні твердження тощо. 
Під час перегляду відео з туристичної конференції, саміту, виставки: 
- Дайте відповідь на питання. 
- Заповніть план конференції. 
- Складіть план приміщення (де розташовуються гості, спікери, ведучий тощо). 
- Складіть перелік технічних засобів, які використовуються під час конференції. 
- Складіть план відео звіту про конференцію. 
Під час перегляду презентацій міст та маршрутів: 
- Складіть план відео. 
- Дайте відповідь на низку питань. 
- Перегляньте відео без звуку, розташуйте текстові підказки за чергою демонстрації на відео. 
Під час перегляду рекламно-інформаційних матеріалів, новин, відео блогерів: 
- Дайте відповідь на питання. 
- Правильні / неправильні твердження. 
- Підніміть руку, коли побачите на відео такі предмети / людей / будівлі… 
- Переглядаючи відео, складіть перелік засобів, необхідних для його зйомки. 
Після перегляду відео з туристичної конференції, саміту, виставки: 
- Заплануйте конференцію в своєму місті (місце проведення, гості, спікери, ведучий, кількість 

запрошених, розташування гостей тощо). 
- Складіть бюджет проведення подібної виставки у вашому місті. 
- Програйте діалог із потенційним спікером, запрошуючи його на конференцію. 
- Складіть маршрут, щоб гості вашої конференції могли дістатися до місця її проведення (з 

готелю, автовокзалу, з/д вокзалу, на авто тощо). 
Після перегляду презентацій міст та маршрутів: 
- Розробіть аналогічний відеоряд (можливо із фото або малюнків) для презентації власного міста. 
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- Запишіть відео діалогу із мешканцем вашого міста про найцікавіші місця для туристів, накладіть 
текстовий супровід. 

- Розробіть текст для презентації вашого улюбленого маршруту. 
Після перегляду рекламно-інформаційних матеріалів, новин, відео блогерів: 
- Складіть матеріали для рекламно-інформаційного стенду вашого міста. 
- Зніміть селфі походу вашим містом із англомовним коментарем за прикладом відомого блогера 

тощо. 
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Іншомовні відеоматеріали можуть 

використовуватися під час підготовки студентів до професійної діяльності в галузі туризму не лише з 
метою навчання іноземної мови, але й як ресурс для занурення студентів у реальний світ міжнародного 
туризму, ознайомлення студентів із усіма аспектами роботи туристичних агентів, операторів, галузевих 
спеціалістів, для чого доцільно застосовувати запропоновану в статті систему завдань та вправ на 
опрацювання відеоряду автентичних професійних матеріалів. 
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В статье обоснована необходимость усовершенствования содержания курса иностранных языков для 
студентов специальности ''Туризм'' с целью оптимизации их профессиональной подготовки. 

Установлены возможности использования аутентичных специализированных видеоматериалов на 
занятиях по иностранному языку. Рассмотрены особенности обработки видеоматериалов 
конференций, выставок, семинаров, презентаций и рекламно-информационных материалов на 

иностранном языке. Усовершенствован алгоритм работы с видеоматериалами, в частности, внедрены 
задания на обработку видеоряда. 
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Vashchenko S. V., Moroz M. V. Introducing Authentic Professional Video Materials into Foreign Language 
Teaching Content for Students Specializing in Tourism. 

The article explores the possibilities of interdisciplinary connections between teaching foreign languages and 
professional development course for future specialists of the tourism industry with the goal of improving the 

content of language teaching through introducing video materials. Based on extensive study of authentic 
professional video materials covering professional events in the field of tourism, such as conferences, summits, 
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exhibits, presentations, advertising, promotion campaigns and other materials available on the Internet, a 
classification of the aforementioned videos is developed from the FLT perspective. The materials are further 

analyzed for their fitness for the purpose of preparing students to solve critical issues of the tourism industry in 
Ukraine, such as rendering the tourist infrastructure compliant with the international standards; promoting the 

Ukrainian tourism offers on the global level; efficient exploitation of state-of-the-art technologies used in the 
sphere of tourism; improving service quality. The article suggests exploiting the storyboard for the 

aforementioned purpose, along with the traditional approach of focusing on the language component. The 
algorithm of working with videos in the language classroom is enriched by a suggested set of pre-viewing, while-

viewing and post-viewing tasks designed to build the professional mindset and provide stimulus for foreign 
language communication in the professional domain. 

Key words: authentic professional video materials, storyboard tasks, professional development of specialists in 
the field of tourism.  
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ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ РЕФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

У статті розглядається проблема реформування громадянської освіти в Україні, визначено роль 
педагогічної науки й практики в контексті формування громадянських цінностей учнівської молоді. 
Наголошується на необхідності дослідження динаміки змін у процесі формування громадянської 
компетентності в період трансформацій суспільства. Автор розкриває категоріальний апарат 
дослідження та досліджує взаємозв’язок громадянської компетентності з іншими ключовими 

компетентностями, розглядає аспекти громадянського виховання в умовах гуманізації середньої освіти. 

Ключові слова: громадянське виховання, громадянська освіта, громадянські цінності, активна 
громадянська позиція, громадянська культура, інноваційний розвиток суспільства. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Політичні, економічні та суспільні зміни в Україні 
ставлять під сумнів традиційний підхід до громадянського виховання школярів, який не може 
забезпечити достатню мотивацію до ініціативи та активності. Становлення громадянського суспільства в 
Україні, глобалізація, інтеграція України в світовий освітній простір посилюють потребу в науковому 
осмисленні досвіду громадянської освіти молоді в історичні ретроспективі та на сучасному етапі. Тому 
постає необхідність у формуванні нового типу громадянина, не тільки обізнаного в усіх політичних, 
економічних та суспільних змінах, але й активної особистості, здатної набувати необхідних навичок 
громадянської активності та соціальної взаємодії, брати участь у вирішенні суспільно значимих завдань 
своєї громади та країни.  

Детермінуючими умовами для формування громадянських цінностей учнів освітніх закладів виступає 
нині низка державних нормативно-правових документів різного рівня, в яких визначено стратегічний 
курс держави на гуманізацію освіти, соціалізацію учнів, їх самоідентифікацію, громадянське 
становлення, створення в освітніх організаціях умов для розвитку особистості, що володіє високим 
рівнем громадянської культури, здатністю самостійно приймати конструктивні рішення в ситуаціях 
вибору, готовністю до активної участі в житті громадянського суспільства й держави, зокрема 
"Концепція національної системи виховання", "Концепція національно-патріотичного виховання", 
"Концепція Загальнодержавної цільової програми патріотичного виховання громадян на 2013-2017 рр. ", 
"Концепція громадянської освіти та виховання в Україні", "Державна національна програма "Освіта" 
(Україна ХХI століття)", "Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року", 
Закони України "Про освіту", "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні", "Про 
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні", в яких 
регламентуються педагогічні акценти підготовки сучасного школяра освітнього закладу, закладено 
основи для побудови педагогічної системи формування громадянської культури як інтегральної 
характеристики випускників, що створить можливості для успішної самореалізації людини. 

Зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями. Проблема громадянського 
виховання сучасного школяра, формування громадянського ідеалу в новій українській школі, роль 
учителя-предметника у процесі урочної та позаурочної діяльності, взаємозв'язок сім'ї та освітнього 
закладу, принципи народності, гуманізму, культуровідповідності у навчально-виховному процесі 
висвітлені в працях Г. Ващенка, О. Духновича, А. Макаренка, С. Русової, М. Стельмаховича, 
В. Сухомлинського, К. Ушинського. Проблему формування у свідомості учнів орієнтації на громадянські 
цінності розкрили у своїх дослідженнях Р. Євтушенко, П. Кендзьор, О. Кузьменко, О. Пометун, 
А. Сбруєва, О. Сухомлинська, К. Чорна та ін., формування громадянської компетентності висвітлювали 
В. Андрущенко, І. Бех, М. Боришевський, П. Вербицька, І. Зязюн, В. Кремень, В. Кузь, Г. Пустовіт, 
М. Чєпіль та ін., формування у молоді громадянської активності та соціальної взаємодії дослідили 
Г. Васьківська, В. Горбатенко, Н. Лавриченко, В. Москаленко, В. Оржеховська та ін.  

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Об'єктивна 
потреба у модернізації навчально-виховного процесу освітнього закладу, спрямованого на вирішення 
проблеми громадянського виховання молоді, актуалізує вивчення пріоритетних тенденцій реформування 
громадянської освіти в Україні. З моменту набуття Україною незалежності прагнення вирішити 
проблему формування системи громадянських цінностей, громадянської компетентності, культури та 
активності особистості змінило суспільні процеси, вплинуло на провідні завдання розбудови 
громадянського суспільства та правової держави, обумовило роль освітніх закладів та вчителя у процесі 
формування громадянина України.  
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Аналізуючи праці науковців-дослідників з проблеми громадянської освіти зазначимо, що як 
педагогічне явище громадянська освіта з’явилася в Україні на початку ХХІ століття. У державних 
документах визначено мету виховання – формування патріотичних цінностей, переконань, поваги до 
культурного та історичного минулого України, виховання поваги до Конституції України, Законів 
України, державної символіки, формування готовності до участі в процесах державотворення, уміння 
визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, готовності взяти 
на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів, 
формування толерантного ставлення до інших народів, культур й традицій тощо [1; 2; 3]. 

У Концепції громадянської освіти та виховання з’ясовано необхідність формування сприятливого 
середовища для становлення в Україні громадянського суспільства, досягнення європейських стандартів 
забезпечення та захисту прав й свобод людини та громадянина, синтез міжнародних стандартів та 
національну специфіку, традицій, досліджень українських науковців, розробка й реалізація на цій основі 
моделі громадянської освіти у шкільну практику. 

Одним із завдань сучасної освіти є розробка категоріального апарату громадянської освіти на 
державному рівні. Становлення громадянського суспільства розглядається вченими як середовище, в 
якому формується громадська думка. За відсутності такого середовища, відсутня й можливість для 
особистості стати активною, толерантною, доброчесною, із сформованою громадянською культурою.  

У новому Законі про освіту серед ключових компетентностей, що відповідають меті та принципам 
освіти, громадянська компетентність визначається як така, що пов’язана з ідеями демократії, 
справедливості та рівності, добробуту та здорового способу життя. Результати аналізу державних 
документів та наукових праць дослідників свідчать про відсутність єдиного трактування поняття 
"громадянська освіта" та "громадянське виховання", в першу чергу, через складність їх складність та 
багатоаспектність. Частина науковців, зокрема, І. Бех, В. Вербицький, П. Вербицька, М. Євтух та ін., 
громадянську освіту розуміють як процес формування системи громадянських цінностей у дітей та 
молоді, а також розвиток інтелектуальних, моральних та творчих якостей особистості; інші – як процес 
виховання громадян суспільства і країни (Желіба О., О. Пометун та ін.). 

Громадянська компетентність у навчально-пізнавальної діяльності передбачає самостійний пошук та 
отримання інформації з різних джерел, уміння її аналізувати та критично осмислювати; у суспільно-
політичній та правовій діяльності – реалізацію прав та обов'язків громадянина, виконання функцій 
громадянина у взаємодії з іншими людьми та владою). Громадянська компетентність визначається нами 
як цілісне інтегроване утворення, що забезпечує орієнтацію у сучасному суспільно-політичному житті 
країни, участі в діяльності органів місцевого самоврядування, захист власних інтересів, прав і свобод, 
задоволення інтересів та захисту права людини і громадянина тощо [4]. Громадянська компетентність 
розкривається через ключові компетентності, зокрема загальнокультурну компетентність – аналіз, оцінка 
досягнень національної науки і культури, орієнтація в культурному та духовному просторі сучасного 
українського суспільства, єдність індивідуальних, громадянських та загальнолюдських цінностей, 
толерантна поведінка; дослідницьку компетентність – аналіз та оцінка сучасної соціальної ситуації; 
соціальну компетентність – вибір та прийняти рішення в конкретній соціальній ситуації, пошук 
вирішення соціальної проблеми; комунікативну компетентність – взаємодія з іншими людьми в процесі 
розв’язання певної соціальної проблеми тощо. Громадянська освіта тісно пов'язана з формуванням 
соціально-політичної компетентності особистості у суспільній сфері, яка передбачає, перш за все, 
політичну, правову й економічну освіченість й здатність керуватися відповідними знаннями в умовах 
перебудови суспільства.  

Громадянське виховання передбачає формування громадянськості як інтегрованої якості особистості, 
що надає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично дієздатною та 
захищеною. Соціальна відповідальність в усіх сферах суспільного життя є одним із критеріїв 
громадянського суспільства, соціальна орієнтація передбачає задоволення суспільних потреб та інтересів 
членів суспільства.  

Громадянська освіта виступає засобом подолання політичної апатії, анемії, навчання мирних способів 
політичної поведінки, прийомів розв’язання соціальних проблем й конфліктів, впливу на владу [6: 35]. 

На нашу думку, громадянське виховання можна розглядати як ціннісну орієнтацію індивіда, яка 
проявляється у формуванні духовно-моральних та особистісних якостей, громадянських цінностей, 
поглядів та переконань, свідомої активної діяльності молодої людини на користь суспільства та своєї 
країни, яка передбачає уміння та навички критичного мислення для неупередженої оцінки, толерантного 
ставлення та орієнтації на демократичні принципи та пріоритети. Громадянське виховання – 
неперервний цілеспрямований процес, який охоплює усі сфери життєдіяльності людини (особисту, 
сімейну, професійну, суспільну) та передбачає інтеграцію в зміст освіти навчального закладу, а не 
обмежується окремими курсами чи формами діяльності [7; 8]. 

Сутність громадянської освіти полягає у формуванні знань, умінь та навичок – знань про ідеали, 
цінності (свобода, справедливість, толерантність, міжкультурне взаєморозуміння, захист довкілля та ін.), 
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права та свободи, культуру, суспільство, умінь та навичок участі у громадському житті суспільства, 
умінь вирішувати конфлікти, вступати в комунікацію й співпрацювати, в тому числі й з представниками 
влади, умінь свідомо й відповідально обирати, критично мислити, – необхідних для існування 
особистості у сучасному суспільстві, які визначають громадянську компетентність молодої людини, 
політичну, соціальну та економічну освіченість. 

Отже, громадянськість – це сукупність якостей особистості, яка передбачає сформовану свідомість, 
почуття патріотизму, причетності до історичної долі вітчизни та свого народу, усвідомлення себе 
повноправним членом соціальної спільноти. Громадянськість, громадянська позиція людини пов’язані з 
почуттям гордості за свою країну, її традиції, звичаї, символи (герб, гімн, прапор), з повагою до прав та 
обов’язків громадянина, до Конституції держави.  

Сензитивним періодом для громадянського самовизначення особистості є старший шкільний вік, 
період формування взаємин "Я і суспільство", бачення свого місця у суспільстві, що стає можливим за 
умови формування системи громадянських цінностей, мотивів та потреб. Громадянське самовизначення 
особистості розглядається як соціально значущий вибір, здійснений випускником освітнього закладу на 
основі сформованої системи громадянських цінностей, ідентифікації Я з ідеалами суспільства, 
усвідомлення себе і своєї ролі у світі та виступає важливим фактором психічного розвитку особистості і 
особливим новоутворенням юнацького віку (Л. Божович, Л. Виготський). 

Процес формування активної громадянської позиції учнів старшої школи є залежним від багатьох 
взаємообумовлених факторів, зокрема безперервності громадянської освіти, розробці регіональної 
системи громадянської освіти, рівня громадянської активності школярів, реалізації демократичних 
принципів становлення системи громадянської освіти (плюралізму, об'єктивності, демократизму, 
толерантності, орієнтації на цінності та ідеали гуманізму) та чіткого бачення результату громадянського 
виховання – сформованості громадянських якостей соціально активної, компетентної молодої людини на 
основі знань, умінь та навичок, що сприяють соціалізації старшокласника у динамічному суспільстві [9]. 
В цьому контексті знання передбачають розуміння державних процесів та напрямків державної політики, 
усвідомлення результатів історичних та політичних подій в країні, уміння взаємодіяти, контролювати, 
впливати та критично оцінювати інформацію або ситуацію, відстоювати власну думку, публічно чи 
приватно обговорювати проблеми, слухати й розуміти інших, взаємодіяти з різними верствами 
суспільства, структурними одиницями влади, представниками різних культур – дадуть можливість 
особистості брати участь в управлінні державою, переносити знання з освітнього середовища 
навчального закладу у життя суспільства. 

Громадянська активність передбачає свідому готовність молодої людини до участі у суспільно-
корисній діяльності, умінь бути відповідальним за наслідками своїх дій, підтримці принципу більшості, 
але визнання права меншості, підпорядкування особистих бажань та інтересів суспільному благу тощо. 

Важливу роль у формуванні громадянської компетентності відіграють зміст освіти, організація 
навчально-виховного процесу, створення освітнього середовища, спосіб взаємодії суб’єктів навчально-
виховного процесу, розробка нових підручників, поєднання різних форм навчання та виховання, 
відповідність змісту програм освіти реальним інтересам та потребам різних соціальних верств населення. 
У зв’язку з цим постає питання про роль навчальних предметів у процесі формування громадянської 
компетентності, зокрема предметів гуманітарного циклу, тому активна громадянська позиція 
старшокласників є продуктом урочної та позаурочної діяльності і залежить як від застосування 
інноваційних педагогічних технологій, так від включення особистості старшокласника у соціальне 
середовище. Крім цього, при формуванні змісту освіти необхідно розглядати навчальний процес як 
історичну категорію, своєрідну модель суспільства щодо підготовки молоді до життя та діяльності в 
даному суспільстві. Тому важливим є освітній простір, який забезпечує єдність в розумінні цінностей 
людини, громадянина та патріота, завдань освітніх закладів та соціокультурного середовища. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Основними пріоритетами 
реформування освіти на сучасному етапі є розробка і створення державної та громадської, соціально 
орієнтованої, безперервної системи виховання і навчання учнів освітніх закладів, особливо 
старшокласників, забезпечення умов для формування системи громадянських цінностей школярів, 
становлення їх громадянськості як основи національного патріотизму та засобу виховання 
законослухняного громадянина держави, формування громадянської компетентності учнів старшої 
школи, а також реалізація громадянської політики в інтересах соціалізації особистості та розвитку 
правової держави загалом.  
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Власенко О. Н. Основные приоритеты реформирования гражданского образования в Украине. 

В статье рассматривается проблема реформирования гражданского образования в Украине, 
определена роль педагогической науки и практики в контексте формирования гражданских ценностей 
школьников. В статье подчеркивается необходимость исследования динамики изменений в процессе 
формирования гражданской компетентности в период трансформации общества. Автор раскрывает 
категориальный аппарат исследования, исследует взаимосвязь гражданской компетентности с 

другими ключевыми компетенциями, рассматривает аспекты гражданского воспитания в условиях 
гуманизации среднего образования. 

Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданское образование, гражданские ценности, 
активная гражданская позиция, гражданская культура, инновационное развитие общества. 

Vlasenko O. M. The Main Priorities of Citizenship Education Reforms in Ukraine. 

The article examines the problem of reforming citizenship education in Ukraine, defines the role of pedagogical 
science and practice in the context of the formation of youths’ civic values. The article emphasizes on the 

necessity of studying the dynamics of changes in the process of citizenship competence formation in the period of 
society transformation. The role of the pedagogical theory and practice in the civil values formation of the 
Ukrainian youth was determined. It was emphasized on the creative citizenship activity of the high school 

students as a subject of citizenship education and a factor for the civic values formation. The author reveals the 
categorical apparatus of the study and investigates the relationship of citizenship competence with other key 
competencies, examines the aspects of citizenship education in the conditions of humanization of secondary 
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education. The main strategic priorities are: the basic value orientation of educational development, 
modernization of educational content, the implementation of an adequate structure of Ukrainian school, reliance 

on innovative learning, the application of new methods and technologies of teaching and assessing learning 
outcomes, competence approach, improvement of teacher training, capable of becoming agents of change. 

Key words: citizenship education, civic values, active citizenship, citizenship culture, innovative development of 
society. 
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У статті обґрунтовано необхідність формування у студентів ВНЗ комплексу предметних 
компетентностей з комп’ютерної графіки. Представлені основні наукові підходи, принципи, зміст, 
методи, засоби і форми організації навчального процесу під час викладання дисципліни "Основи 
комп’ютерної графіки". Запропоновані методичні підходи щодо навчання комп’ютерній графіці 
студентів нетехнічних спеціальностей ВНЗ, а саме – розробку завдань двох рівнів складності та 

включення творчих завдань з подальшим обговоренням отриманих результатів. 

Ключові слова: комп’ютерна графіка, методика навчання комп’ютерній графіці, інформаційно-
комунікаційні технології, предметні компетентності з дисципліни "Основи комп’ютерної графіки". 

Постановка проблеми. Комп’ютерна графіка – це сукупність методів і способів перетворення даних 
у графічне зображення і графічного зображення у дані за допомогою комп’ютера [1]. Як наукова 
дисципліна, комп’ютерна графіка розробляє технології отримання, обробки та візуалізації графічної 
інформації засобами обчислювальної техніки. Саме тому розвиток цієї дисципліни тісно пов’язаний з 
розвитком технічних засобів. Вирішальними подіями в історії комп’ютерної графіки стали: поява у 
1950 р. першої ЕОМ, яка мала дисплей на основі електронно-променевої трубки; виробництво у 60-х рр. 
перших серійних векторних дисплеїв; поширення в 70-х рр. дисплеїв з растровим скануванням променя; 
поява в 1977 р. персональних комп’ютерів (ПК); випуск у 1984 р. моделі ПК з першим графічним 
інтерфейсом користувача; поява і стрімкий розвиток світової мережі Internet на початку 90-х рр., що 
сприяло розвитку технологій анімації, стискання графічної інформації, тривимірного моделювання. 
Початок ХХІ ст. ознаменувався появою інтерактивної тривимірної графіки для Інтернет-сторінок та 
поширенням технологій створення віртуальної реальності [2: 4–7]. 

Отже, в наш час комп’ютерна графіка, як основний засіб спілкування людини з ЕОМ, є одним із 
найважливіших інструментів, які використовуються майже у всіх сферах людської діяльності – наукових 
дослідженнях, виробництві, промисловому дизайні, архітектурі, будівництві, мистецтві, рекламі, 
медицині, поліграфії, засобах масової інформації та ін. Сфери застосування комп’ютерної графіки 
постійно розширюються, виникають пов’язані з цією дисципліною нові професії.  

У зв’язку зі стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та значним 
поширенням комп’ютерної графіки в житті суспільства, вивчення цієї дисципліни є одним із важливих 
компонентів сучасної вищої освіти. З огляду на зазначене методичні підходи щодо навчання 
комп’ютерній графіці з метою формування у студентів ВНЗ комплексу предметних компетентностей у 
цій сфері є досить актуальним. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що у педагогічній літературі, в 
основному, розглядаються методичні питання, пов’язані з викладанням інженерної і комп’ютерної 
графіки для студентів, що здобувають освіту за технічними спеціальностями (Кепко О. І., Чумак Н. М., 
Малякова І. А., Калина Д. Ю.), у т.ч., розроблена методика дистанційного проведення занять із 
зазначених дисциплін (Слободянюк О. В.). Методичні засади викладання комп’ютерної графіки у 
загальноосвітніх навчальних закладах вивчають Володіна-Панченко Н. В., Дорошенко Ю. О. та ін. 
Питанням підготовки фахівців у сфері комп’ютерної графіки та дизайну присвячені дисертаційні 
дослідження Арефьєвої О. В., Чернякової Т. В., Тарабріної І. В. Над вирішенням проблеми формування 
графічної компетентності студентів технічних спеціальностей працюють Буянов П. Г., Воронцова І. В., 
Коваленко С. В., Джеджула О. М. та ін. дослідники. Проте методичні підходи щодо викладання 
комп’ютерної графіки для студентів нетехнічних спеціальностей в літературі висвітлені недостатньо. 

Метою статті є поширення досвіду викладання дисципліни "Основи комп’ютерної графіки" для 
студентів нетехнічних спеціальностей (майбутніх вчителів, журналістів, економістів, психологів) та 
надання методичних рекомендацій щодо навчання цій дисципліні. 

Виклад основного матеріалу. Під методикою навчання комп’ютерній графіці розуміють сукупність 
упорядкованих знань щодо підходів, принципів, змісту, методів, засобів і форм організації навчального 
процесу під час викладання даної дисципліни [3: 4]. Методика навчання комп’ютерній графіці повинна 
базуватись на використанні сучасних наукових підходів, а саме:  

– системному підході, що дозволяє розглядати педагогічний процес як складне нелінійне утворення і 
застосовувати до нього методологію системного аналізу, що надає можливість виявляти компоненти та 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

функціональні зв’язки між стійкими властивостями педагогічного процесу і змінними характеристиками 
особистісно-професійного розвитку, аналізувати здатність учасників освітнього процесу до 
самоорганізації, активного творчого конструювання своєї освітньої діяльності [4: 139]; 

– компетентнісному підході, який передбачає перехід від оцінки результату навчання за кількістю 
витраченої праці до оцінки результату через компетентності, що виступають як цілісний набір знань, 
умінь, досвіду і відносин, актуалізація яких забезпечує ефективне виконання працівником трудових 
функцій у різноманітних професійних ситуаціях [5: 13]; 

– особистісно-орієнтованому підході, під яким розуміється навчання, орієнтоване на людину, і який 
передбачає створення умов для задоволення пізнавальних потреб особистості, її розвитку та творчого 
вияву її індивідуальності. 

Методика навчання комп’ютерній графіці ґрунтується на загальнодидактичних принципах, що 
реалізують нормативну функцію дидактики (науковості, наочності, залучення студентів до навчального 
процесу, творчої активності студентів, індивідуального підходу у навчанні), а також специфічних 
принципах професійного навчання, зокрема: 

– принципі спрямованості на результат, що у контексті компетентнісного підходу означає 
формулювання кінцевих результатів навчання у вигляді сукупності компетентностей; 

– принципі модульності, який передбачає поділ навчального матеріалу на окремі, відносно незалежні 
один від одного, логічно завершені змістові модулі; 

– принципі поєднання навчання з майбутньою професійною діяльністю, який, зокрема, 
передбачає певну послідовність викладання навчального матеріалу (спочатку – теоретичних знань, потім 
– їх перевірку і закріплення на практиці), а також забезпечення творчого поєднання та використання 
знань і умінь, отриманих студентами під час вивчення різних навчальних дисциплін [6: 118]. 

Дисципліна "Основи комп’ютерної графіки" складається з чотирьох змістових модулів і передбачає 
вивчення таких тем: основні поняття, види та сфери застосування комп’ютерної графіки; теоретичні 
основи створення та обробки растрових та векторних зображень; кодування кольору у комп’ютерній 
графіці, основні моделі кольорів (RGB, CMYK, Lab); основні прийоми роботи з тривимірною графікою; 
пристрої введення / виведення графічної інформації; підготовка зображень для публікації у мережі 
Інтернет; формати збереження графічної інформації. Предметом даної навчальної дисципліни є вивчення 
принципів створення та обробки різних типів графічних зображень (растрових, векторних, тривимірних), 
які використовуються при естетично-художньому оформленні різноманітної інформації.  

Результатом вивчення дисципліни "Основи комп’ютерної графіки" повинне стати формування у 
студентів комплексу предметних компетентностей: 

– володіти термінологією та основними поняттями комп’ютерної графіки; 
– розуміти особливості створення та застосування растрових, векторних та тривимірних графічних 

зображень; 
– знати фізичні основи формування кольору на екрані монітора та на папері; способи представлення 

та кодування кольору у різних колірних моделях; особливості, пов’язані з переведенням зображення з 
однієї колірної моделі в іншу; 

– обирати та використовувати програмні засоби комп’ютерної графіки та їх основні інструменти для 
створення, редагування і збереження растрових, векторних та тривимірних зображень; 

– обирати та вміти працювати з сучасними апаратними засобами введення та виведення графічної 
інформації. 

Практична частина дисципліни представлена завданнями, які виконуються студентами на 
лабораторних роботах в аудиторії та в процесі позааудиторної самостійної роботи, а саме:  

1. Растрова графіка: робота з інструментами виділення (створення одношарового колажу за зразком 
на тему "Фруктовий портрет"). 

2. Растрова графіка: робота з шарами зображення (створення багатошарового колажу за зразком на 
тему "Плинність часу"). 

3. Растрова графіка: колірна корекція багатошарового зображення (корекція рівнів освітлення та 
балансу кольорів, заміна кольору та насиченості фрагментів зображення у запропонованому колажі 
"Венеція"). 

4. Растрова графіка: творче завдання, спрямоване на розвиток вміння виражати свою думку за 
допомогою художньої композиції (створення плакату соціальної реклами). 

5. Векторна графіка: робота з графічними примітивами (створення ескізу з використанням простих 
векторних форм та растрового зображення на тему "Пейзаж за вікном"). 

6. Векторна графіка: робота з кривими Безьє, застосування ефектів (створення логотипу організації з 
використанням булевих операцій над складними об’єктами). 

7. Векторна графіка: робота з художнім текстом, основи типографіки (створення візитки 
співробітника організації). 

8. Векторна графіка: верстка значних обсягів тексту та підготовка його до друку (створення 
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рекламного буклету організації). 
9. Векторна графіка: макет сайту (створення макету односторінкового сайту за заданим шаблоном). 
10. Векторна графіка: публікація сайту (наповнення макету сайту текстовою та графічною 

інформацією). 
11. Тривимірна графіка: основні прийоми роботи (створення композиції зі стандартних примітивів на 

тему "Геометрична рівновага"). 
12. Тривимірна графіка: об’єкти обертання (створення за допомогою обертання сплайнів об’єктів на 

тему "Давньогрецька амфора"). 
13. Тривимірна графіка: робота зі складовими частинами об’єкта (створення складних форм шляхом 

трансформації площин та ребер об’єкта на тему "Меблі"). 
14. Тривимірна графіка: проста анімація (створення сцен з анімацією тривимірних об’єктів, що 

рухаються за траєкторією, на тему "Космодром"). 
15. Підсумкове творче завдання: створення графічних образів абстрактних понять ("дружба", 

"подяка", "рівновага", "падіння", "доброта", "протиборство", "успіх", "ритм", "радість" і т.п.).  
З метою досягнення запланованого результату, а саме, формування комплексу предметних 

компетентностей при вивченні дисципліни "Основи комп’ютерної графіки", пропонується 
впроваджувати у практику викладання даної дисципліни деякі методичні підходи.  

По-перше, лабораторні роботи повинні містити завдання, які диференційовані за двома рівнями 
складності і оцінюються різною кількістю балів. Такий методичний підхід дозволяє індивідуалізувати 
процес навчання та підвищує мотивацію студентів до вивчення предмета.  

У завданнях першого рівня складності студенту пропонується виконати роботу згідно із 
запропонованим алгоритмом. При цьому вони опановують методи створення і редагування графічних 
зображень. У студентів формуються навички роботи з певними програмними інструментами, які 
дозволяють трансформувати графічні образи, а також складаються уявлення про кінцевий результат 
внаслідок застосування цих інструментів.  

Завдання другого рівня складності передбачають самостійний підбір студентом декоративних 
елементів композиції, кольорової гами, шрифту і т.п. В процесі виконання завдань, для яких не надається 
чіткого алгоритму дій, відбувається розвиток фантазії, просторової уяви, художнього смаку, творчих 
здібностей. 

Особливістю дисципліни "Основи комп’ютерної графіки" є те, що вона складається з двох 
взаємопов’язаних компонентів: оволодіння інструментами і методами створення різних видів графічних 
зображень та використання творчого підходу для виконання навчальних проектів, які можуть бути 
застосовані в інших галузях знань. Саме тому другим важливим підходом до навчання цій дисципліні є 
включення нетривіальних, творчих завдань з обов’язковим обговоренням отриманих результатів.  

Наприклад, при виконанні лабораторної роботи № 4, студентам пропонується створити плакат з 
соціальною рекламою, використовуючи редактор растрової графіки. При цьому студенти поглиблюють 
свої знання щодо психології сприйняття графічних образів та прийомів побудови збалансованої 
композиції; отримують практичні навички щодо компонування фрагментів, розстановки акцентів, 
використання основних інструментів графічних редакторів растрової графіки для створення 
багатошарового зображення; набувають вміння щодо підготовки плакату до друку з врахуванням 
особливостей конкретного методу відтворення зображень на папері чи іншому носії. Виконання такого 
завдання стимулює студентів до творчого пошуку, сприяє розвитку образного мислення, емпатійних 
здібностей, самостійності та формуванню активної життєвої позиції. 

При виконанні підсумкового творчого завдання студенти можуть самостійно обирати і 
використовувати для створення своєї композиції будь-які інструменти різних видів комп’ютерної 
графіки (растрової, векторної чи тривимірної) згідно з власними уподобаннями щодо стилю кінцевого 
зображення. За умовою завдання є лише одне суттєве обмеження: не можна вказувати на рисунку назви 
тих понять, які необхідно зобразити. У процесі виконання завдання студенти демонструють навички 
роботи з різними графічними редакторами, отримані під час вивчення дисципліни. Творчі завдання 
розвивають нестандартне мислення, уяву, естетичний смак, ініціативність та самостійність. Подальша 
презентація студентських робіт та обговорення результатів мають певний виховний вплив, розвивають у 
студентів вміння вести конструктивну дискусію та відстоювати свою думку. 

Під час викладання "Основ комп’ютерної графіки" форми, методи і засоби навчання реалізуються з 
широким використанням ІКТ. Зокрема, формами організації навчальних занять є лекції, які проводяться 
у формі мультимедійних презентацій; лабораторні заняття із застосуванням ІКТ; самостійна 
позааудиторна робота, яка виконується із використанням комп’ютерної техніки; підсумкові форми 
контролю – письмові контрольні роботи, модульні контролі, іспити, які проводяться у формі 
комп’ютерного тестування.  

Крім традиційних методів навчання (розповіді, пояснення, демонстрації, дискусії), використовуються 
активні, які реалізовані за допомогою ІКТ (інтерактивне спілкування, електронне листування, метод 
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проектів). До засобів навчання потрібно віднести ПЕОМ, відео та аудіо обладнання, мережне 
обладнання, програмне забезпечення загального та спеціального призначення. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Впровадження запропонованих 
методичних підходів у практику вищої школи під час викладання дисципліни "Основи комп’ютерної 
графіки" дозволить підвищити ефективність формування у студентів нетехнічних спеціальностей 
комплексу предметних компетентностей у галузі комп’ютерної графіки, а також розвитку естетичного 
смаку, просторової уяви та композиційного моделювання, творчих здібностей майбутніх фахівців. 
Перспективами подальших досліджень є створення дистанційного курсу "Основи комп’ютерної графіки" 
та розробка для нього необхідного методичного забезпечення. 
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Горобец С. Н. Методические подходы к обучению компьютерной графике студентов ВУЗов 
средствами информационно-коммуникационных технологий. 

В статье обоснована необходимость формирования у студентов ВУЗов комплекса предметных 
компетенций по компьютерной графике. Представлены основные научные подходы, принципы, 

содержание, методы, средства и формы организации учебного процесса при преподавании дисциплины 
"Основы компьютерной графики". Предложены методические подходы к обучению компьютерной 
графике студентов нетехнических специальностей вузов, а именно – разработку задач двух уровней 
сложности и включение творческих задач с последующим обсуждением полученных результатов. 

Ключевые слова: компьютерная графика, методика обучения компьютерной графике, информационно-
коммуникационные технологии, предметные компетентности по дисциплине "Основы компьютерной 

графики". 

Gorobets S. N. The Methodical Approaches to Teaching Computer Graphics to the University Students by 
Using Information and Communication Technologies. 

Due to the rapid development of information and communication technologies and the considerable spread of 
computer graphics in our society, the studying of this discipline is one of the important components of modern 

78 



Педагогічні науки. Випуск 1 (92). 

79 

higher education. Therefore, the development of methodological approaches to teaching computer graphics to 
the University students is very relevant. 

The article presents the main scientific approaches and principles being the basis of the computer graphics 
teaching methodology. The course "The Fundamentals of Computer Graphics" and the thematic contents of the 

subject and the objectives for laboratory work are presented. 
Methodical approaches to computer graphics training of the students of non-technical specialties of the 

universities are proposed. 
The first approach contains the developing of the tasks of two levels of complexity. Within the tasks of the first 
level of complexity the student is offered to perform the work according to the proposed algorithm. In the tasks 

of the second level of complexity there is no clear algorithm of action. The second methodological approach 
includes the creative tasks with further discussion of the results. The examples of such tasks are given. 
The article describes the forms, methods and means of teaching being used within the discipline "The 

Fundamentals of Computer Graphics". 
The conclusion are made that the introduction of the proposed methodological approaches will increase the 
efficiency of forming in non-technical specialties students the subject competencies in the field of computer 
graphics, thus developing in the students the aesthetic taste, imagination, creative abilities of prospective 

professionals. 

Key words: computer graphics, computer graphics teaching methodology, information and communication 
technologies, subject competences in the discipline "The Fundamentals of Computer Graphics". 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛЕКТРОННОГО ПОРТФОЛІО В 
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ 

У статті розглянуто роль інформаційної технології електронного портфоліо в активізації наукової 
діяльності студентів ВНЗ та в процесі моніторингу й оцінки її результатів з метою оптимізації 
складання рейтингу успішності. Створення в інформаційному середовищі ВНЗ бази електронних 

портфоліо наукових досягнень студентів сприяє побудові єдиної автоматизованої індексно-рейтингової 
системи оцінювання. 

Ключові слова: електронне портфоліо, інформаційні технології в освіті, наукова діяльність, 
рейтингування. 

Постановка проблеми. В умовах встановлення на державному рівні нових вимог до призначення 
студентам вищих навчальних закладів академічних стипендій актуальності набуває оптимізація 
рейтингування навчальних та наукових досягнень студентів. Постановою Кабінету міністрів України 
"Деякі питання стипендіального забезпечення" встановлено, що академічні стипендії призначаються 
згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі навчальних досягнень студента протягом 
останнього навчального семестру по кожному факультету, курсу, спеціальності. При цьому складова 
успішності у рейтингу складає не менше 90 відсотків рейтингового балу. Процедура визначення 
рейтингових балів визначається навчальним закладом [1]. Решту (10 відсотків) рейтингових балів 
студент може отримати за досягнення у науковій діяльності та завдяки громадській активності. У зв’язку 
з цим постає проблема об’єктивного та верифікованого оцінювання наукової діяльності студентів, яке 
було б розроблено з врахуванням інформаційних освітніх технологій. Доцільним вважаємо використання 
інформаційної технології електронного портфоліо – це дозволяє оперативно та ефективно оцінити 
наукову активність кожного претендента на академічну стипендію. 

Аналіз актуальних досліджень. Осмислення зарубіжного та вітчизняного досвіду використання 
електронного портфоліо зроблено у наукових працях Т. Івлевої [2], В. Квас [3], Т. Панченко [4], 
О. Смолянинової [5] та інших вчених. Питання ефективного моніторингу та оцінювання знань 
розглядається у ґрунтовній праці Л. Ярощук [6]. Перехід ВНЗ до автоматизованої системи оцінювання 
наукової діяльності студентів є важливим елементом створення інформаційного суспільства в Україні. 
Як стверджує Л. Хоменко, "підготовка суспільної свідомості до рівня потреб сучасної інформаційної 
культури поєднана з проблемою масового пробудження у кожного громадянина інтересу до 
алгоритмізації та комп’ютеризації процесів своєї персональної діяльності, з проблемою зрушення 
соціальної психології від традиційних стереотипів волевиявлення (яке межує з елементами свавілля) − до 
ідей прийняття рішень на базі комп’ютерної обробки даних, з проблемою формування могутнього 
соціального (в тому числі − і матеріального) стимулу, досвіду та знань, обов’язкових для успіху політики 
інформатизації" [7: 166]. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета статті полягає у дослідженні потенціалу інформаційної 
освітньої технології електронного портфоліо для оперативного та об’єктивного рейтингування наукових 
досягнень студентів ВНЗ. Мета статті передбачає наступні завдання: характеристика електронного 
портфоліо як інформаційної освітньої технології; визначення ефектів, які досягаються завдяки 
створенню єдиної бази електронних портфоліо наукових робіт студентів. 

Виклад основного матеріалу. Технологія електронного портфоліо належить до технологій 
оцінювання, її сутність полягає у накопиченні, зберіганні та презентації індивідуально значущих 
результатів. 

Електронне портфоліо, як інформаційна технологія, виникла у США, у світовій практиці електронне 
портфоліо є частиною стратегії електронного навчання, яка визнана найбільш перспективною 
технологією навчання в даний час. В Україні ця освітня технологія використовується спорадично, про ще 
свідчить, зокрема, відсутність відповідної статті у спеціалізованих наукових словниках, зокрема у 
словнику-глосарії колективу авторів на чолі з М. Кадемія [8], у якому подано лише дефініцію 
електронної колекції. Поняття електронної колекції є близьким до електронного портфоліо, вона 
визначається авторами як "множина електронних документів, що мають однотипні формальні ознаки і 
містять фактографічну інформацію" [8]. 

Існує ряд визначень, що уточнюють і пояснюють термін "навчальне портфоліо": 
– антологія робіт, аналіз і самооцінка цих робіт; 
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– виставка навчальних досягнень по даній дисципліні (або кількох споріднених дисциплінах) за 
даний період навчання (семестр, курс); 

– колекція робіт, що всебічно демонструє не тільки його навчальні результати, але й зусилля, 
прикладені до їхнього досягнення, а також очевидний прогрес у знаннях і вміннях у порівнянні з 
попередніми результатами; 

– систематичний і спеціально організований збір доказів, використовуваних для моніторингу знань, 
навичок; 

– спосіб фіксування, накопичення й оцінки індивідуальних досягнень; 
– форма цілеспрямованої, систематичної й безперервної оцінки й самооцінки навчальних 

результатів [3: 54]. 
У даному дослідженні під електронним портфоліо розуміємо сукупність наукових робіт студента, 

зібраних із застосуванням електронних засобів і носіїв. Крім власне наукових робіт електронне 
портфоліо може містити інформацію про участь у наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах 
наукових робіт або інших творчих конкурсах, проектну діяльність, отримані гранти, персональні 
стипендії тощо, тобто усе, що пов’язане з науковою активністю студента.  

Електронне порфоліо може бути представлене або на цифровому носії інформації, так зване e-
portfolio, або у вигляді web-сайту, тобто online-portfolio. Останній тип портфоліо вважаємо більш 
ефективним, оскільки він повніше відповідає вимогам рейтингування наукових досягнень студентів ВНЗ, 
критеріям об’єктивності оцінювання, цілям і задачам web-базованого навчання.  

Онлайн-портфоліо студента, що претендує на академічну стипендію, – це серія наукових робіт одного 
автора, об’єднаних у один електронний документ і викладений на сайті університету.  

Основною метою створення електронного портфоліо є забезпечення верифікованого моніторингу 
наукових досягнень студента, аналіз і подання значущих результатів процесів його компетентнісного і 
особистісного зростання. Електронне портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті студентом у 
науковій діяльності. 

На даний момент студенти Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського для одержання академічної стипендії заповнюють від руки бланк картки підтримки 
бакалавра і до нього докладають ксерокопії наукових робіт. Такий застарілий процес підтвердження 
наукової активності породжує цілу низку проблем з обрахуванням індивідуальних рейтингів, адже 
паперові документи часто губляться, виникає плутанина, а іноді й підробка документів; працівники 
деканатів витрачають тривалий час на перевірку достовірності поданих документів і систематизацію 
даних.  

Вимоги об’єктивного і верифікованого обліку наукової діяльності студентів передбачають: 
– створення у ВНЗ єдиної автоматизованої системи індексування наукових робіт студентів; 
– розробку програмного забезпечення, яке б дозволяло оперативно складати рейтинг студентів. 
Функціонал електронного портфоліо наукових досягнень студента повинен містить такі операції, як 

завантаження власних наукових робіт, перевірка їх на унікальність тексту, індекс цитування тощо. 
Електронне портфоліо забезпечує накопичення інформації, пов’язаної з науковою діяльністю, дозволяє у 
он-лайн-режимі відстежувати професійне зростання, підвищення кваліфікації студента. 

Розробка єдиної індексного-рейтингової системи оцінювання наукових досягнень студентів 
передбачає створення механізмів співвіднесення кількісних і рангових шкал, що застосовуються в 
бально-рейтинговій системи, і дескриптивних шкал оцінювання електронного портфоліо.  

У зв’язку з цим в процесі всього навчання студентам необхідно вміти безперервно виробляти 
самооцінку і аналіз своєї освітньої та наукової діяльності, вибудовувати індивідуальну траєкторію 
навчання і бачити перспективи навчально-професійного розвитку. Майбутній фахівець повинен вміти 
проводити моніторинг свого професійного становлення, аналізувати і представляти результати 
компетентнісного і особистісного зростання, а також презентувати свої досягнення і продукти своєї 
інтелектуальної діяльності за допомогою сучасних інформаційних технологій. Варто зазначити, що 
володіння сучасними інформаційними технологіями входить до системи загальних компетентностей усіх 
освітньо-професійних і освітньо-наукових програм, спеціальностей і галузей знань. На сьогоднішній 
день це базова компетентність, без якої кваліфікація будь-якого фахівця не є достатньою. 

Мета процесу розробки студентом електронного портфоліо полягає також в тому, щоб дати 
можливість студенту осмислювати власні досягнення. Оформлення портфоліо вимагає від студентів 
безперервності й цілеспрямованості участі у науковій діяльності, що мотивує їх на особистісні, наукові й 
академічні досягнення у процесі навчання. Електронне портфоліо допомагає викладачам та власнику 
портфоліо контролювати та оцінювати процес навчання протягом всього періоду. Портфоліо, як 
інструмент оцінювання, можуть бути частково інтегровані в навчальні плани.  

Відзначимо, що в траєкторії навчання студента повинні бути відзначені точки внесення змін і 
доповнень в електронне портфоліо з його оцінкою усіма учасниками освітнього процесу спільно. Отже, і 
викладачеві, і студенту стає очевидним шлях наукового руху і розвитку.  
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Створення бази онлайн-портфоліо наукових досягнень студентів забезпечує передумови для здорової 
конкуренції, активізує наукову діяльність студентів, запобігає корупції у закладах вищої освіти. 
Унаочнення і оприлюднення студентських наукових досягнень, чітка й прозора система рейтингування 
знижує можливість зловживань, а також дозволяє уникати конфліктів у студентському середовищі на 
ґрунті одержання чи неодержання певних оцінок, і, як наслідок, академічних стипендій. Необхідною 
умовою цього є розробка єдиної автоматизованої індексно-рейтингової системи оцінювання.  

Будучи засобом автентичного оцінювання, що застосовуються в практико-орієнтованому і 
особистісно-орієнтованому освіті, технологія портфоліо доповнює бально-рейтингову систему, оскільки 
дає можливість акумулювати і враховувати кількісні та якісні оцінки і комплексно оцінювати як 
можливості самореалізації студента в освітньому середовищі вищого навчального закладу, так і 
індивідуальні предметні, метапредметні та особистісні результати [4]. 

Варто додати, що створення єдиної бази студентських наукових робіт полегшує процес їх перевірки 
програмою Антиплагіат з метою визначення ступеня оригінальності тексту. Це сприяє втіленню 
концепції академічної доброчесності, яка є невід’ємною складовою сучасної реформи української вищої 
школи. На даний момент культура наукової діяльності в українській вищій освіті, передусім у сегменті 
студентської науки, викликає певні зауваження: часто студенти формально ставляться до наукової 
роботи, порушують норми наукової етики, створюючи компілятивні праці, запозичуючи чужі думки, ідеї, 
тексти. Трапляються випадки, коли співпадають навіть назви наукових чи кваліфікаційних робіт. Це 
спотворює становлення особистості молодих фахівців, негативно впливає на подальшу професійну 
діяльність, уповільнює як власний розвиток української науки і техніки, так і процес входження її у 
світовий науковий простір.  

На нашу думку, перспектива того, що наукова робота студента потрапить у відкритий доступ і буде 
зберігатися в електронному вигляді необмежений час, є запорукою того, щоб студентські наукові 
розвідки були стовідсотково унікальними. Таким чином, електронне портфоліо наукових робіт студентів 
безпосередньо впливатиме на культуру наукового цитування, підвищення самостійності наукової праці. 
Опанування вмінням коректного і адекватного наукового цитування, в свою чергу, є фактором 
формування наукових колективів і наукових шкіл. Слід пам’ятати, що сьогодні в Україні, як і в 
розвинених країнах, індекс цитування є одним з основних критеріїв оцінки результативності вченого.  

Для ефективного функціонування технології необхідно, щоб база студентських наукових електронних 
портфоліо була поєднана системою взаємопосилань із репозитарієм бакалаврських та магістерських 
кваліфікаційних робіт. Це створить передумови наступності студентської наукової діяльності, 
можливості посилатися на роботи колег, як з попередніх курсів, так і з інших спеціальностей і 
факультетів. Зараз пошук наукових робіт студентів ускладнюється тим, що кваліфікаційні роботи 
випускників викладаються у відкритий доступ далеко не всіма вищими навчальними закладами, це 
стосується і збірок наукових праць, і матеріалів студентських наукових конференцій. На жаль, у наш час, 
коли майже вся інформація присутня в електронному варіанті, саме студентські роботи залишаються 
переважно у паперовому вигляді.  

Крім того, єдина база електронних портфоліо студентських наукових робіт дозволяє значно 
спростити процес експертної перевірки та оцінки якості освітньої діяльності вищого навчального закладу 
в аспекті моніторингу участі студентів у науковій діяльності. Ця складова освітнього процесу 
(студентська наука) на даний момент є останньою, якої немає у відкритому доступі в систематизованому 
вигляді. Якщо науковий доробок професорсько-викладацького складу вищого навчального закладу 
представлений на сайтах кафедр і факультетів, то єдина база наукових робіт студентів там поки що не 
подається. До речі, це порушує принцип послідовності наукової діяльності, оскільки унеможливлює 
простежити наукову траєкторію науковця із самого початку. 

Варто також зазначити, що пропонована єдина база електронних портфоліо студентських наукових 
робіт може стати корисним інструментом для організації виробничої практики студентів, стажування, 
виконання проектів і подальшого працевлаштування випускників вищих закладів освіти. Потенційні 
керівники практики від підприємств та роботодавці можуть самостійно переглянути наукові досягнення 
майбутніх працівників, виявити найбільш перспективних або обрати тих фахівців, чия тематика і якість 
досліджень найкраще відповідають специфіці певного підприємства чи організації. Електронне 
портфоліо наукових досягнень студента дозволяє виявити переваги конкретного претендента на посаду 
порівняно з іншими значно ефективніше, ніж стандартні характеристика, автобіографія чи резюме. 
Таким чином, інформаційна технологія електронного портфоліо стає не лише інструментом планування і 
побудови професійної кар’єри, а й технологією особистісного і професійного розвитку. Електронне 
портфоліо підвищує відповідальність студентів за навчальний процес. 

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського найближчим часом 
планується розробка і затвердження Положення про електронне портфоліо наукових досягнень 
студентів, у якому окреслюється галузь застосування технології, цілі і завдання, структура і зміст, 
оформлення, суб’єкти та порядок функціонування технології. Також заплановано розробку методичних 
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рекомендацій для студентів, які б містили поради зі створення і роботи з електронним портфоліо, а також 
організацію циклу вебінарів з цього питання для студентів і викладачів. Такий комплекс мір здатний 
забезпечити ефективне впровадження технології електронного портфоліо в освітній процес. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Розробка єдиної автоматизованої системи 
моніторингу й оцінювання наукової діяльності студентів, яка передбачає створення єдиної бази 
електронних портфоліо студентів і презентацію її на сайті ВНЗ, створює передумови поліпшення 
механізму залучення студентів до наукової діяльності, а також є дієвим способом оптимізації процесу 
матеріального заохочення студентів. Сучасні зміни освітньої галузі, які підвищують самостійність вишів 
у змісті освітньо-професійних програм та оцінці якості навчання студентів, також є аргументом на 
користь використання технології електронного портфоліо. Інформаційна технологія електронного 
портфоліо сприяє прозорості та відкритості системи вищої освіти. Також технологія є ефективним 
інструментом стимулювання професійного зростання студентів та їх успішного працевлаштування. 
Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка алгоритму створення індивідуального 
електронного портфоліо та єдиної автоматизованої бази даних, а також організація педагогічного 
експерименту з метою визначення ефективності даної інформаційної освітньої технології.  
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Грицюк Е. С. Использование информационной технологии электронного портфолио в 
образовательном процессе вуза. 

В статье рассмотрена роль информационной технологии электронного портфолио в активизации 
научной деятельности студентов вуза и в процессе мониторинга и оценки её результатов с целью 
оптимизации составления рейтинга успешности. Создание в информационной среде вуза базы 
электронных портфолио научных достижений студентов способствует построению единой 

автоматизированной индексно-рейтинговой системы оценивания. 

Ключевые слова: электронное портфолио, информационные технологии в образовании, научная 
деятельность, составление рейтинга. 

Grytsiuk O. S. Use of Electronic Portfolio Information Technology in the Educational Process of the 
University. 

The research considers the role of electronic portfolio as information technology in the activation of students’ 
scientific activity and in the process of monitoring and evaluation of its results with the purpose of optimizing the 
success ranking. The scientific methods of analysis, synthesis and description have been used in order to define 

the term ''electronic portfolio''. The generalization and systematization of scientific statements have been used to 
determine the characteristics and effective forms of work with e-portfolio. The main purpose of creating an 

electronic portfolio is to provide verified monitoring of student's scientific achievements, analysis and 
presentation of meaningful results of its competence and personal growth. The electronic portfolio allows taking 

into account the results achieved by the student in scientific activity. Creating an online portfolio database of 
students’ academic achievements provides a prerequisite for healthy competition and activates students' 

scientific activity, prevents corruption. Creation the base of electronic portfolio of students’ scientific 
achievements in the university information environment contributes to the construction a unified automated 
index-rating system of evaluation. The united base of student scientific work facilitates the process of their 
verification by the Anti-Plagiarism program, that is, it supports the academic integrity concept. Electronic 

portfolio information technology contributes to the transparency and openness of the higher education system. 

Key words: electronic portfolio, information technologies in education, scientific activity, rating. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ – ОДНА З ВАЖЛИВИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ 

ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 

У статті розглянуто організацію навчально-педагогічної практики студентів як одну з ефективних 
педагогічних умов підготовки їх до професійної діяльності у межах зазначеної проблеми. Зокрема, 

звернено увагу на практику як один із шляхів стимуляції студентів до творчої діяльності, яка допомагає 
їм випробувати вміння і навички, здобуті у ВНЗ, навчити учнів самостійно виконувати оздоровчі фізичні 

вправи. 

Ключові слова: студенти, педагогічна практика, самостійна фізкультурно-оздоровча діяльність. 

Постановка проблеми. Реалізація основних напрямків реформи загальноосвітньої школи вимагає від 
учителя фізичної культури освітнього й інструктивного спрямування уроків фізичної культури. Під час 
занять, крім програмових знань, учням необхідно дати ще знання про різні види самостійних занять 
оздоровчими фізичними вправами, що сприятиме вихованню в них бережного ставлення до свого 
здоров'я та вмінню підтримувати високий рівень працездатності. 

Саме тому актуальною у даній ситуації є проблема організації апробації знань майбутніх спеціалістів 
фізичної культури про основні види самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів та 
методику їх проведення на педагогічній практиці, бо лише в процесі практичної роботи формується 
вміння організовувати самостійні заняття учнів оздоровчими фізичними вправами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що немало науковців у своїх працях розглядали 
вплив педагогічної практики на формування особистості вчителя, як-от: Ф. Н. Гоноболін [1982], 
О. Д. Гауряк [2011], Л. Ф. Спірін [1997], Н. В. Уйсімбаєва [2012], О. К. Проніков [2014] та ін. Проблемам 
організації та проведення педагогічної практики присвятили свої роботи Г. О. Шулдик, В. І. Шулдик 
[2000], Ю. Б. Ячнюк, О. О. Воробйов, І. О. Ячнюк, С. В. Мединський [2006], М. В. Гриньова, 
В. І. Євдокимов [2006], О. М. Худолій, О. В. Іващенко, Т. В. Карунець [2012] та ін. 

У роботах науковців розкривається формування професійної компетентності майбутнього вчителя в 
умовах педагогічної практики. Однак у процесі професійної підготовки майбутніх спеціалістів фізичної 
культури до організації учнів самостійно займатись оздоровчими фізичними вправами виникає немало 
питань, успішне виконання яких залежить від різних педагогічних умов. 

Аналіз результатів проведеного нами опитування 70-ти вчителів фізичної культури м. Житомира та 
70-ти студентів-випускників щодо визначення важливості впливу педагогічних умов на ефективність 
підготовки майбутніх спеціалістів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої 
діяльності школярів 86,4 % респондентів вважають, що доцільно організована педагогічна практика 
позитивно впливає на професійну підготовку студентів у межах зазначеної діяльності. Тому ця проблема 
і стала предметом нашого дослідження. 

Мета роботи. Обґрунтувати організацію педагогічної практики – як одну з важливих умов 
ефективної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до навчання школярів самостійно 
займатись оздоровчими фізичними вправами. 

Результати дослідження. Відомо, що педагогічна практика має важливе значення у підготовці 
студентів до професійної діяльності. За словами науковців (І. І. Вовченко, Т. Б. Кутек, О. М. Худолій, 
О. В. Іващенко, Т.В. Карунець), практика – важлива складова у професійній підготовці вчителя фізичної 
культури [1: 3; 2: 3]. Це зв'язуюча ланка між навчанням студентів у ВНЗ і майбутньою роботою в школі, 
так як під час педагогічної практики відбувається перевірка теоретичної та практичної підготовки 
студента до самостійної роботи, створюються можливості для розвитку творчого потенціалу 
майбутнього вчителя. Крім того, за належної організації вона пробудить у студента інтерес та позитивне 
ставлення до професії вчителя. Адже студент стає суб'єктом нової діяльності: починає практичне 
освоєння змісту професійної діяльності [3: 297]. 

Тож, спираючись на висловлювання вищеназваних науковців, можна переконливо стверджувати, що 
педагогічна практика відіграє важливу роль у підготовці майбутніх учителів фізичної культури до 
організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Основна мета її (у нашому 
випадку) – набуття студентами професійних умінь і навичок. Вона може бути досягнута, якщо робочу 
програму з педагогічної практики в школі побудувати на засадах таких принципів, як зворотний зв'язок 
теоретичного навчання й практики, послідовності та систематичності (від відомого до невідомого, від 
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легкого до складного), вільного вибору (врахування інтересів і потреб студента й керівників практики 
щодо вибору індивідуальних завдань у межах загальних завдань практики), співробітництва (довір'я й 
партнерство студента з керівником практики) та виконати ряд завдань: 

1. Ознайомлення зі змістом професійно-педагогічної діяльності вчителя фізичної культури 
(перевірка зв’язку теоретичних знань фахових дисциплін із реальним педагогічним процесом). 

2. Залучення студентів до практичної діяльності: асистування вчителю, участь у показі деяких 
вправ (на прохання вчителя), самостійне проведення фрагментів уроку. Формування у майбутніх 
фахівців фізичної культури вмінь і навичок навчити учнів методично грамотно виконувати фізичні 
вправи. 

3. Діагностування фізичної підготовленості учнів класу і на підставі аналізу одержаних 
результатів зробити висновок. 

4. Самостійне проведення студентом певної кількості уроків фізичної культури, на яких 
практикант повинен показати вміння реалізовувати завдання уроку, володіння методикою 
індивідуального підходу до учнів, використання на уроках інтерактивних технологій. 

5. Формування у студентів творчого підходу до професійної діяльності, зокрема до організації 
школярів самостійно виконувати оздоровчі фізичні вправи. 

Робоча програма з педагогічної практики в школі передбачає також організаційну роботу, яка є 
важливою педагогічною підтримкою студента-практиканта, а саме: 

1) установчі й підсумкові конференції у формі презентацій; 
2) ''круглі столи'' із вчителями школи, педагогами, методистами, психологами (тема 

визначається особисто-професійними потребами практиканта); 
3) консультації; 
4) тьютoрський супровід; 
5) тренінги й спецкурси, що розробляються залежно від етапів практики [4: 420]. 
Звідси, вдало організована педагогічна практика дає можливість студенту-практиканту поглибити й 

закріпити теоретичні знання фахових дисциплін, в тому числі й про різні види самостійної фізкультурно-
оздоровчої діяльності, виробляти вміння і навички, потрібні для проведення навчально-виховної роботи 
в школі в межах зазначеної діяльності. 

О. О. Юринець стверджує, що педагогічна практика – це одна з провідних подій у житті студента-
практиканта, адже у цей час відбувається ідентифікація його з новою соціальною роллю майбутнього 
вчителя, на якого держава покладає відповідальне завдання – вдосконалення змісту уроків фізичної 
культури, щоб зацікавити учнів виконувати оздоровчі фізичні вправи не тільки на уроках, а й у домашніх 
умовах; відбувається трансформація уявлень про себе, коригування самооцінювання [5]. 

Залучення студентів до практичної діяльності (асистування вчителю, участь у показі деяких вправ, 
самостійне проведення фрагментів уроку) сприяє формуванню у них умінь і навичок навчити учнів 
методично грамотно виконувати фізичні вправи. До речі, уроки фізичної культури під час практики 
проводяться, як правило, із зосередженням уваги на окремих аспектах їхньої методики, а саме: 
індивідуалізація завдань, цілеспрямований вплив засобів та методів на учнів, використання різних форм 
показу, оздоровчий ефект виховання, активізація пізнавальної діяльності учнів, розвиток фізичних 
якостей із використанням різних методів, методика оцінювання учнів на уроці [4: 9]. 

Особлива увага у процесі практики приділяється активізації самостійної творчої діяльності вчителів-
практикантів, оскільки вони у цей час усвідомлюють складність навчально-виховних завдань, що 
виникають у них при проведенні уроків фізичної культури, особливо під час навчання учнів самостійно 
виконувати фізичні вправи, тому студенти вчаться науковому підходу до вивчення оздоровчих вправ, 
оволодівають дослідницькими навичками при виконанні творчих завдань. Наприклад, з метою вивчення 
знань школярів про самостійні фізкультурно-оздоровчі заняття та їх бажання займатися самостійно 
оздоровчими фізичними вправами студентам-практикантам було запропоновано ряд завдань: 

1. Скласти опитувальник, за допомогою якого у період проходження практики виявити рівень 
знань школярів про самостійні види занять фізичними вправами. 

2. Розробити опитувальну анкету школярів із метою вивчення бажання займатися самостійно 
оздоровчими фізичними вправами. 

3. Скласти характеристику ставлення учнів до самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності 
(за результатами спостережень). 

Практика свідчить, що творчість ніколи не виникає під тиском чи примусом. Доброзичливі стосунки 
студента з керівниками практики позитивно впливають на розвиток професійно-трудових здібностей 
майбутнього спеціаліста. Шлях до вдосконалення фахівця – в організації самостійної діяльності 
студентів-практикантів, яка розвиває ініціативу, формує переконання, власні погляди, вона виховує 
почуття відповідальності до професійної діяльності – навчити школярів самостійно виконувати 
оздоровчі фізичні вправи. 
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Зокрема, першим кроком учнів до самостійних занять оздоровчими фізичними вправами є домашні 
завдання з фізичної культури, адже під час щоденного виконання їх школярі одержують потрібні знання, 
вміння і навички самостійно виконувати оздоровчі фізичні вправи. Через це правильно підібрані домашні 
завдання (відповідно віку учнів) удосконалюють фізичне виховання школярів і залучають їх до 
здорового способу життя. Тому студенти-практиканти у процесі проведення уроків фізичної культури 
випробовують зміст самостійно підібраних домашніх завдань, способи їх проведення, контроль і оцінку 
їх виконання. Таким чином, під час практики майбутні вчителі усвідомлюють: щоб школярі з бажанням 
виконували домашні завдання, перед цим повинна бути кропітка навчальна діяльність на уроках, в яку 
активно включаються учні. Якщо дається вправа, пояснюється її призначення. Якщо учні виконують 
вправу, вони бачать її вплив, а це націлює їх на виявлення творчості, самостійності. Звідси, позитивні 
результати самостійних занять будуть тоді, коли учні розуміють їх, коли вони виходять із дії всього 
навчального процесу, коли учнів не заставляють виконувати завдання на уроці чи вдома, а включають у 
навчальну діяльність так, щоб викликати у них інтерес до занять. Наприклад, В. Люберецький пропонує 
давати учням такі фізичні вправи, особливо для розвитку рухових якостей, які були б схожі на різні міні-
ігри, що заставляли б учня змагатися з самим собою або в парах [6: 27]. Тож зацікавлене ставлення учнів 
до фізичних вправ – це основа успіху педагогічної діяльності кожного вчителя. 

Однак зазначимо: використання творчих методів навчання відрізняється методичною складністю і 
багатогранністю, адже відомо, що педагогічна теорія набуває діючої сили тоді, коли вона втілюється у 
високу методичну підготовку вчителя. Ось чому на практиці студенти повинні виробляти вміння і 
навички засвоєння системи методичних засобів і прийомів активізації навчання школярів самостійно 
виконувати оздоровчі фізичні вправи. 

Ще одним із видів самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності є ранкова гімнастика. Правильно 
організовані вправи ритмічної гімнастики сприяють зміцненню здоров'я, розвитку основних рухових 
якостей, формуванню правильної постави, розвитку координації рухів, а ритмічна музика створює 
необхідний емоційний фон, однаковий темп та ритм виконання вправ. Вивчають їх здебільшого при 
проведенні підготовчої основної та заключної частин уроку з гімнастики у середніх та старших класах. 

Щоб підтримати розумову працездатність учня під час виконання домашніх завдань, необхідно 
змінити йому діяльність – зробити перерву (фізкультпаузу) і виконати комплекс вправ. Тому студенти-
практиканти повинні вивчати з учнями такі комплекси вправ і формувати у них уміння виконувати їх. 

Практика свідчить, що чим раніше вчитель стане привчати учнів на уроках самостійно виконувати 
фізичні вправи, тим міцніше закріпиться у них звичка щоденно самостійно робити їх. І тільки після 
вироблення в учнів потреби виконувати фізичні вправи, можна вивчити на уроках і радити їм для 
самостійних занять дома комплекси ранкової гімнастики чи фізкультпаузи. 

Зазначимо, що тренувальний та оздоровчий ефекти фізичних занять залежать від того, наскільки 
пропоноване навантаження підходить індивідуальним особливостям того, хто навчається. Наприклад, 
при великому навантаженні не буде росту тренованості, а буде накоплюватися втомлюваність, яка 
попереджує про порушення діяльності організму. Тому практиканти вчаться визначати цей стан по 
суб'єктивних показниках (самоспостереження й оцінка загального почуття) і об'єктивних (спостереження 
за частотою серцевих скорочень, вимір артеріального тиску та ін.). Адже навчити школярів 
контролювати свій стан здоров'я повинен учитель фізичної культури, але краще, коли це зроблять 
шкільний лікар чи медсестра. Важливо також і батькам розповісти про значення самоконтролю під час 
виконання дітьми оздоровчих фізичних вправ. 

В умовах соціально-економічних реформ суспільство потребує вчителя, який володіє не тільки 
сучасними педагогічними технологіями, а й є носієм загальнолюдських цінностей – світоглядних 
орієнтирів, які характеризують ставлення його до себе й оточуючих. Адже, за словами вчителя-практика 
Н. Сироти, вплив учителя на учнів часто залежить від його авторитету. Чим він вищий, тим діти краще 
ставляться до предмета. Старшокласники люблять знаючого вчителя, поважають його організаторські 
здібності, вміння тримати дисципліну в класі (для вчителя фізичної культури це дуже важливо) та високі 
моральні якості [7: 15]. Тому під час педагогічної практики керівники практики та методисти повинні 
постійно спрямовувати студента на самодіагностику та самовдосконалення його особистості, що 
сприятиме формуванню готовності вчителя фізичної культури до організації самостійних занять учнів 
оздоровчими фізичними вправами. 

Висновки. Доцільно організована навчально-педагогічна практика студентів – одна з важливих умов 
ефективної підготовки їх до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів, а 
саме: 

1. Педагогічна практика реалізує адаптаційну функцію, яка враховує методи роботи 
досвідчених учителів і дає можливість студентам-практикантам працювати інноваційно, використовуючи 
сучасні напрямки у розвитку фізичної культури. 
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2. Стимулює творчу активність студентів, бо допомагає майбутнім учителям фізичної культури 
випробувати на практиці свої знання, вміння і навички, здобуті у ВНЗ, навчити учнів самостійно 
виконувати оздоровчі фізичні вправи. 

3. Вдосконалює дослідницькі навички студентів-практикантів при виконанні творчих робіт та їх 
професійно значущі особистісні якості. 

Перспективи подальших досліджень проблеми вбачаємо в обґрунтуванні інших педагогічних умов 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої 
діяльності школярів. 
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оздоровительной деятельности школьников. 

В статье рассмотрена организация учебно-педагогической практики студентов – как одно из 
эффективных педагогических условий подготовки их к профессиональной деятельности в рамках 
указанной проблемы. В частности, обращено внимание на практику, как один из путей стимуляции 

студентов к творческой деятельности, которая помогает им испытать умения и навыки, полученные в 
ВУЗЕ, научить учащихся самостоятельно выполнять оздоровительные физические упражнения. 
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оздоровительная деятельность. 
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Zhukovskyi Ye. I. The Arrangement of Teaching and Pedagogical Practice as One of the Requests of 
Effective Preparation of Future Physical Education Teachers to Organize Independent Pupil’s Health and 

Fitness Activity. 

The organization of teaching and pedagogical practice of students and its influence for their preparation for 
professional activity is analyzed in the article.  

Moreover, the pedagogical practice is an important component that has an influence on preparation for future 
teachers of physical education. The pedagogical practice helps to link the students' education at the university 

and future teaching at school. 
The article shows the effective technology of student’s practice, which is based on the following principles: the 
feedback of theoretical training and practice, consistency and systematic, free choice of individual tasks within 

the general tasks of practice, trust and partnership of the student with the head of practice. 
The student’s attention is focused on the certain aspects of the lessons methodology: the individual tasks, the 

influence of means and methods on pupils, the application of various display forms, the educational activities,  
the use of different methods for the development of physical qualities, the health-improving effect of upbringing, 
the student’s evaluating methodology at a lesson; the students’ stimulation of creative activity, which helps them 

to test their skills and abilities. The program teaches pupils to organize an independent view on health and 
fitness activity, to do hometasks in physical education, which are the first step of independent physical culture 

and recreation. 
The morning exercises help to keep health of school children, develop their motor qualities. The physical pauses 

instil mental clarity of pupils during their homework. 
It is necessary to pay attention to self-training, self-improvement of student’s personality during the practice in 
order to improve their ideological approaches. All these process assist organizing independent pupil’s health 

and fitness activities by the future teachers of physical education. 

Key words: students, pedagogical practice, independent health and fitness activity. 
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РОЗРОБКА МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ СИМУЛЯТОРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ 

Запропоновано авторську модель використання ігрових симуляторів для формування професійних 
компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. Представлено педагогічні підходи та принципи 
навчання, традиційні та нетрадиційні форми організації навчання, запропоновано методи навчання та 
окреслено необхідні засоби навчання. Виділено критерії, відповідні показники та рівні сформованості 

професійних компетентностей.  

Ключові слова: професійні компетентності, м’які компетентності, інженери-програмісти, ігрові 
симулятори. 

Вступ. Переважна більшість інженерів-програмістів працюють у командах і для виконання 
поставлених завдань з розробки програмного забезпечення їм часто доводиться спілкуватися з 
технічними або нетехнічними співробітниками та клієнтами, а також поглиблено обговорювати з ними 
вимоги, дизайн та реалізацію замовленого програмного забезпечення. Саме тому компетентності 
міжособистісного спілкування, співпраці, роботи у команді та інші професійні м’які компетентності 
вкрай важливі для успішної професійної діяльності інженерів-програмістів.  

Відповідно до багатьох наукових досліджень сформованість професійних м’яких компетентностей у 
інженерів-програмістів має значний вплив на успішний хід та завершення проектів розробки 
програмного забезпечення. Проте формуванню професійних м’яких компетентностей майбутніх 
інженерів-програмістів приділяється недостатньо уваги у навчальних програмах вищої школи, особливо 
у контексті практичних занять, навчальних проектів та професійної практики програмної інженерії. Як 
результат, багато майбутніх інженери-програмістів не визнають важливість спілкування і не володіють 
необхідними професійними м’якими компетентностями. 

У той час, як більшість підходів до навчання майбутніх інженерів-програмістів спрямовані на 
додавання реалізму у практичні заняття в аудиторії, деякі науковці (М. Баррос, А. Бейкер, C. Вернер, 
А. Дантас, E. Наварро, А. Хук) стверджують, що єдиним можливим способом надання студентам досвіду 
участі у реальних процесах розробки ПЗ в академічному середовищі є використання ігрових симуляторів 
та симуляцій у поєднанні з лекціями і навчальними проектами. Даний підхід має на меті дозволити 
студентам краще практикуватись і брати участь у процесах розробки ПЗ у більшому масштабі і більш 
швидким способом, ніж це може бути досягнуто на основі фактичних проектів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання формування професійних компетентностей у 
майбутніх інженерів-програмістів тією чи іншою мірою розглядають у своїх роботах такі дослідники, як 
М. Арат, Ф. Ахмед, Е. Еспіноза, Е. Метсвені, М. Морган, Д. Ногуез, Д. Е. Пол, А. Ф. Сілва, Т. Хорне. 
Використання ігрових симуляторів для формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-
програмістів у своїх працях підіймали Р. Атал, М. Баррос, А. Бейкер, C. Вернер, Д. Віл, К. Колфілд, 
С. П. Мей, E. Наварро, А. Сурека, Ц. Ся, А. Хук та ін. 

Метою нашої статті є розробка моделі використання ігрових симуляторів для формування 
професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. 

Узагальнення та систематизація наукової літератури дали можливість запропонувати авторську 
модель формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів, що базується на 
використання ігрових симуляторів (див. рис. 1) 

Запропонована модель враховує педагогічні підходи і принципи навчання та складається з мети, 
трьох структурних блоків і очікуваного результату. Метою є формування професійних "м'яких" 
компетентностей майбутніх інженерів-програмістів. 

У запропонованій моделі застосовуються такі педагогічні підходи: 
 компетентнісний – спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових і 

предметних компетенцій особистості; передбачає орієнтацію всіх компонентів навчального процесу на 
здобуття майбутніми фахівцями компетенцій, необхідних для професійної діяльності [1: 11]; 

 діяльнісний – процес навчання, який відтворює структуру діяльності. Відповідно до цього 
підходу діяльність визначають як основу, засіб і вирішальну умову розвитку особистості, як форму 
активної цілеспрямованої взаємодії людини з навколишнім світом [2: 123]; 
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Рис. 1. Модель використання ігрових симуляторів для формування м’яких професійних 

компетентностей майбутніх інженерів-програмістів 
 

 особистісно-орієнтований – всебічний розвиток особистості студента, а саме забезпечення умов 
розвитку особистості, реалізацію її природних потенціалів. У процесі формування професійної 
компетентності майбутніх інженерів-програмістів особистісно-орієнтований підхід дозволяє вирішувати 
наступні задачі: 1) забезпечити кожному студенту можливість навчання з урахуванням його здібностей, 
інтересів та мотивів вивчення професійних дисциплін; 2) змінити погляди викладачів та студентів на їх 
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роль та позиції в процесі формування професійних компетентностей; визначити необхідний характер 
міжособистісних взаємодій студента та викладача для підвищення ефективності даного процесу; 3) 
сприяти формуванню потреби в постійному самовдосконаленні в питаннях застосування професійних 
знань у майбутній професійній діяльності [2: 123]; 

 системний – розкриття цілісності педагогічних об’єктів, виявлення в них різноманітних типів 
зв’язків і зведення їх в єдину теоретичну картину; створює умови для послідовності та стабільності 
наукових пошуків [2: 124]; 

 ситуаційний підхід – направленість навчання на вироблення у студентів певного ставлення до 
діяльності та на формування реальної поведінки в певних ситуаціях [3: 203]. 

Використання даної моделі можливе лише з дотриманням таких принципів навчання: 
 зв'язку навчання з життям – в основі цього принципу лежать об’єктивні зв’язки між теорією та 

практикою, а також між наукою та конкретним застосуванням знань. Теоретичні знання лежать в основі 
ефективної праці, яка у свою чергу сприяє удосконаленню вже наявних знань та навичок [4: 66]; 

 систематичності й послідовності навчання – цей принцип визначається логікою науки та 
особливостями пізнавальною діяльності учнів, яка залежить від вікових та індивідуальних особливостей 
розвитку [5: 19]; 

 свідомості й активності – цей принцип передбачає усвідомлений та творчий підхід до 
засвоєння знань. Варто зазначити, що усвідомлене засвоєння знань забезпечується роз’ясненням мети і 
завдань навчального предмета, його практичного значення у житті та перспектив; залученням у процес 
навчання мислительних операцій та критичного підходу; належним контролем та самоконтролем [4: 67]; 

 наочності – наочність поділяють на такі види в залежності від характеру відображення 
дійсності: натуральна, зображувальна, схематична [6: 150]; 

 індивідуального підходу до студентів – цей принцип передбачає урахування викладачем 
особливостей студентів, рівня їхнього розумового розвитку, знань та умінь, а також інтересів і 
працездатності, що дає змогу студентам в умовах колективного навчання по-своєму засвоювати 
навчальний матеріал [7: 54]; 

 емоційності – у процесі навчання у студентів виникає певне ставлення до предмету та 
емоційний стан, що покращує або погіршує засвоєння матеріалу [8]; 

 доступності – необхідною умовою продуктивного навчання є відповідність його змісту, 
способів та методів віковим та індивідуальним особливостям студентів [9]; 

 актуальних знань і професійних умінь – пов’язаний з визначенням у ВНЗ тих дисциплін з 
актуальних знань та вмінь, які повинні вивчати студенти, щоб одержані знання та вміння були вже 
сьогодні і завтра потрібні роботодавцям [10: 13]. 

У організаційно-змістовому блоці передбачається вдосконалення змісту дисципліни "Проектний 
практикум та професійна практика програмної інженерії" за допомогою впровадження та використання 
інформаційно-комунікаційних технологій, таких як: ігрові симулятори. Метою використання ігрових 
симуляторів у процесі викладання навчальної дисципліни "Проектний практикум та професійна практика 
програмної інженерії" є формування у майбутніх інженерів-програмістів професійних компетентностей, 
пов’язаних з ефективною побудовою роботи у команді і комунікаціями у професійному контексті у 
рамках проектів розробки програмного забезпечення, оволодіння основами ефективної роботи з 
колегами та іншими зацікавленими сторонами (клієнтами, представники замовника, консультантами), 
концепціями співробітництва, стратегіями вислуховування, вирішення конфліктів, переконання та 
ведення переговорів, принципами ефективної усної комунікації, концепціями планування та 
пріоритезації свого часу та роботи, а також роботи під тиском. 

Діяльнісно-технологічний блок передбачає систематичне удосконалення форм організації, методів 
та засобів навчання майбутніх інженерів-програмістів через впровадження симуляційного навчанням на 
основі інформаційно-комунікаційних технологій у поєднанні з практичними заняттями, тренінгами та 
лекціями.  

Запропонована модель включає традиційні та нетрадиційні форми організації навчання, такі як: 
лабораторні роботи; практичні заняття; самостійна робота; менторство; консультації; тренінги; лекція-
бесіда; лекція-дискусія; проблемна лекція; тести; аудиторна модульна контрольна робота; іспит.  

Застосовуються наступні методи навчання:  
 метод проектів – метод навчання, що базується на включенні студентів у зміст тих чи інших 

проектів з метою розвитку творчих і пізнавальних навичок студентів, а також умінь орієнтуватися в 
інформаційному просторі, критично мислити і самостійно здобувати нові знання; 

 адаптивне навчання – даний метод передбачає оцінювання початкової підготовки суб'єкта 
навчання та відстеження результатів проходження навчання, а також характеристики сприйняття нових 
відомостей, передбачає можливість індивідуального коригування параметрів, структури й алгоритмів 
навчання;  

 симуляційне навчання – метод навчання, в основі якого лежить імітація будь-якого процесу за 
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допомогою штучної системи. Для реалізації методу симуляційного навчання використовують штучно 
створене імітоване середовище для навчання, наприклад, симуляційні системи для відпрацювання 
конкретних практичних компетентностей або компетентностей командної роботи в конкретній 
імітованій ситуації; 

 моделювання ситуацій – метод навчання, основу якого становить використання завдань, що 
базуються на моделюванні професійних ситуацій, а також на знаходженні такого оптимального рішення 
проблеми, від якого у студентів загострюється професійний інтерес, відбувається актуалізація наявних 
знань, умінь, навичок та досвіду, формуються компетентності професійного аналізу та узагальнення, а 
також відбувається розвиток необхідних професійних компетентностей; 

 тестування – науково обґрунтована форма процесу вимірювання знань студентів, що базується 
на застосуванні педагогічних тестів; допомагає визначити рівень знань та вмінь студентів, їх 
інтелектуальний розвиток за допомогою відповідно сформованих запитань, завдань, тестів та ін. 

Також у діяльнісно-технологічному блоці виділені такі засоби навчання: 
комп'ютери / смартфони / планшети з доступом до мережі Інтернет, ігрові симулятори (прикладне ПЗ), 
навчально-методичні матеріали. 

Оцінювально-рефлексивний блок містить рівні сформованості професійних компетентностей 
майбутніх інженерів-програмістів: професійний, достатній, функціональний, непродуктивний. Рівні 
визначається відповідно до критеріїв та показників сформованості професійних компетентностей, як 
інтегральний показник.  

Виділяються наступні критерії сформованості професійних компетентностей: 
 професійно-діяльнісний критерій – відображає ступінь розвитку професійних компетентностей 

організації процесу самовдосконалення та самоосвіти з метою професійного росту. 
 мотиваційно-вольовий – відображає професійну спрямованість, мотивацію та наявність у 

майбутніх інженерів-програмістів особистісних якостей, які характеризують придатність до здійснення 
професійної діяльності. 

 комунікативний критерій – полягає у здатності майбутніх інженерів-програмістів до 
міжособистісного та професійного спілкування; умінні демонструвати повагу у спілкуванні з кожним; 
спроможності встановлювати ділові контакти; умінні етично поводити себе у професійному середовищі з 
урахуванням культурних особливостей. 

Професійно-діяльнісний критерій представлений такими ключовими показниками: майбутній 
інженер програміст: 

 демонструє здатність до планування та пріоритезації; 
 демонструє здатність до вирішення проблем; 
 демонструє здатність до орієнтація на кінцевий результат 
 демонструє здатність до звітності; 
 демонструє здатність до професійної чесності  та етики; 
 демонструє здатність до інноваційності. 
 демонструє здатність до вирішення проблем, а також організації та планування робочого 

процесу. 
Мотиваційно-вольовий критерій представлений такими ключовими показниками: майбутній 

інженер-програміст 
 демонструє здатність до мотивації, безперервного навчання та саморозвитку, ставить цілі та 

завдання у межах процесу самовдосконалення і розробляє відповідні кроки для їх реалізації;  
 демонструє здатність до прийняття рішенні та здатний нести за них відповідальність; 
 демонструє здатність до ініціативності; 
 демонструє здатність адаптуватися до нових умов та обставин. 

Комунікативний критерій представлений такими ключовими показниками: майбутній інженер-
програміст 

 демонструє навички комунікативності, забезпечує чітку та ефективну комунікацію, а також 
бере на себе відповідальність за розуміння інших; 

 демонструє навички міжособистісних відносин, розпочинає та підтримує ефективні 
відносини з іншими людьми; добре ставиться до людей іншого походження та у 
різноманітних ситуаціях; проявляє розуміння, ввічливість, тактовність, співпереживання, 
турботу та люб'язність; здатний до вирішення конфліктних ситуацій; 

 демонструє здатність до роботи у команді, працює разом з іншими людьми та сприяє 
досягненню спільних поставлених цілей; 

 демонструє здатність до співпраці, працює спільно з іншими, всередині та за межами 
організації, для досягнення цілей, що ведуть до створення і підтримки взаємовигідних 
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партнерських відносин, максимально ефективного використання знань та досягнення 
відповідних результатів. 

За допомогою зазначених критеріїв та компонентів були визначені рівні сформованості професійних 
компетентностей майбутніх інженерів-програмістів: професійний; достатній; функціональний; 
непродуктивний. 

Зазначимо, що рівні сформованості професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів 
пов’язані з критеріями та показниками сформованості професійних компетентностей наступним чином: 

Професійний Показники всіх критеріїв наявні. 

Достатній 
Рівень співвідноситься з наявністю показників хоча б трьох з 
означених критеріїв на достатньому рівні або вище. 

Функціональний 
Показники двох або більше означених критеріїв є певним 
чином наявними, проте не на достатньому рівні. 

Непродуктивний 
Показники двох або більше критеріїв вказують на 
непродуктивний рівень. 

Розглянемо узагальнено вище зазначені рівні сформованості професійних компетентностей майбутніх 
інженерів-програмістів. 

Професійний рівень має відмінності у сформованості стійких професійних якостей та домінуванні 
професійно-моральних ціннісних орієнтацій. Просліджується чітке уявлення про сформованість 
індивідуального стилю професійної діяльності, прагненням до постійного професійного 
самовдосконалення та конструктивного вирішення проблем. Характеризується професійною 
спрямованістю, усвідомленим, позитивним ставленням майбутнього інженера-програміста до 
професійної діяльності, у тому числі до роботи у команді. Студент володіє глибокими, системними, 
усвідомленими знаннями, вміннями. Рівень самооцінки досить високий, рефлексивна позиція пов'язана з 
самоактуалізацією та самокритичністю у прийнятті власних рішень, виокремлюється понад все здатність 
працювати у команді. Студенти займаються пошуком особистісного змісту, як найважливішого прояву 
індивідуального стилю діяльності. Вільне застосування ІКТ та спецтехнологій у комунікаційному 
просторі, високий культурологічний та соціальний потенціал виконання професійних обов’язків та 
покладених повноважень зміцнює соціолого-психологічний та мотиваційно-вольовий компоненти 
професійних м'яких компетентностей, тим самим балансуючи сформованість та наближення професійної 
підготовки майбутніх інженерів-програмістів до рівня професіоналізму висококваліфікованого 
працівника, фахівця у своєї справі. 

Достатній рівень виокремлюється достатнім проявом командного стилю професійної діяльності 
майбутнього інженера-програміста; цілеспрямованістю, усвідомленням основних ідей і понять про 
оволодіння професійними знаннями та вміннями; чітким усвідомленням своїх майбутніх повноважень і 
компетентностей; прагненням до внеску коректив у роботу, що виконується, вирішенням проблем та 
вдосконаленням окремих елементів праці, самостійністю у прийнятті рішень у невизначених умовах та 
перенесення знань, умінь та навичок у нові ситуативні позиції. Тобто усунення шаблонності вирішення 
професійних питань та висунення власних спроб урегулювати ту чи іншу виробничу ситуацію 
осмисленими і доцільними діями, бажання удосконалити свою фахову діяльність пошуком нових 
способів, методів та технологій; комунікативністю всередині команди та активною участю у 
різноманітних професійно-спрямованих заходах. Рефлексивна позиція пов’язана з самоствердженням, 
самореалізацією через формування індивідуального стилю, але є перспективи щодо професійного 
зростання через вдосконалення всіх існуючих компонентів формування професійних м'яких 
компетентностей майбутнього інженера-програміста в аспекті розвитку та інноваційності застосування 
сучасного та спеціалізованого програмного забезпечення у професійній діяльності.  

Функціональний рівень засвідчується епізодичними знаннями про майбутню професійну діяльність 
інженерів-програмістів, визначається недостатнім пізнавальним інтересом до професії. Спостерігається 
слабка комунікативність та низька ефективність при роботі у команді. У вирішенні проблем 
орієнтованих на розумову і усвідомлюючу рефлексію мети майбутньої професійної діяльності 
допускаються значні помилки, що важко і невдало виправляються навіть на основі наслідування або 
інструкцій. При вирішенні складних і творчих вправ студенти уникають прийняття рішень, тобто прояв 
креативної та мобільної активності майбутнього інженера-програміста взагалі обмежується лише 
відтворювальними діями, не спостерігаються ознаки стійкого власного стилю діяльності, когнітивні та 
комунікативні компоненти професійних м'яких компетентностей майбутнього інженера-програміста 
знаходяться на елементарному рівні сформованості.  

Непродуктивний рівень охарактеризований низьким мотиваційно-вольовим компонентом та 
невизнанням студента себе як особистості у майбутній професійній діяльності. Тобто, спостерігається 
повна невідповідність своєї майбутньої посади, відсутність здатності до виконання обов’язків, вирішення 
професійних проблем та опанування низкою повноважень, що покладаються роботодавцем на 
відповідного фахівця. Студенти володіють лише окремими вміннями на рівні простих операцій, при 
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виконанні яких допускають значні помилки. Рефлексивна позиція присутня дуже рідко, характеризується 
нестійкістю, короткотривалістю та ситуативністю. Також, елементарний рівень теоретичної підготовки 
студентів визначається невмінням швидко і вчасно приймати самостійні рішення. У цьому сенсі з 
професією не пов’язані ціннісні орієнтації. Компетентності міжособистісного спілкування не 
відповідають кваліфікаційним вимогам до працівника даної кваліфікації. Слабко розвинені 
компетентності роботи в команді, студенти не виявляють стійкого інтересу до їх ефективного 
використання у процесі професійної підготовки та у майбутній професійній діяльності. Когнітивні 
компетентності розвинені на низькому рівні: студенти неспроможні швидко орієнтуватися у великих 
обсягах даних та відомостей, відчувають труднощі в їх пошуку і використанні.  

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Варто зазначити, що результатом моделі є 
сформовані професійні м’які компетентності майбутніх інженерів-програмістів. Перевагами 
запропонованої авторської моделі є орієнтація навчально-виховного процесу на надання студентам 
досвіду участі у реальних процесах розробки програмного забезпечення в академічному середовищі та 
відповідність сформованих професійних компетентностей майбутніх інженерів-програмістів потребам 
ринку праці. У подальших дослідженнях планується виконати педагогічне проектування методики 
застосування ігрових симуляторів для формування професійних компетентностей майбутніх інженерів-
програмістів. 
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Концедайло В. В. Разработка модели использования игровых симуляторов для формирования 
профессиональных компетентностей будущих инженеров-программистов. 

Предложена авторская модель использования игровых симуляторов для формирования 
профессиональных компетентностей будущих инженеров-программистов. Представлены 

педагогические подходы и принципы обучения, традиционные и нетрадиционные формы организации 
обучения, предложены методы обучения и намечены необходимые средства обучения. Выделены 

критерии, соответствующие показатели и уровни сформированности профессиональных 
компетентностей.  

Ключевые слова: профессиональные компетентности, мягкие компетентности, инженеры-
программисты, игровые симуляторы. 

Kontsedailo V. V. The Development of the Model of Use of Simulation Games to Develop Professional 
Competencies of Future Software Engineers. 

The development of professional soft competencies of future software engineers plays an important role in the 
curricula of software development education, especially in the context of practical exercises, educational 

projects and professional practice. The author’s model that describes the use of simulation games to develop 
professional competencies of future software engineers is proposed. The following pedagogical approaches are 

presented: competence-based, activity-based, personality-oriented, systematic and situational. Such principles of 
teaching are considered: the connection of learning with life, the systematic and consistent training, principles 
of consciousness and activity, visibility, the individual approach, principles of emotionality, accessibility, the 

principle of relevant knowledge and professional skills. The following traditional and non-traditional forms of 
the organization of teaching are presented: laboratory works, practical lessons, independent work, mentoring, 

consultations, trainings, lecture-conversation, lecture-discussion, problem-based lecture, tests, modular 
assessments, exams. The following teaching methods are considered: project based learning, adaptive learning, 
simulation-based learning, situation-based learning, assessment based learning. The use of such teaching aids is 

defined: computers, smart phones, tablets with access to the Internet, simulation games and educational 
materials. The following criteria for the development of professional competencies and key indicators for each 

one of them are defined: professional and activity-based, motivational, functional, communicative. The following 
levels of professional competencies of future software engineers are defined: professional, sufficient, functional, 
and unproductive. The outcome of the model is the developed professional soft competencies of future software 

engineers. The advantages of the proposed model are the focus of the educational process on providing students 
with the experience of participating in real software development processes in an academic environment and the 

orientation on matching the developed professional soft competencies of future software engineers with the 
demands of the labor market. 

Key words: professional competence, soft competence, software engineers, simulation games. 
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РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТУРЕЧЧИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ 

Стаття присвячена аналізу реформ середньої освіти Туреччини на сучасному етапі. Автор узагальнює 
процеси структурування освіти на всіх державних рівнях, розглядає вплив держави на реформування 
загальної середньої освіти, визначає причинно-наслідкові зв’язки основних рис інноваційних освітніх 
процесів в структурі системи освіти, її змісті, шляхах управління та фінансування, контролю та 

оцінювання знань, умінь учнів загальноосвітніх закладів, аналізує вплив соціально-економічної ситуації 
Туреччини на становлення загальної середньої освіти. 

Ключові слова: освіта, загальна середня освіта, освітні реформи, демократизація, націоналізація. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Розвиток суспільства пред'являє високі вимоги до 
підготовки конкурентоспроможних випускників освітніх закладів, до рівня їх здатності вирішувати 
науково-технічні, інноваційні, управлінські та інші завдання. Розвиток середньої освіти в Туреччині 
здійснюється в напрямку реалізації пріоритетних фундаментальних досліджень на базі сучасних 
технологічних платформ. Головним засобом розвитку будь-якої системи освіти є реформи та інноваційні 
вдосконалення. Останні роки ХХ століття характеризуються спробою Туреччини удосконалити свою 
систему освіти, тому глибока реформа освіти в Туреччині, яка розпочалася в 90-х роках ХХ століття, 
охопила структуру системи освіти, її зміст, управління та фінансування, а також систему контролю та 
оцінювання компетенцій, знань та умінь учнів.  

Інтернаціоналізація освітнього простору в умовах соціально-економічного й культурного зближення 
європейських країн, що детермінує необхідність критичного вивчення досвіду організації реформування 
системи освіти у різних країнах з метою використання кращих світових надбань та усвідомлення 
проблем у цій сфері суспільного буття. Важливим для сучасних педагогічних досліджень у цьому 
контексті можна вважати досвід Туреччини, яка в умовах динамічного суспільно-політичного розвитку 
приділяє багато уваги створенню якісної системи освіти. 

Якщо протягом ХХ століття Туреччина була відома своєю нестабільністю, то на сьогодні її економіка 
є багатообіцяючою завдяки середньому класу з міцними позиціями, чітким основам ведення бізнесу і 
перспективним інноваційним кластерам [1]. У ст. 60 Конституції Турецької Республіки записано, що 
кожен громадянин має право на соціальне забезпечення, держава вживає необхідних заходів щодо того, 
щоб добитися цього, і створює та модернізує відповідні організації [2]. Поетапні кроки реформування 
системи освіти Туреччини прослідковуються у низці законопроектів, зокрема у "Законі про вищу освіту", 
"Постанові про академічну оцінку та покращення якості в закладах вищої освіти", "Законі про 
організацію та обов’язки Міністерства національної освіти", "Законі про державне фінансове управління 
та контроль", "Постанові про наглядову раду Міністерства національної освіти", в яких окреслено 
основні заходи, спрямовані реформування системи освіти країни [3; 4; 5; 6]. 

Порівняльні педагогічні розвідки мають виявити проблеми та зміни, що відбуваються в системі освіті 
Туреччини на тлі загальносвітових тенденцій.  

Зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями. У науковій літературі накопичено 
досвід досліджень проблем реформування освіти в Європі та світі, зокрема: особливостям інтегративних 
процесів у професійно-технічній школі (Р. Гуревич, Б. Камінський, Н. Ничкало); розвитку системи освіти 
Туреччини присвячені дослідження А. Газізової, Ю. Лі, С. Сапожнікова, С. Усманової та ін., 
становленню освіти Туреччини Й. Акюз, А. Барблан, Є. Іхсаноглу, Т. Коротько та ін., проблемам якості 
освіти Туреччини Н. Борахан, К. Гуруз, Р. Кайнар, Ф. Мізікаджи, М. Озден, А. Озджан, С. Сомел та ін. 

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Кінець ХХ 
століття – це період великих змін у турецькій економіці, а також у політичних та соціальних 
структурах [7]. Звичайно, реформи не могли не вплинути на систему освіти. Турецька школа кінця ХХ 
століття суттєво відрізнялась від тієї, якою була десятками років раніше. Виділено наступні тенденції 
змін у системі освіти: збільшення нерівномірності рівня освіти, викликане соціальними та регіональними 
диференціаціями, для ліквідації яких держава не вживала жодних заходів; демонополізація та часткова 
децентралізація управління школою, що передбачало створення приватних навчальних закладів усіх 
рівнів; введення нових програм, що дозволило поглибити інтегративність навчання та виховання, і в 
результаті вивести турецьку середню освіту на рівень європейського стандарту середньої освіти тощо.  
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Варто зазначити, що децентралізація управління освітою – характерна риса освітніх систем різних 
країн. У європейському звіті про якість шкільної освіти децентралізація освіти визначена як одна з п’яти 
ключових проблем майбутнього. У ньому зазначено, що перенесення процесу прийняття рішень на 
рівень школи є важливою політичною стратегією, яка викликана недостатністю довіри до здатності 
держави адекватно реагувати на потреби вимогливого населення [8]. Кінцевою метою модернізації 
освіти в Туреччині є підвищення якості освіти, майстерності педагогів, наближення освіти до 
європейських стандартів. Незаперечним є факт, що ефективність, переваги та успіх проведення освітніх 
реформ в Туреччині залежить, в першу чергу, від належного фінансування. Ключову роль у 
реформуванні турецької освіти впродовж останніх 35 років відіграли різні органи управління системою 
освіти. Зупинимося детальніше на них. 

Організаційна структура та функції Міністерства національної освіти (Milli Eğitim Bakanlığı) 
регулюється Законом про організацію та обов’язки Міністерства національної освіти (Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Gorevleri Hakkında Kanun) № 3397, згідно якого організаційна структура 
Міністерства національної освіти складається з чотирьох основних напрямів: центральна, провінційна, 
іноземна організації та підзвітні їм установи. 

Згідно поняттю про державне керівництво в Туреччині, централізоване управління значно впливає на 
освіту. Центральна організація включає Раду з питань освіти Туреччини (Talim ve Terbiye Kurulu – TTK), 
головні управління (Головне управління з питань початкової освіти –lkoğretim Genel Mudurluğu, Головне 
управління з питань середньої освіти – Orta Oğretim Genel Mudurluğu vb та інші), додаткові відділи та 
постійні ради. 

Провінційна управлінська система передбачає поширення центральної системи управління освітою на 
місцевому рівні (провінції та райони), але регіональних відділів у цій структурі немає. В кожній провінції 
чи районі розташовуються правління з питань національної освіти (Milli Eğitim Mudurluğu), члени яких 
прирівнюються до державних чиновників (в провінціях – це губернатор (мер). Губернаторство є 
втіленням розпоряджень та директив, отриманих від Міністерства національної освіти [9; 10] 

Усі навчальні заклади є підпорядкованими Управлінню з питань національної освіти (Milli Eğitim 
Mudurluğu), тому і в кадрових питаннях та питаннях, що стосуються бюджету, шкільна адміністрація 
цілком залежить від центрального органу управління освітою і, як наслідок, повноваження освітнього 
закладу стосовно створення джерел самозабезпечення та формування штату працівників є обмеженими. 
Директори освітніх закладів, крім директорів Анатолійських шкіл, призначаються на посаду 
губернаторами. А директори та вчителі Анатолійських шкіл призначаються на посади безпосередньо 
центральним органом управління освітою [11]. 

Крім центральної та провінційної організацій Міністерства національної освіти, також існує іноземна 
організація (консалтинг у сфері освіти, кабінети аташе з питань освіти та ін.) та дочірні установи 
Міністерства національної освіти. 

Центральна організація Міністерства національної освіти включає членів міністерства, головні 
відділи, консультаційні та наглядові відділи, додаткові відділи та постійні ради.  

Міністр (Bakan) відповідає за надання послуг, які пропонує Міністерство національної освіти згідно 
законодавства, основної політики країни та політики з питань національної безпеки, планів розвитку та 
щорічних програм. Міністр забезпечує співпрацю та узгодження низки спільних питань з іншими 
міністерствами та організаціями. Заступник міністра освіти (Musteşar) відповідає за організацію та 
виконання послуг, які надає міністерство згідно цілей та політики Міністерства національної освіти, 
планів розвитку, річних програм та положень законодавства за та від імені міністра.  

Турецька Рада з питань освіти (Talim ve Terbiye Kurulu) на сьогодні є безпосереднім науково-
консультативним органом, який має право приймати рішення щодо усіх питань пов’язаних з освітою. 
Рада з питань освіти має наступні структурні підрозділи – відділи, які займаються освітою та 
навчальними планами, адміністративним управлінням, питаннями системи освіти та принципів її роботи, 
перевірками та розробкою нового планування тощо. Варто зазначити, що Рада з питань освіти виступає 
ініціатором та організатором проведення досліджень, пов’язаних з системою освіти, навчальними 
планами та матеріалами, зокрема гарантуванням їх подальшої розробки та затвердженням внесення 
відповідних змін до них; виданням підручників та додаткових навчальних матеріалів відповідно до 
навчального плану; рецензуванням, внесенням змін та затвердженням навчальних планів, підручників, 
додаткових навчальних матеріалів, посібників для вчителів, підготовлених відповідними відділами 
Міністерства; аналізом тенденцій у вітчизняній та зарубіжній освіті, оцінкою можливостей культурного 
обміну; розробкою положень щодо гарантій підвищення кваліфікації викладацького штату та 
адміністративного (Закон з питань організації та обов’язків Міністерства національної освіти, стаття 8). 
Сьогодні Рада є головним органом, відповідальним за проведення шкільної реформи та підготовку нових 
навчальних програм для 1-го, 5-го та 9-го класів, що набрали чинності з вересня 2017 року. 

Закон з питань організації та обов’язків Міністерства національної освіти (стаття 9) передбачає 
створення наступних підрозділів, які приймають рішення з приводу адміністративних питань у сфері 
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освіти, зокрема головних управлінь з питань дошкільної освіти (Okul Oncesi Eğitimi Genel Mudurluğu), з 
питань початкової освіти (İlkoğretim Genel Mudurluğu), з питань середньої освіти (Ortaoğretim Genel 
Mudurluğu), з питань професійної та технічної освіти для юнаків та дівчат (Erkek Teknik Oğretim Genel 
Mudurluğu), а також головних управлінь з питань освіти у сфері торгівлі та туризму (Ticaret ve Turizm 
Oğretimi Genel Mudurluğu), з питань підготовки вчителів (Oğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel 
Mudurluğu), з питань релігійної освіти (Din Oğretimi Genel Mudurluğu), приватних освітніх установ (Ozel 
Oğretim Kurumları Genel Mudurluğu) та з питань неформальної освіти (Cıraklık ve Yaygın Eğitim Genel 
Mudurluğu)  

Серед напрямків реформування середньої освіти, можемо виділити наступні: перехід до 13-ти річної 
обов’язкової освіти (1+4+4+4); скасування курсів "національної безпеки" та "історії революції і 
революційних принципів Ататюрка", відміну домашніх завдань, але введення списку обов’язкової для 
прочитання літератури, обов’язкових до перегляду фільмів для вчителів, зменшення навчального 
навантаження на учнів тощо [12]. Створення нового курикулуму передбачає акцент на національні 
цінності та вивчення внеску в науку турецьких та мусульманських вчених, що дозволяє поєднати 
елементи євроцентризму з національною ідеєю розвитку освіти Туреччини. 

Збільшенню кількості учнів в "школах імамів" сприяла реформа освіти 2012 року (4+4+4), в рамках 
якої запроваджувалася система обов’язкової 12-річної середньої освіти, що включала початкову, середню 
і старшу школи. В рамках проведених реформ 2005-2012 рр. розширювався "мусульманський контент" 
навчальних програм в державних і приватних освітніх закладах, зокрема курс "Ісламу" було виключено 
зі шкільних програм, введено курс "Релігійної культури та моральних цінностей", який передбачав 
вивчення Корану та норм ісламської моралі, збільшуючи кількість годин у курикулумі з 1 до 2 годин на 
тиждень за рахунок інших предметів. Дискусії щодо введення / виключення курсів "Релігійної культури 
та моральних цінностей", "Життя пророка Мухаммеда", "Читання Корану", "Історії ісламу" тривають і до 
цього часу, збільшуючи частку цих курсів до 6 годин релігійної освіти на тиждень навіть в стінах 
загальноосвітньої світської школи.  

Консультативні та наглядові підрозділи(відділи) займаються науковою, пошуковою діяльністю у 
сфері адміністративних питань – Адміністрація наглядової ради (Teftiş Kurulu Başkanlığı), Адміністрація 
з питань стратегічного розвитку (Strateji Geliştirme Başkanlığı). Адміністрація наглядової ради проводить 
наглядову, наукову, дослідницьку та діагностувальну роботу для та від імені Міністра, згідно його наказу 
чи дозволу, пов’язану з організацією Міністерства та всіх підзвітних йому установ (Закон з питань 
організації та обов’язків Міністерства національної освіти; стаття 26). Адміністрація з питань 
стратегічного розвитку забезпечує організацію та проведення досліджень з метою визначення 
довгострокових та короткострокових стратегій та політики у системі управління освітою та визначення її 
перспектив в рамках стратегій та політики національного розвитку, річних та урядових планів розвитку; 
дослідження зовнішніх факторів, які можуть впливати на якість освітніх послуг (Закон з питань 
організації та обов’язків Міністерства національної освіти; стаття 7)  

В системі центральної організації Міністерства національної освіти є постійні ради – ради директорів 
(Milli Eğitim Şurası, Müdürler Kurulu), які включають до свого складу керівників відділів, таким чином 
формуючи центральну організацію Міністерства національної освіти з метою розробки та прийняття 
консультативних положень; ради з питань стажування та професійної освіти (Mesleki Eğitim Kurulu), 
студентські дисциплінарні ради (Öğrenci Disiplin Kurulları) та спеціальні експертні комісії (Özel İhtisas 
Komisyonları). Національна Рада з питань освіти (Milli Eğitim Şurası) – є найвищою консультативною 
радою Міністерство національної освіти. 

Контроль за освітнім процесом здійснюється на рівні Адміністрації Наглядової Ради (Teftiş Kurulu 
Başkanlığı) та наглядових рад з питань початкової освіти. За розпорядженням та підтвердженням 
Міністра, Рада здійснює нагляд, аналіз, вивчення та дослідження центральних, провінційних та 
іноземних освітніх установ (Положення Міністерства національної освіти з питань Наглядової Ради, 
стаття 5); організовує проведення перевірок в освітніх закладах, вживає необхідні заходи для усунення 
методичних недоліків; протидіє випадкам корупції або порушення законодавства (стаття 10).  

Важливим моментом реформування системи освіти Туреччини є створення Національної академії 
освіти 15 липня 2005 року (Наказ № 1327), метою якої є організація підготовки фахівців для управління 
та контролю за навчально-виховним процесом освітніх закладів. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Головним інвестором в сфері 
освіти Туреччини є держава, тому як реформування системи освіти, так і державні витрати на середню 
освіту у відсотках від загального обсягу державних витрат на освіту досягають європейських та світових 
тенденцій. Однією з особливостей реформування системи освіти Туреччини є реалізація ідей сучасного 
розвитку освіти на всіх рівнях управління освітою; одночасне поєднання державного контролю освітніх 
реформ та децентралізації, інтернаціоналізації освіти із національною ідеєю, а також врахування 
релігійних та етнічних особливостей різних груп населення; відмова від застарілих методик виховання та 
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боротьба з пережитками "часів військових переворотів"; актуалізація курикулуму та навчальних програм 
у відповідності до сучасних реалій тощо. 
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Kucuk S. Reform of Turkey's Secondary Education System at the Present Moment: Organization and 
Management. 

The article is devoted to the analysis of secondary education reforms in Turkey at the present moment. The 
necessity for strengthening the reforming process in Turkish education has been widely acknowledged in the 

numerous education studies conducted at the past and at the present moment. The author summarizes the 
processes of structuring education at all government levels, examines the government influence on the reform of 
general secondary education, determines the causal relationships of the main features of innovative educational 

processes in the structure of the education system, its content, management and financing, control and 
evaluation of students’ knowledge and abilities in general educational institutions, analyzes the influence of the 

social and economic situation of Turkey on the formation of general secondary education. The education 
changes based on the "4+4+4" formula provides compulsory 12-year education. Reform of Turkey's secondary 
education system considers the ways in which structural changes and practice have developed in response to a 
rapidly changing educational scenario over the last decade to meet the ever-growing and changing demands of 

Turkish society, policy-makers and other stakeholders and considers future developments. The possibility of 
successfully restructuring secondary education in its entirety depends on the presence of a public demand for 

reform in education and on what Turkish as a nation thinks it takes to achieve reform. 

Key words: education, general secondary education, educational reforms, democratization, nationalization. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛЯ ДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ 
УМІНЬ І НАВИЧОК ДОШКІЛЬНИКІВ 

У статті висвітлені деякі методологічні орієнтири розробки концепції, яка спроможна розширити 
принципові уявлення про підготовку майбутніх вихователів до розвитку соціальних умінь і навичок 
старших дошкільників. На основі аналізу наукового фонду, що нині склався, обґрунтовується 

системоутворювальні засади авторського підходу до визначення педагогічної стратегії підготовки 
вихователя до розвитку дошкільника як суб’єкта соціальної дії. 

Ключові слова: методологія, системний підхід, розвиток соціальних умінь і навичок старших 
дошкільників, професійна підготовка майбутнього вихователя, системоутворювальні засади 

педагогічної стратегії підготовки педагога-дошкільника. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і практичними 
завданнями. Пріоритетним напрямом реформування вітчизняної освіти є активізація соціальної активності 
вихованців, де ідеєю, що пожвавлює конструктивність особистісно-професійного впливу на дитину, визнано 
"зростання її небайдужою". 

В цьому контексті актуалізується становлення особистості дитини як суб’єкта соціальної дії, здатність 
педагога успішно розв’язувати це завдання у професійній діяльності. Якщо ж ураховувати самостійність 
такого ланцюжка вітчизняної системи освіти, яким визнано дошкілля, то стає зрозумілою і значущість 
готовності майбутнього вихователя щодо вищеокресленого сегмента професійної діяльності, і роль 
сформованості у дитини дошкільного віку соціальних умінь та навичок – передумови її успішного 
становлення як суб’єкта соціальної дії. 

Натомість результати пілотного дослідження, проведеного нами з метою з’ясування здатності педагогів-
дошкільників (зокрема, деяких дошкільних закладів освіти Одещини) до розвитку соціальних умінь і 
навичок старших дошкільників, дозволяють зробити принаймні два узагальнення. Перше з них: переважна 
більшість респондентів відносить цей аспект соціального розвитку дитини старшого дошкільного віку до 
категорії "бажаного, але не обов’язкового". Друге узагальнення відтворює ситуацію, коли за самоцінними 
судженнями студентів, які набувають у вищій школі спеціальність "Дошкільна освіта" і є випускниками 
бакалаврату, "практично готовими" себе вважають 19 % опитаних; "більш готовим, ніж неготовим" – 
приблизно кожний третій з них; "більш неготовими, ніж готовими" – 29 %, а "не готовими" визнали себе 
18 % респондентів (звісно, якщо йдеться про результат підготовки саме до вище окресленої сфери фахової 
діяльності). 

Отож, можна припустити, що недосконалою є професійна підготовка майбутнього вихователя закладу 
освіти до розвитку соціальних умінь і навичок у старших дошкільників та невикористаними залишаються 
ресурси саме вищої школи – основного етапу професійного становлення фахівця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Вивчення і узагальнення наукової 
літератури з проблематики професійної підготовки майбутнього педагога-вихователя (Л. Богуш, Т. Величко, 
Ю. Волинець, О. Листопад, В. Любива, Н. Хворостивська та ін.) засвідчують, що певні теоретико-методичні 
аспекти професійної підготовки майбутніх вихователів досліджувалися як на фундаментальному рівні, так і 
осмислювалися побіжно – з огляду на своєрідність предмета вивчення дослідника. Наприклад, С. Гаврилюк, 
досліджуючи означений процес за вектором здатності майбутнього фахівця до педагогічної творчості, 
встановила: у дошкільному віці дитини своєрідним "внутрішнім генератором" саморозвитку та 
самовдосконалення є її пошукова творча діяльність, а здатність педагога впливати на дитячу творчість 
інтенсивно розвивається, якщо активізується інтерес студентів до педагогічних інновацій [1]. Такий ракурс 
проведеного дослідження дозволяє, з одного боку, враховувати ресурси соціального розвитку саме дитини 
дошкільного віку, а з іншого – на етапі визначення технолого-методичного концепту дослідження процесу 
професійної підготовки педагога-дошкільника більш прискіпливо поставитися до вибору оптимальної 
технології становлення "мотивованого студента", тобто такого, який би позитивно-активно відносився до 
педагогічних інновацій. У зв’язку із зазначеним привертають увагу напрацювання тих науковців, які 
вивчають методику створення у вищій школі педагогічних умов, що сприяють формуванню майбутнього 
фахівця – суб’єкта професійної діяльності. Так, ураховуючи важливість набуття майбутнім спеціалістами 
соціономічної сфери у період університетської освіти досвіду суб’єктності, К. Віцукаєва окреслює 
сукупність таких педагогічних умов: наявність стійкої мотивації студента до вияву власної позиції у 
майбутній професійній діяльності; забезпечення інтегративних знань, умінь і навичок майбутнього фахівця 
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щодо реалізації суб’єктності у професійній діяльності; встановлення міжпредметних зв’язків з-поміж 
дисциплін професійно-орієнтованої підготовки студентів [2: 43–44]. Зазначене складає певний практичний 
інтерес, насамперед, у такій площині: визначаючи теоретико-методологічний концепт дослідження процесу 
підготовки саме майбутнього педагога-вихователя як фахівця-соціономіста, доречно вбачати контекстність 
обраного дослідницького підходу. 

Відмітимо, що нині вже склався певний науковий фонд, який віддзеркалює результати проведеного 
дослідниками аналізу своєрідності підготовки майбутнього вихователя у зарубіжжі. Так, дослідники, які 
вивчають становлення і розвиток фахівця з дошкільної освіти в умовах американських вишів (Н. Мельник, 
А. Чичук та ін.), зауважують на доцільності творчого запозичення ідеї гуманітарного (персоналістичного) 
підходу до підготовки студентів. При цьому дослідниками доведено, що у такий спосіб видається за 
можливе з-поміж компетентностей, яких набуває студент (зокрема, Державного університету Монтклеа), ще 
й успішно підготувати його до зміцнення здоров’я (у тому числі й соціального) та всебічного розвитку 
дошкільнят. У окресленій площині інтерес становить і дослідження сталої практики підготовки педагогів-
дошкільників у Польщі (М. Варшауер), у Турецькій Республіці (М. Дегирменджі) через успішне 
запровадження синхронної моделі компетентнісного й особистісного підходів. Отож, звернення до висновків 
педагогів-компаративістів дозволяє скоригувати наш дослідницький задум щодо вивчення проблемних 
питань професійної підготовки майбутнього вихователя до розвитку соціальних умінь і навичок старших 
дошкільників. 

Мета статті – висвітлити деякі аспекти методологічного вектору стратегії підготовки студентів до 
конструктивного розвитку дитини старшого дошкільного віку як суб’єкта соціальної дії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. І накопичений досвід дошкільної освіти, і результати 
досліджень, присвячених удосконаленню професійної підготовки студентів, які у сучасному виші набувають 
спеціальність "Дошкільна освіта", актуалізують необхідність всебічного вивчення чинників, що 
обумовлюють позитивну соціальну інтеграцію вихованця. Особистісно-професійна готовність педагога-
дошкільника у зазначеному ракурсі складає один із вирішальних чинників. Відтак постає проблемним 
питання розробки відповідної конструктивної педагогічної концепції. Йдеться про визначеність у важливому 
параметрі започаткованого дослідження, бо концепція (від лат. "conception") трактується як той спосіб 
розуміння, як такий "провідний задум" або "конструктивний принцип" досліджуваного явища (процесу), 
який "задає" вектори змістового наповнення "моделей-концептів". 

Відмітимо, що сутність концептуалізації висвітлена у науковій літературі. Ми приймаємо наукову 
позицію тих науковців (Р. Гурін), які вбачають у науковій концептуалізації віднаходження необхідних 
концептів та встановлення між ними зв’язків – віддзеркалення предметної галузі наукового знання. У такий 
спосіб (за М. Хеллманом) і розробляється модель-концепт, що слугує не лише відтворенням розуміння-
пояснення, а й визначальним інструментарієм щодо "допустимого спектру різних шляхів динаміки системи". 

Отож, як відомо, саме системний підхід передбачає системний аналіз, зокрема процесу, який є предметом 
і нашої дослідницької уваги. Системність виступає важливою його характеристикою, бо йдеться про 
упорядковану множинність елементів, де, за М. Каганом, утворюються особливі якості цього процесу як 
цілісності, що "не зводяться" до властивостей елементів [3: 19]. 

Методологічна значущість системного підходу визначається ще й тим, що будь-яке педагогічне явище 
або процес представляється як система у тому сенсі, у якому вона трактується сучасними науковцями 
(П. Анохін, М. Каган, В. Садоський, Е. Юдін та ін.). Йдеться, зокрема, про визнання процесу підготовки 
майбутнього вихователя як такого, що має базовою характеристикою системність. Якщо ж виходити із 
поняття "педагогічна система" у тому значенні, що найпершим було надано Я. Мамонтовим, то слід 
враховувати ще й такі якісні характеристики системи, як-от: цілісність; наявність "закономірного 
сполучення" необхідних для будь-якої системи елементів, однак при цьому виключається випадкова 
підпорядкованість меті усіх чинників цієї системи та відношень між ними [4: 11]. 

До зазначеного додамо: предметом нашої дослідницької уваги є вивчення саме соціального об’єкта, а, 
відтак, доцільно врахувати вагу системного підходу через призму трактування довідковими джерелами 
соціальних термінів, тобто означений підхід розцінюється "і як теорія, і як метод пізнання". 

Розробляючи системоутворювальні складові концепції дослідження, ми намагались урахувати істотні 
досягнення науковців у розробленні компетентнісного підходу (І. Зимня, О. Овчарук, О. Пометун, 
В. Сластьонін, Ю. Татур та ін.). Йдеться, насамперед, про доведення його спроможності "перенести" 
смисловий контекст діяльності особистості від функціонального до перетворювального. І науковці, і 
практики єдині у визнанні домінантою компетентнісного підходу – "знання в дії". Мають рацію і ті науковці 
(О. Вербицький, О. Ларіанова), які особливо відзначають потенціал такого підходу щодо різнопланових змін 
у професійній освіті, а також ті дослідники (насамперед, О. Огієнко), які стверджують: окреслений підхід 
дозволяє максимально врахувати запити суспільства та економіки до підготовки саме конкурентоздатного 
спеціаліста. 

Водночас ми поділяємо думку і тих дослідників своєрідності компетентнісного підходу, які деталізують 
у ньому знаннєвий компонент. Так, аналізуючи результати проведеного Г. Єльніковою дослідження, 
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вважаємо правомірним все ж розрізняти, по-перше, "знання-ознайомлення", які характеризуються 
формулюванням поняття у такий спосіб, як-от: "що називається…?"; по-друге, "репродуктивні знання", що 
проектуються на вимогу: "розкрийте поняття…"; по-третє, "конструктивні знання, уміння"; а вони 
віддзеркалюють зв’язки між певними поняттями або системою понять (типу: "чим вирізняється…?"); по-
четверте, "креативні знання, уміння", які пов’язані із переносом у нову ситуацію (типу: "змоделюйте…", 
"розробіть проект…", "надайте характеристику власного бачення…"). Отож, розуміючи компетентність 
особистості, зокрема, майбутнього вихователя дошкільного закладу освіти, як інтегроване особистісно-
професійне утворення, стає очевидним, чому компетентність (як якість) не має професійних меж. До того ж, 
відомою в педагогіці вищої школи є позиція, за якою інтегративність убачається через такі близькі поняття, 
як "компетентність" і "професіоналізм". Наприклад, зауважимо у цьому зв’язку на двох протилежних точках 
зору: професіоналізм особистості інтегрується у компетентність (К. Віаніс-Трофименко, Г. Лісовенко); 
професійна компетентність особистості виступає як складник її професіоналізму (А. Маркова, О. Ткаченко). 

У зв’язку із зазначеним принагідно відмітимо думку Н. Гузій щодо професіоналізму як наукового 
критерію: за ознакою професії саме професіоналізм виступає "найбільш узагальненою, базовою 
характеристикою" [5: 120]. 

Вищезазначене та своєрідність предмета нашої дослідницької уваги, дозволяють зауважити ще на одному 
параметрі, який простежується в результаті теоретичного огляду напрацювань дослідників у ракурсі 
проблематики інтегративності. З цією метою звернемося до висновків М. Прокоф’євої, яка розробила 
інтегровану модель підготовки вихователя дошкільного закладу освіти і вчителя початкових класів. Отож, у 
такій площині дослідниця трактує педагогічну інтеграцію одночасно і як процес, і як результат руху, що 
характеризується взаємозв’язками і взаємопроникненнями тих явищ, які призводять до виникнення 
цілісності, системності нової інтегральної якості. Ми поділяємо таку позицію, оскільки вона, на наш погляд, 
найбільш переконливо пояснює взаємодію компетентнісного та інтегрованого підходів. А це має виняткове 
значення у зв’язку із намаганням визначитися у системоутворювальних складових концепції професійної 
підготовки майбутнього педагога-дошкільника до розвитку соціальних умінь і навичок старших 
дошкільників. 

Вбачаємо доцільним констатувати, що ставлячи за мету розробити конструктивну концепцію 
дослідження, нами враховувалися ще й прийнамні такі зауваги. По-перше, принципову вагу набуття 
студентом статусності "діючого суб’єкта" вищеокресленого сегмента його професійної діяльності. Так, 
узагальнюючи погляди вчених (К. Абульханова-Славська, П. Гальперин, С. Дерябо, Є. Ісаєв, С. Зимня, 
К. Мередіт, Дж. Стіл, Ч. Темпл, П. Штомка), маємо підстави обґрунтованість означеної позиції вбачати в 
тому, що: 1) майбутній вихователь стає діючим суб’єктом за умов активного впливу на реальну педагогічну 
ситуацію; 2) у структурі суб’єктивності розрізняють активність (у формах відповідальності, самостійності, 
суверенності, самодостатності) та здатності особистості до інтеграції; 3) особистість, набуваючи ознаки 
самовпорядкованості, самопричинності, саморозвитку, має наявною здатність "перетворювати" власну 
життєдіяльність, тобто планувати стратегію своїх дій, їх реалізувати, оцінюючи результативність діяльності 
в цілому. Отож, суб’єктивний "вимір" особистості майбутнього вихователя набуває позитивний вплив на 
саморегуляцію, стимулювання до діяльності, здатність (у певних межах) цілеспрямовано змінювати 
оточуючий світ і самого себе. 

По-друге, визнання виключного значення, якого набуває всебічне осмислення специфіки того 
особистісного новоутворення, на розвиток якого й спрямована діяльність фахівця; йдеться про розвиток 
соціальних умінь і навичок саме старших дошкільників. Наприклад, С. Рубінштейн відзначає: "Не вміючи 
проникнути у внутрішній зміст дій і вчинків дитини, в мотиви її дій і внутрішнє відношення до завдань, які 
перед нею ставляться, вихователь-вчитель по суті працює навпомацки" [6: 188]. 

Висновки. Отже, враховуючи сучасні наукові уявлення про професійну підготовку вихователя-педагога 
та роль вищої школи (як педагогічної системи) щодо становлення успішного фахівця, а також 
"пояснювально-формувальну" потужність відповідних науково визнаних підходів у цьому плані, 
створюється можливість визначити конструктивну концепцію дослідження. Виходячи при цьому із базового 
значення, якого набуває в ній конструкт "розвиток соціальних умінь і навичок старших дошкільників", 
обґрунтованою є позиція, де йдеться одночасно і про важливий сегмент професійної діяльності сучасного 
педагога-дошкільника.  

Перспективи подальших наукових розвідок ми пов’язуємо із уточненням авторської позиції щодо 
змістового наповнення вище окресленого конструкта. 
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Лесина Т. Н. Концептуальные основы подготовки воспитателя к развитию социальных учений и 
навыков дошкольников. 

В статье освещены некоторые методологические ориентиры, связанные с разработкой концепции, 
позволяющей расширить устоявшиеся научные представления о подготовке будущих воспитателей к 

развитию социальных умений и навыков старших дошкольников. На основе анализа сложившегося научного 
фонда обосновывается системообразующая основа авторского подхода к определению педагогической 
стратегии подготовки воспитателя к развитию старшего дошкольника как субъекта социального 

действия. 

Ключевые слова: методология, системный подход, развитие социальных умений и навыков старших 
дошкольников, профессиональная подготовка будущего воспитателя, системообразующая основа 

педагогической стратегии подготовки педагога-дошкольника. 

Lesina T. M. Сonceptual Foundations of Teacher Training for the Development of Social Skills and Skills of 
Preschoolers. 

The article considers some parameters of the systemic approach – the methodological basis for the development of 
the pedagogical strategy for training the future preschool teacher for the development of senior preschool children’ 
social abilities and skills. Attention is focused on the interrelation, interdependence and interdetermination of the 

basic ideas of systemic nature with the dominants of synergetic, axiological, acmeological approaches with a view to 
comprehensively comprehending the specifics of the process of training the future preschool teacher for the 

development of the child as a subject of social action. In particular, in the context of the synergetic approach, we 
obtain the understanding of how, for example, "chaos" becomes the basis of the creative principle. According to the 

acmeological approach, we consider the position when the subject of the pedagogical activity, in this case, the 
teacher of a preschool educational institution, is guided by the possibility of achieving high results in the 

professional activity. Such a vector of resource reflection of the above mentioned approaches has allowed the author 
of the article to come to the conclusion that in developing the experimental strategy of training a preschool teacher 
who is capable of developing the child as a subject of social action, methodological guidelines for these strategies 
should be considered. It is also grounded that from the point of view of modern knowledge there is no universal 

approach to the study of pedagogical phenomena. 

Key words: methodology, systemic approach, the development of social skills and habits of senior preschoolers, the 
professional training of the future preschool teacher, the system forming the basis of the pedagogical strategy for the 

preparation of a pre-school teacher. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 
СПРЯМУВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ''МЕНЕДЖМЕНТ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ'' 

У статті обґрунтовано необхідність оновлення змісту курсу ''Англійська мова'' для студентів 
спеціальності ''Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності'', проаналізовано шляхи інтеграції 
завдань із розвитку професійної фахової та комунікативної компетенції майбутніх менеджерів, 

досліджено шляхи відбору навчального матеріалу для вивчення англійської мови відповідно до принципів 
автентичності, контекстуальної обумовленості, інтенсивного використання фонових знань та 

інтегрованого навчання. 

Ключові слова: зміст навчання, навчальний текст, фахова компетенція менеджера, комунікативна 
компетенція менеджера. 

Вступ. Підготовка кваліфікованих спеціалістів у сфері менеджменту сьогодні передбачає високий 
рівень знання іноземної мови та готовність до міжнародного співробітництва. На факультеті економіки 
та менеджменту Житомирського національного агроекологічного університету проводиться активна 
робота з обміну аспірантами та викладачами з різними країнами світу, зокрема з Литвою, Польщею, 
Німеччиною, Францією, Японією. Оскільки зміст навчання іноземної мови визначається освітньо-
професійними програмами підготовки та змінюється відповідно до рівня розвитку науки, культури, 
виробництва та суспільства [1], до методики викладання іноземних мов студентам негуманітарних 
спеціальностей висуваються відповідні вимоги із врахування фахової специфіки при вивченні мови.  

Проблеми формування іншомовної комунікативної компетенції досліджувалися вітчизняними та 
зарубіжними вченими: Г. А. Гринюк, Р. О. Гришковою, Х. І. А. Мухаммада, Н. М. Прудніковою, 
Л. О. Сікорською, А. В. Щеколдіною, С. Донни, П. Еммерсоном. Вітчизняними вченими-методистами 
створено серію методик для немовних ВНЗ, зокрема для ВНЗ економічного профілю (Е. Мірошніченко, 
І. Онісина), для менеджерів (Ю. Друзь, Л. Логутіна) тощо. Проте у вітчизняній науці недостатньо уваги 
приділено практичному аспекту розробки змісту навчання іноземної мови студентів з огляду на фахову 
спеціалізацію.  

Тому в своїй практичній діяльності викладачам доводиться працювати в умовах відсутності 
підручників з іноземної мови з урахуванням фахової спеціалізації, і перед викладачами стоїть завдання з 
самостійної розробки навчальних програм та підготовки матеріалу для кожної спеціалізації. Метою 
дослідження є розробка рекомендацій щодо вибору дидактичного навчального матеріалу для викладання 
курсу англійської мови для студентів спеціальності ''Менеджмент організацій''. 

Завдання статті: 
- дослідити особливості змісту навчання іноземної мови з огляду на специфіку професійної 

діяльності майбутніх фахівців; 
- проаналізувати види та джерела навчального матеріалу; 
- обґрунтувати принципи визначення змісту навчального матеріалу курсу ''Англійська мова'' для 

студентів спеціальності ''Менеджмент організацій''. 
Зміст навчання – це науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, 

засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем. Зміст 
курсу іноземної мови визначається метою формування у студентів іншомовної професійно спрямованої 
комунікативної компетенції – умінь і навичок здійснювати спілкування в усній і письмовій формі у 
межах професійної сфери і тематики, визначених програмою для відповідного фаху, дотримуючись 
традицій і норм, усталених у країні, мова якої вивчається [2: 197]. Навчання іноземних мов у немовному 
ВНЗ передбачає оволодіння студентами навичками й уміннями іншомовної комунікації в суто 
професійних цілях. 

Виклад основного матеріалу. Логічним розвитком загальноприйнятого комунікативного підходу до 
навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей стало ''навчання через зміст'' (D. Brinton, 
T. Dudley-Evans, M. St. John, M. Wesche), яке передбачає визначення змісту навчання англійської мови з 
урахуванням специфічних потреб студентів, за критерієм відповідності майбутній професійно-
комунікативній діяльності.  

Продіус О. І. та Продіус Ю. І. окреслюють такі вимоги до професійної компетенції майбутніх 
менеджерів: 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB&action=edit&redlink=1
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- здатність мислити новим чином, генерувати інноваційні бізнес-ідеї, перетворюючи їх у нові 
технології з метою отримання доходу; 

- вміння здійснювати пошук нових ринкових можливостей для бізнесу; 
- вдатність оперативно оцінювати перспективність нових ринкових можливостей для бізнесу, 

економічні та соціальні умови здійснення підприємницької діяльності; 
- здатність розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямків 

діяльності, продуктів; 
- здатність до прийняття рішень, готовність взяти на себе відповідальність за наслідки рішень; 
- розуміння суті проблеми і вміння знаходити новаторські рішення проблеми в стандартних та 

нестандартних ситуаціях; 
- вміння налагоджувати зв'язки, домовлятися, здійснювати комунікацію з різними партнерами, 

укладати ефективні угоди; 
- вміння контролювати використання ресурсів, забезпечувати оптимальне розподілення ресурсів 

між операціями та проектами; 
- здатність ризикувати, уміння управляти ризиками; 
- здатність до особистісного та професійного розвитку; 
- здатність до критичної оцінки особистих переваг та недоліків [3: 72]. 
За умови обґрунтованого підходу до вибору навчального матеріалу, методів, засобів та форм 

навчання, вивчення іноземної мови студентами спеціальності ''Менеджмент зовнішньоекономічної 
діяльності'' сприяє набуттю студентами професійної компетенції та досвіду практичної реалізації 
професійних знань, умінь та навичок.  

Розглянемо приклад інтеграції завдань із розвитку професійної фахової та комунікативної 
компетенції за на базі тематичного розділу ''Project management''.  

З огляду на вимоги до фахової підготовки, спеціаліст, менеджер повинен вміти управляти 
різноманітними проектами. 

Управління проектами – це комплекс взаємопов'язаних заходів, орієнтованих на досягнення чітко 
визначених цілей впродовж певного періоду часу та в рамках встановленого бюджету. У своїй 
професійній діяльності менеджери постійно працюють над проектами – розробка нових продуктів, вихід 
на нові ринки, реорганізація підприємства, відкриття дочірніх підприємств, укладання нових угод, 
впровадження нового програмного забезпечення тощо. 

Студенти повинні, в першу чергу, мати знання про проектну діяльність в обсязі, достатньому для її 
реалізації, а саме: управління часом, управління людьми, вирішення конфліктів, надання зворотного 
зв'язку, ведення переговорів, складання презентацій, розподіл обов'язків, делегування обов'язків тощо.  

Необхідність здійснення комунікації англійською мовою виникає у випадку наявності англомовних 
членів команди, необхідності взаємодії з партнерами-носіями англійської мови, необхідності 
опрацювання джерел інформації іноземною мовою тощо. У такому випадку менеджер повинен 
здійснювати усну та письмову комунікацію.  

Особливості усної комунікації, яка здійснюється в усній та письмовій формі, визначаються 
професійною спрямованістю. Діалог відбувається в наступних ситуаціях: щоденне спілкування як в 
персональній, так і в особистій площині; індивідуальні та групові зустрічі з командою; переговори тощо. 
Монолог має місце під час презентації проекту, звітів, публічних виступів. Також у процесі проектної 
діяльності виникає необхідність в письмовому спілкуванні, яке має такі форми: електронні комунікації, 
звіти, матеріали для презентації, юридичні документи тощо.  

Відповідним чином визначаються також ситуації, де виникає необхідність у застосуванні навичок 
аудіювання та читання. 

Наведений приклад ілюструє важливість розвитку іншомовної комунікативної компетенції, яка є 
якісною характеристикою особистості фахівця та охоплює сукупність науково-теоретичних знань, 
практичних умінь і навичок у сфері здійснення професійної комунікації, досвід здійснення професійної 
взаємодії, стійку мотивацію професійного спілкування. 

Навчальний матеріал є основою змісту навчання англійської мови за професійним спрямуванням. Як 
зазначає Г. В. Барабанова, у немовному ВНЗ універсальною дидактичною одиницею професійно-
орієнтованого навчання є автентичний текст, який надає матеріал для організації навчального 
спілкування [4: 15]. 

Ми погоджуємося iз запропонованими принципами визначення змісту навчання та відбору матеріалу: 
- автентичність; 
- прагматичність; 
- професійна адекватність (з урахуванням терміносистеми галузі студента); 
- врахування очікувань студентів [5]. 
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Тексти для розробки курсу англійської мови для студентів спеціалізації ''Менеджмент'' ми поділяємо 
на інформаційні та автентичні. Під автентичними текстами ми розуміємо зразки іншомовної професійної 
діяльності у відповідній сфері, тобто фактичні документи, записи, зразки тощо. 

Джерела пошуку англомовних текстів для читання опрацювання: 
- інформаційні інтернет-джерела; 
- тренінги; 
- книжки за спеціалізацією; 
- новини; 
- інфографіка; 
- блоги; 
- публікації соціальних мереж; 
- справжні зразки англомовних текстів: резюме, договори, публічні звіти компаній, презентації 

продукції зарубіжних компаній, бізнес-плани тощо.  
Тексти для аудіювання: 
- презентації продукції компаній; 
- подкасти; 
- новини (радіо) тощо. 
Зміст навчального матеріалу повинен не лише забезпечувати набуття студентами знань, умінь та 

навичок професійного спілкування англійською мовою, але й підвищувати професійну мотивацію 
студентів, сприяти їхньому особистісному розвитку. 

Відео для опрацювання: 
- записи на YouTube; 
- блоги; 
- художні фільми; 
- випуски телевізійних новин тощо. 
Для розділу ''Project Management'' ми пропонуємо скористатися серією відео, доступ до яких 

безкоштовно надається на сайті https://www.apm.org.uk/golden-rules. 
Навчання професійно-орієнтованого читання, згідно з Г. Барабановою, включає такі етапи: 
- передтекстове введення мовного матеріалу для формування тематичного термінологічного 

мінімуму; 
- самостійне читання автентичного навчального тексту; 
- навчальне аудиторне читання тексту, що супроводжується серією текстових вправ для розуміння 

змісту прочитаного; 
- робота над функціонально-композиційною структурою тексту з метою анотування тексту [4: 67]. 
Ми користуємося загальноприйнятою структурою роботи з текстом: передтекстовий, текстовий та 

післятекстовий етап.  
На передтекстовому етапі включаються вправи на співвіднесення термінів і картинок, термінів та 

визначень, визначення вірних та невірних тверджень тощо. Метою цієї стадії є створення автентичного 
середовища спілкування та забезпечення студентів фоновими знаннями, що, у свою чергу, веде до 
природної реакції студентів (автентична методика) в процесі навчання іноземної мови [6: 8]. На 
передтекстовому етапі доцільно скористатися інфографікою з соціальних джерел на відповідну тему для 
підвищення мотивації студентів та ознайомлення їх із проблематикою тексту.  

Для студентів спеціалізації ''Менеджмент'' доцільно розробляти завдання з читання автентичних 
текстів у формі проекту. На передтекстовому етапі студенти отримують або самостійно формулюють 
завдання із професійного життя менеджера, і в процесі опрацювання тексту знаходять шляхи вирішення 
цього завдання. Наприклад, під час опрацювання розділу ''Project Management'' базовим текстом є 
''Delegation of project duties''. Студенти отримують завдання, на кшталт таких:  

- You are managing the project on moving your entire office to another facility. 
- You are head of the project on developing a new snack. 
- You are in charge of a team-building seminar. 
- You will manage hiring a new team for our IT department. 
На перед текстовому етапі студенти повинні спланувати виконання своїх проектів, поділитися своїми 

планами з групою, передбачити поради стосовно делегування обов'язків, про які йтиметься в тексті.  
На текстовому етапі навчальний текст опрацьовується за допомогою вправ на засвоєння мовних 

одиниць, нової інформації та культурних особливостей за наявності. Студенти можуть відзначати 
аспекти, які їм вдалося передбачити на передтекстовому етапі, вставляти слова в пропуски у реченнях 
тексту, відновлювати послідовність абзаців або речень у тексті тощо.  

На післятекстовому етапі студенти обговорюють прочитаний текст англійською мовою на основі 
питань та завдань, запропонованих викладачем. У ході обговорення з'ясовується, наскільки те, що 
прочитали, відрізняється від припущень, зроблених на передтекстовому етапі, як співвідноситься 
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отримана інформація з тим, що було раніше відомо, які висновки можна зробити з того, про що 
довідалися, тощо. Завдання після текстового етапу передбачають розвиток студентами навичок 
монологічного та діалогічного мовлення, а також письма. 

Для вищенаведеного прикладу тексту, який опрацьовується у форматі міні-проекту, доцільним буде 
влаштувати рольову гру: студенти можуть робити презентацію проекту для групи, розподіляючи 
обов'язки між студентами-''членами групи'' (роль), або обговорити сильні сторони один одного для 
успішного розподілу обов'язків, поділитися досвідом командної роботи, передбачити основні проблеми, 
які можуть виникнути в ході виконання проекту. З огляду на можливий недостатній рівень володіння 
англійською мовою, студенти можуть висловлювати свою точку зору на базі міні-діалогів, мовленнєвих 
зразків, запропонованих викладачем.  

Дегтярьова Ю. В. пропонує етапи та принципи переробки автентичних текстів у навчальний текст: 
1) Додавання інформації з метою забезпечення зв'язку тексту з попереднім та наступним 

навчальним матеріалом; 
2) Вилучення частин оригінального тексту, які є менш важливими з точки зору відібраної тематики 

спілкування; 
3) З'єднання відібраних частин оригінальних текстів по-новому, таким чином, щоб уникнути 

порушення логіки висловлювання [6: 11]. 
Висновки. Зміст навчання іноземної мови професійного спрямування студентів спеціальності 

''Менеджмент організацій'' потребує оновлення, з огляду на актуальні вимоги до професійного розвитку 
майбутніх менеджерів. У статті проаналізовано шляхи відбору навчального матеріалу курсу ''Англійська 
мова'' з урахуванням таких вимог та принципів автентичності, контекстуальної обумовленості, 
інтенсивного використання фонових знань та інтегрованого навчання. Результати дослідження є основою 
для оновлення змісту навчальної програми та дидактичних матеріалів курсу ''Англійська мова'' для 
студентів спеціалізації ''Менеджмент''.  
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Лесь Т. В. Особенности содержания обучения иностранному языку профессиональной 
направленности студентов специальности ''Менеджмент организаций''. 

В статье обоснована необходимость обновления содержания курса ''Английский язык'' для студентов 
специальности ''Менеджмент организаций'', проанализированы пути интеграции заданий по развитию 

профессиональной специализированной и коммуникативной компетенции будущих менеджеров, 
исследованы пути отбора ученого материала для изучения английского языка в соответствии с 

принципами аутентичности, контекстуальной обусловленности, интенсивного применения фоновых 
знаний и интегрированного обучения. 

Ключевые слова: содержание обучения, учебный текст, профессиональная компетенция менеджера 
внешнеэкономической деятельности, коммуникативная компетенция менеджера. 

Les T. V. Special Аspects of Teaching English for Professional Purposes to Students Specializing in 
Managing International Business Operations. 

The research deals with the problem of updating the content of teaching English to students of non-linguistic 
specializations, in particular to future managers of international business operations. The topicality of the 
research is accounted for by the existing discrepancy between theoretical university training and current 

requirements to the qualifications and expertise of job candidates in the aforementioned field. The course of the 
English language provides numerous opportunities for building and developing knowledge and skills of students 

pertaining to their professional specialization due to the possibilities of including textual, audio- and video 
materials related to the specific job-based subject matters. The objective of the article is to provide 

recommendations on selecting and compiling learning materials for teaching English to future managers of 
international business operations. The material of the research highlights the requirements to professional 
communication skills of the students and explores the correlation between the said requirements and the 

possibilities provided by thoroughly selected subject matter of learning texts based on a case study of a teaching 
unit of ''Project management''. The results of the research provide guidelines on selecting learning materials, the 

sources thereof and stages of their studying in view of the learning tasks that correspond to actual future job 
responsibilities of the students. The conclusions made provide grounds for updating the content of teaching 

English, selecting learning materials and methods for actualization of background knowledge and principles of 
integrated learning into the course of English for professional purposes designed for students specializing in 

managing international business operations. 

Key words: content of teaching English, learning text, professional qualifications of managers of international 
business operations, communicative competence of managers.  



Педагогічні науки. Випуск 1 (92). 

© Модестова Т. В., 2018 
111 

УДК 378.4:372.881.111.1 
Т. В. Модестова, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк) 

tetyanateacher@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-7345-4586 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ: ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

В статті розглянута проблема інтернаціоналізації вищої освіти в контексті викладання англійської 
мови професійного спрямування. Досліджено позицію експертів Великобританії стосовно перспектив 
підвищення стандартів викладання англійської мови для професійного спілкування на базі вітчизняних 
ВНЗ. Визначено наявні проблеми та потенційні шляхи інтернаціоналізації вітчизняної вищої школи в 

зазначеному контексті. 

Ключові слова: інтернаціоналізація, вища освіта Великобританії, англійська мова професійного 
спрямування, Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, міжнародні стандарти викладання та 

вивчення англійської мови. 

Постановка проблеми. Інтеграція вітчизняної системи освіти до Європейського простору зумовлює 
потребу вивчення та залучення успішних світових практик в освітній галузі. Особливо важливим це 
завдання постає перед вищою школою – як фінальною ланкою підготовки конкурентоспроможних 
фахівців для вітчизняного та міжнародного ринків праці. У зазначеному контексті відіграє ключову роль 
англійська мова як інструмент професійного спілкування. Відповідно, вивчення та впровадження 
міжнародних стандартів викладання та вивчення англійської мови професійного спрямування набуває 
особливої актуальності в контексті стратегічного розвитку та інтеграції до світової академічної спільноти 
вітчизняної галузі вищої освіти.  

Аналіз наукових праць. Серед закордонних дослідників варто зазначити роботи, які вважаються 
світовою класикою з проблеми викладання англійської мови для професійного спілкування, на які 
спирається більша частина триваючих міжнародних досліджень: Т. Хатчінсона, А. Вотерса, Т. Дадлі-
Івенса, М. Дж. Сент Джона, Л. Ентоні, П. Стревенса, Д. Карвера та інших. 

Серед вітчизняних досліджень уваги заслуговують напрацювання М. Лєбєдєвої, О. Тимошенко, 
Г. Бакаєвої, О. Борисенко, С. Висоцької, С. Кострицької, І. Зуєнок, О. Швець, Н. Поперечної та інших. 

Не зважаючи на достатню кількість ґрунтовних праць, присвячених проблемі викладання та вивчення 
англійської мови професійного спрямування питання вивчення та адаптації сучасного світового досвіду 
до вітчизняних реалій в контексті інтернаціоналізації вищої освіти потребує подальшої розробки. 

Тож, метою представленого дослідження визначено: дослідити позицію експертів вищої школи 
Великобританії відносно проблеми викладання англійської мови професійного спрямування в контексті 
інтернаціоналізації вищої школи. Для досягнення мети потрібно виконати такі завдання: 

1. Розглянути міжнародні вимоги до рівня володіння англійською мовою випускниками та 
викладачами ВНЗ. 

2. Дослідити результати досліджень фахівців вищої школи Великобританії, спрямованих на 
визначення потенціалу підвищення стандартів викладання англійської мови професійного призначення 
на базі вітчизняних ВНЗ. 

3. Визначити перспективи та шляхи імплементації успішного міжнародного досвіду в зазначеному 
контексті.  

Виклад основного матеріалу. Рівні володіння англійською мовою професійного спілкування для 
студентів та викладачів ВНЗ базуються на Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти (CEFR) 
у такому конкретизованому вигляді [1] (див. табл. 1). Введення вищезазначених рівнів в процес 
викладання англійської мови професійного спілкування у вітчизняній вищій школі зумовлено 
необхідністю підвищення якості надання освітніх послуг шляхом забезпечення прозорого оцінювання, 
визнаного в міжнародному середовищі. Зокрема, визначення мінімального вступного рівня до 
вітчизняних ВНЗ базується на Законі України "Про вищу освіту", "Про загальну середню освіту", 
Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, Порядку 
проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів, здобутих на основі повної загальної 
середньої освіти і, відповідно, передбачає володіння англійською мовою на рівні В1 [2]. 

Таблиця 1 
Загальні рівні володіння мовою  

А1 Інтродуктивний ("відкриття") ЕЛЕМЕНТАРНИЙ КОРИСТУВАЧ 
А2 Середній ("Виживання") 

НЕЗАЛЕЖНИЙ КОРИСТУВАЧ В1 Рубіжний 
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В2 Просунутий 
С1 Автономний ДОСВІДЧЕНИЙ КОРИСТУВАЧ 
С2 Компетентний 

 
Відповідно до рекомендацій Національної програми з англійської мови для професійного 

спілкування, розробленою командою українських фахівців разом з експертами Британської Ради, та 
рекомендованою Міністерством освіти і науки України до використання у вітчизняних ВНЗ, що 
здійснюють підготовку фахівців з різних спеціальностей, у випадку, коли рівень володіння англійською 
мовою абітурієнтом є нижчим за вищевказані вимоги, що може мати місце з різних об’єктивних причин 
(наприклад, в середній школі викладалася інша іноземна мова), українські ВНЗ повинні пропонувати 
додаткові мовні курси з метою підвищення рівня до необхідного вступного мінімуму. Зазначена 
додаткова підготовка передбачає інтенсивний факультативний формат із виділенням більшої кількості 
аудиторних годин до початку опанування основного курсу англійської мови для професійного 
спілкування [3: 2]. 

Визначення цільового рівня володіння англійською мовою випускниками ВНЗ відповідно до 
міжнародної практики має базуватися на дескрипторах, запропонованих Загальноєвропейськими 
рекомендаціями з мовної освіти; державних вимогах до освітньо-кваліфікаційних характеристик 
випускників ВНЗ; конкретних посадових інструкціях, затверджених підприємствами та організаціями за 
профілем професійної діяльності здобувачів вищої освіти; результатах відповідних досліджень та 
опитувань фахівців, викладачів та студентів [3: 3].  

Як зазначається в Національній програмі з англійської мови для професійного спілкування, основним 
критерієм визначення необхідного рівня володіння англійською мовою є реальні вимоги, що 
висуваються світовим ринком праці. Відповідні показники можна знайти в рекомендаціях міжнародної 
системи тестування англійської мови (IELTS), що передбачає існування спеціальностей, які вимагають 
більш або менш складної іншомовної поведінки [4: 5]. Відповідна градація, адаптована до затверджених 
рівнів вітчизняної вищої освіти та співвіднесена з відповідними рівнями володіння англійською мовою за 
CEFR, представлена в Національній програмі з англійської мови для професійного спілкування таким 
чином (див. табл. 2): 

Таблиця 2 
Міжнародно прийняті рівні володіння мовою для різних спеціальностей 

Магістерський Бакалаврський Рівень 
вищої 
освіти 

Рівні 
IELTS 

Вимагається 
більш складна 
мовна поведінка 

Вимагається 
менш складна 
мовна поведінка 

Вимагається 
більш складна 
мовна поведінка 

Вимагається 
менш складна 
мовна поведінка 

7.5+ 
(C2) 

Прийнятний 
 

Прийнятний Прийнятний Прийнятний 

7.0 (C1) Імовірно 
прийнятний 

Прийнятний Прийнятний Прийнятний 

6.5 
(B2+) 

Потребує 
вивчення мови 

Імовірно 
прийнятний 

Прийнятний Прийнятний 

6.0 (B2) Потребує 
вивчення мови 

Потребує 
вивчення мови 

Імовірно 
прийнятний 

Прийнятний 

5.5 (B2) Потребує 
вивчення мови 

Потребує 
вивчення мови 

Потребує 
вивчення мови 

Імовірно 
прийнятний 

Серед спеціальностей, що передбачають більш складну мовну поведінку (назви адаптовано до 
актуального переліку, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти в Україні [5]) можна 
зазначити Медицину; Право; Підприємництво, торгівлю та біржову діяльність; Туризм; Журналістику; 
Філологію; Інформаційну, бібліотечну та архівну справу; Авіаційний транспорт, тощо. До напрямів, що 
вимагають менш високої іншомовної підготовки віднесено Комп’ютерні науки; Інформаційні системи та 
технології; Математику; Телекомунікації та радіотехніку; Агрономію; Технологію виробництва і 
переробки продукції тваринництва; Харчові технології; Пожежну безпеку, тощо [4]. 

Для бакалаврів відповідна програма констатує мінімальний прийнятний рівень володіння мовою – В2 
(Незалежний користувач). Під час випускного кваліфікаційного іспиту студент має продемонструвати 
здатність ефективно використовувати англійську мову у професійному середовищі. А саме: 
обговорювати навчальні та пов’язані з професійною діяльністю питання (з метою досягнення 
порозуміння із співрозмовником); представляти публічні виступи з широкого кола професійно-
орієнтованих питань (застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації, адекватні форми ведення 
дискусії та дебатів); знаходити необхідну текстову, графічну, аудіо та відеоінформацію в англомовних 
матеріалах (друкованих та електронних) професійного спрямування (користуючись відповідними 
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пошуковими методами та термінологією); аналізувати англомовні джерела інформації (з метою 
отримання даних, необхідних для вирішення професійних завдань та прийняття рішень); складати 
англомовні тексти та документи професійно-орієнтованого характеру; писати ділові листи професійно-
орієнтованого спрямування (демонструючи розуміння міжкультурних відмінностей та професійну 
обізнаність); перекладати англомовні тексти професійного спрямування рідною мовою (користуючись 
друкованими або електронними двомовними термінологічними словниками, програмним забезпеченням 
для перекладу) [3: 3]. 

Природнім є той факт, що разом з професійним зростанням здобувача вищої освіти підвищуються 
вимоги до рівня володіння іноземною мовою в контексті того середовища, де він планує працювати або 
навчатися далі. Зокрема, для магістрів, майбутня професійна діяльність яких передбачає менш складну 
мовну поведінку, визнається рівень В2+ як імовірно достатній для здійснення професійних обов’язків. 
Для спеціальностей, що вимагають більш складної мовної поведінки рівень С1 зазначено як мінімально 
прийнятний. З метою здійснення ефективної комунікації в академічному та професійному середовищі під 
час проходження програми підготовки здобувачами вищої освіти рівень В2 визнано як цілком достатній 
(тобто, той рівень, який очікується в результаті здобуття ступеня бакалавру) [3: 4]. 

У вищезазначеному контексті, доцільним, на наш погляд, буде, також, розглянути вимоги до рівня 
володіння англійською мовою викладачами ВНЗ. Зокрема, в ході дослідження проблеми 
інтернаціоналізації університетів в розрізі англійської мови британські експерти дійшли висновку про те, 
що станом на сьогодні немає окремого встановленого стандарту володіння мовою для університетських 
викладачів англійської мови в Україні. Загальною вимогою для науково-викладацького складу є 
підтвердження рівня В2, що уможливлює проходження відповідної атестації. Міжнародні фахівці ж 
радять визнати рівень С1 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти в якості 
кваліфікаційної вимоги для зазначеної групи викладацького складу вітчизняної вищої школи (викладачів 
курсів англійської мови загального та професійного спрямування) [6: 42]. Доцільність визначення 
відповідного рівня зумовлена тим фактом, що мінімально прийнятним рівнем для викладачів англійської 
мови загальноосвітніх шкіл, встановленим Міністерством освіти і науки України, визначено С1 [6: 19]. 
Тож, логічним є те, що рівень викладача вищої школи не має бути нижчим за кваліфікацію викладача 
середньої школи [6: 36].  

Вивчаючи результати дослідження фахівців вищої школи Великобританії щодо визначення 
потенціалу підвищення стандартів викладання англійської мови професійного призначення на базі 
вітчизняних ВНЗ, доцільно, з нашої точки зору, в першу чергу, розглянути наявні проблеми, які було 
діагностовано британськими експертами протягом 2014-2016 років в межах проектного дослідження 
"Англійська мова для університетів" серед 15 вітчизняних ВНЗ. Дослідження охопило як елітні заклади з 
високим рейтингом, так і нижчі за статусом. Як відзначають експерти, отримані результати є на диво 
послідовними від одного університету до іншого [6: 23]. Тож, представлені висновки, безперечно, мають 
значну цінність для всіх вищих навчальних закладів України в контексті удосконалення системи 
викладання англійської мови професійного спрямування. 

На загальнодержавному стратегічному рівні експерти визначають чітку потребу модернізувати та 
інтернаціоналізувати університети по всій Україні в контексті впровадження міжнародних стандартів 
викладання англійської мови. На думку представників міжнародної спільноти рівень автономії 
університетів та межа їх відповідальності не є достатньо визначеними, в першу чергу, самим 
Міністерством. Зокрема, мова йде про укладання відповідної навчальної програми, створення якісних 
англомовних навчально-методичних матеріалів та визначення кількості необхідних контактних годин 
(часовий проміжок, протягом якого студент отримує активні інструкції, та який розглядається як частина 
навчального курсу [7]) для опанування певного рівня англійської мови відповідно до 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. За спостереженнями британських фахівців, це, 
наразі, призводить до плутанини та нерішучості, а іноді, слугує вигідним виправдання "зручної 
бездіяльності" [6: 91].  

Як наслідок, відповідні положення Національної програми не були ефективно поширені. Як йдеться у 
звіті британських експертів, про них або зовсім не знають, або ж вони ігноруються [6: 92]. Зокрема, 
документ містить важливі рекомендації стосовно кількості контактних годин та необхідних рівнів 
володіння англійською мовою для основних груп учасників навчально-виховного процесу у вищій школі 
відповідно до міжнародних стандартів [3]. Тож, є нагальна необхідність звернути увагу на наявну 
проблему, пов’язану з національними стандартами та навчальними програмами. 

За результатами дослідження британських експертів зафіксовано недостатню відповідність модулів 
начальних програм та кредитів реальним вимогам Болонського процесу, до якого Україна офіційно 
приєдналася в 2005 р. Також, мова йде про дуже обмежене застосування системи контролю якості. Як 
зауважують експерти, мало хто з керівництва університетів, які вони консультували, були обізнані про 
всі очікувані наслідки приєднання до Болонського процесу [6: 92]. В зазначеному контексті, вивчення та 
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дотримання міжнародно-узгоджених вимог в освітній галузі визначено в якості одного з пріоритетів для 
України. 

Також, британськими експертами окреслено проблему значної відмінності підходів серед вітчизняних 
університетів до організації викладання англійської мови. Як зазначається у звіті, часто викладання 
англійської мови здійснюють декілька кафедр, які застосовують відмінні підходи до створення 
навчальних програм та методики. Окрім цього, різні факультети мають різні підходи щодо визначення 
кількості років та контактних годин, відведених на вивчення англійської мови. На окремих факультетах 
студенти можуть вивчати англійську мову довше або коротше [6: 93]. Тож, міжнародні експерти 
вбачають доцільним поставити питання удосконалення функціонування відповідних кафедр у 
зазначеному контексті. 

Вимоги до рівня володіння англійською мовою випускниками українських ВНЗ, узгоджених 
Міністерством освіти і науки України, з врахуванням наявної ситуації, яка має місце у вітчизняній 
системі вищої освіти, британські експерти визнають як нереалістичні та занадто високі для деяких 
спеціальностей [6: 93]. Логічним продовженням означено неможливість українськими ВНЗ надати 
реальну гарантію якості англомовної підготовки відповідно до вимог Болонської угоди. Крім того, 
результати дослідження британських експертів засвідчили низький рівень якості тестів з англійської 
мови, а також, нагальну потребу привести випускні іспити з англійської мови у точну відповідність до 
шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Як із сумом констатують міжнародні 
фахівці, наразі, Міністерство, роботодавці та українське суспільство в цілому не мають надійних 
способів дізнатися про реальну якість підготовки з англійської мови у вітчизняних ВНЗ. 

Певне занепокоєння міжнародних фахівців викликає наявний рівень володіння англійською мовою 
серед викладачів англійською мовою вітчизняних ВНЗ. Як зазначається в результатах дослідження, 
переважно викладачі англійської мови в університетах володіють мовою на рівні В2 / С1. Але мало хто 
демонструє рівень С1 за всіма показниками. А певна частина викладачів не досягає навіть мінімального 
загального рівня [6: 108]. На думку експертів це, не в останню чергу, пов’язано з ролями та обов’язками 
викладачів англійської мови в українських університетах. Зокрема, позицію міжнародних експертів в 
цьому контексті можна відобразити такою цитатою зі звіту: "Ступінь доктора філософії ще нікому не 
допомогла стати кращим викладачем" [6: 95]. Мова йде про звільнення викладацького складу від 
обов’язкового проведення наукової роботи на користь професійного розвитку: удосконалення 
педагогічних умінь та підвищення рівня володіння англійською мовою. 

Підсумовуючи висновки, британські експерти констатують, що маючи високі освітньо-кваліфікаційні 
рівні та наукові ступені, більшість вітчизняних викладачів ВНЗ професійно віддалена від сучасних 
тенденцій і має обмежену підготовку з викладання англійської мови професійного спрямування або не 
має її взагалі. Вивчаючи питання політики українських ВНЗ в контексті англійської мови британські 
експерти констатують неоднозначне ставлення до необхідності здійснення безперервного професійного 
розвитку серед викладачів англійської мови. Хоча деякі розглядають таку перспективу з ентузіазмом, 
більшість заперечує потребу у подальшому професійному вдосконаленні та надають перевагу 
підвищенню освітньої кваліфікації із відповідною підготовкою публікацій, необхідних для подальшої 
атестації.  

В зазначеному контексті міжнародні експерти не заперечують високу цінність потреби і можливостей 
серед викладачів англійської мови здійснювати дослідницьку діяльність. Але, у той же час, британські 
фахівці відзначають невідповідність певної частини затвердженої тематики професійним інтересам 
викладачів англійської мови. На думку експертів, це зумовлено тим, що часом тему визначає науковий 
керівник, а не виконавець дослідження. Як факт, міжнародні дослідники констатують, що в Україні 
практично невідомо, що англійська мова професійного спрямування – загальновизнана галузь досліджень 
із власною літературою та міжнародними науковими журналами, які рецензують спеціалісти у цій 
галузі [6: 99]. 

Логічним продовженням окресленого контексту є необхідність розробки більш сучасних та гнучких 
навчальних планів з англійської мови на університетському рівні. Відповідні положення мають 
відображати пріоритетність англійської як мови міжнародного спілкування; бути націленими на 
задоволення академічних та професійних потреб студентів; базуватися на міжнародних стандартах 
(зокрема, Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти стосовно визначення рівнів володіння 
мовою, змісту навчальної програми, тестів та інших інструментів перевірки навчальних досягнень).  

У тісному зв’язку з нормативною базою перебуває питання якості навчально-методичних матеріалів 
для викладання англійської мови професійного спрямування. Як зазначають експерти, хоча в деяких 
університетах вже є доступними навчальні матеріали міжнародного рівня, у більшості закладів все ще 
виникає постійна потреба створювати "методички власного виробництва". Ці розробки, переважно, 
передбачають роботу з граматикою та перекладом без застосування сучасних підходів. На думку 
британських фахівців, у порівнянні з моделлю викладання іноземних мов у Радянському Союзі 50-х 
років, зазначені матеріали зазнали мало змін [6: 95].  

114 



Педагогічні науки. Випуск 1 (92). 

Узагальнюючи результати діагностичного дослідження британських експертів щодо наявної ситуації 
в контексті викладання англійської мови професійного спрямування у вітчизняних ВНЗ, головною 
проблемою визначено брак практичної підготовки викладацького складу, що відображається через: 
відсутність сучасної методики. Багато викладачів англійської мови погано розуміють або не визнають 
взагалі той факт, що існує широке різноманіття методик та підходів, які застосовуються у схожих умовах 
по всьому світу; неефективне викладання для груп зі змішаним рівнем мовної підготовки. Багато 
викладачів скаржаться, що вони не можуть добре впоратися з групою зі змішаними рівнями; брак 
навичок викладання англійської мови професійного спрямування, англійської мови для 
академічних цілей, вмінь ефективного навчання. Відповідні технології невідомі широкому 
українському загалу та, відповідно, не практикуються; невідповідність вітчизняних підходів до 
розробки навчально-методичних матеріалів міжнародній практиці. Зокрема, при роботі з текстами 
потрібно зосередитися на аналізі дискурсу та жанру як основи для подальшої роботи; неякісне та 
неефективне оцінювання. Потрібно покращити розуміння того, як оцінювати прогрес та навчальні 
досягнення здобувачів вищої освіти; як діють стандарти Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 
освіти; як працює тестування на визначення рівня володіння англійською мовою. 

Останнім, але не менш важливим питанням, що потребує вирішення, британськими експертами було 
визначено кількість контактних годин, відведених на вивчення англійської мови у вітчизняних ВНЗ. Як 
зазначається у звіті, це – скарга номер один серед викладачів усіх університетів, які розчаровані 
недостатньою кількістю годин. Міжнародні експерти вбачають сутність проблеми у тому, що збільшення 
відповідного обсягу залежить від вказівки вищого керівництва університету; в багатьох випадках 
вивчення англійської мови взагалі припиняється після другого, третього або четвертого семестру 
бакалаврату. Тож, на думку британських фахівців, поточна ситуація унеможливлює досягнення 
цільового рівня.  

З іншого боку, хоча у вище окреслених умовах викладачам складно допомогти студентам підняти 
рівень володіння англійською мовою, експерти не побачили достатньої обізнаності викладацького 
складу вітчизняних ВНЗ щодо можливостей розвитку іншомовної компетентності студентів за 
допомогою навичок самостійної роботи, покликаних компенсувати нестачу контактних годин [6: 101]. 

Разом із окресленням, з нашої точки зору, цілком об’єктивним, наявного становища у вітчизняних 
ВНЗ в контексті викладання англійської мови професійного спрямування, експерти вищої освіти 
Великобританії пропонують скористатися успішним міжнародним досвідом у зазначеному контексті з 
метою підвищення відповідних стандартів та забезпечення сталого розвитку вищої освіти України. 
Зокрема, рекомендовано: 

 визнати важливість англійської мови для наукових установ, проведення досліджень; включити 
популяризацію викладання та вивчення англійської мови до національної стратегії;  

 модернізувати та перевидати Програму з англійської мови для професійного спілкування, 
розроблену командою Міністерства освіти і науки України у 2005 році, додавши рекомендації щодо 
можливостей її впровадження в університетах; 

 надіслати (повторно) рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо контактних годин, 
необхідних для досягнення відповідних рівнів володіння англійською мовою за шкалою 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти до вітчизняних ВНЗ; 

 забезпечити відповідну підготовку персоналу та більш ефективний документообіг в контексті 
узгодження внутрішніх стандартів з вимогами Болонського процесу; 

 організувати (за можливістю) консолідоване викладання англійської мови професійного 
спрямування однією кафедрою, застосовувати єдиний підхід до створення навчальних програм на всіх 
факультетах, забезпечити достатню кількість годин для досягнення відповідних рівнів володіння 
англійською мовою відповідно до CEFR; 

 створити команди на основі кафедр іноземних мов із розподілом відповідних обов’язків щодо 
розробки навчальних програм, підбору та створення навчально-методичних матеріалів, оцінювання, 
забезпечення контролю якості, атестації та професійного розвитку колективу, тощо. Проводити ротацію 
відповідних обов’язків кожні три роки з метою отримання викладачами досвіду та підготовки в усіх 
сферах; 

 встановити вимоги до рівня володіння англійською мовою випускниками ВНЗ у прямій 
відповідності до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (С1 – для спеціальностей з 
високими вимогами до іншомовної поведінки, В2 – для спеціальностей з менш високими вимогами до 
іншомовної поведінки); 

 додати помітку в документи про освіту із зазначенням рівня англійської мови, якого досяг 
випускник (виділити певний час для реалізації зазначеної ідеї); 

 провести підготовку викладачів англійської мови щодо сучасних чинних процедур тестування й 
оцінки рівня володіння англійською мовою; 
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 ввести вимоги до рівня володіння англійською мовою викладачами ВНЗ як критерію 
призначення чи переведення на вищу посаду у такій відповідності: С1 – для викладачів англійської мови, 
В2 – для викладачів фахових дисциплін; 

 провести підготовку викладацького складу до застосування сучасних підходів з метою 
створення навчальних програм; 

 відійти від виготовлення вузькоспеціалізованих "методичок" на користь матеріалів, розроблених 
міжнародними видавцями; 

 в одному з університетів України створити департамент з централізованої розробки 
підручників з англійської мови професійного спрямування, провести відповідну підготовку та створити 
команду спеціалістів-авторів; 

 переглянути обов’язки викладачів англійської мови в університетах, звільнити їх від 
обов’язкового проведення досліджень та виготовлення публікацій для обмеженої аудиторії задля 
проведення атестації, на користь зосередження на викладанні; 

 вбудувати Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти в усі аспекти викладання 
англійської мови професійного спрямування: розробку програми, визначення мети та очікуваних 
результатів навчання, тощо; 

 визначити пріоритетом дослідницької діяльності для викладачів англійської мови ті теми, які 
пов’язані з викладацькою практикою, а не туманними галузями літератури та лінгвістики; 

 розробити та впровадити політику безперервного професійного розвитку для викладачів 
англійської мови у кожному університеті з регулярним підвищенням методичної кваліфікації та 
забезпеченням можливості здійснювати професійні візити до інших країн; 

 фокусувати професійну підготовку викладачів англійської мови на практичних питаннях 
викладання англійської мови професійного спрямування в університеті; 

 збільшити кількість контактних годин для досягнення відповідних рівнів володіння 
англійською мовою у відповідність до рекомендацій Міністерства освіти і науки України; 

 провести підготовку для викладачів щодо розвитку стратегій автономного навчання серед 
студентів [6]. 

Зважаючи на акцент, який надається міжнародними експертами забезпеченню відповідного навчання 
та підготовки викладацького складу університетів, в межах реалізації плану дій Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля на 2017-2018 навчальний рік було заплановано та 
проведено низку заходів з розповсюдження успішного досвіду у зазначеному контексті за результатами 
участі викладацького складу в освітніх заходах Британської Ради в Україні. Зокрема, в межах участі СНУ 
ім. В. Даля в проекті "Англійська мова для університетів" викладачами кафедри іноземних мов та 
професійної комунікації було проведено англомовний семінар "Англійська мова для нефілологічних 
спеціальностей". Зустріч було присвячено питанням методики викладання дисципліни "Англійська мова 
професійного спрямування" та спеціальних предметів англійською мовою. Серед присутніх були 
викладачі іноземних мов, фахівці, які вже здійснюють педагогічну діяльність або планують розпочати 
викладання фахових дисциплін англійською мовою, а також, студенти, які бажають підвищити рівень 
англійської мови та реалізувати власний потенціал в міжнародному контексті.  

Серед актуальних питань, що отримали живий відгук аудиторії, було висвітлено проблему 
практичного застосування сучасних підходів до викладання іноземних мов для студентів нефілологічних 
спеціальностей в умовах переміщеного ВНЗ; окреслено вимоги до рівня володіння англійською мовою 
студентами бакалаврату та магістратури, що нададуть випускникам ширші можливості для 
самореалізації на міжнародному ринку праці, а також, потенційні шляхи інтенсифікації вивчення 
іноземних мов; охарактеризовано особливості застосування мотиваційних технологій в контексті 
вивчення іноземних мов студентами нелінгвістичних спеціальностей та навчання фаховим предметам 
англійською мовою з урахування викликів сьогодення; запропоновано практичні рекомендації для 
фахівців, які застосовують іноземну мову у вищезазначеному контексті, щодо забезпечення відповідності 
вимогам, урахування особливостей підбору автентичних навчальних матеріалів та створення ефективних 
завдань для студентів. 

В межах підсумкового виступу було визначено завдання щодо удосконалення ефективної взаємодії 
викладачів та здобувачів вищої освіти, зокрема, через застосування сучасних методів організації 
навчальної роботи з використанням іноземної мови в якості предмета вивчення та інструменту для 
оволодіння фаховими компетенціями. Важливо зазначити, що у змісті заходу знайшов відображення 
досвід британських експертів в галузі вищої освіти, з яким команда викладачів СНУ ім. В. Даля мала 
змогу ознайомитися під час Літньої школи професійного розвитку в липні 2017 року в Києві [8].  

Інший захід, який мав на меті розповсюдження успішного міжнародного досвіду у зазначеному 
контексті, та був спрямований на зміцнення взаємодії між вітчизняними освітніми закладами та розвиток 
освітнього потенціалу східного регіону України, був реалізований викладачами кафедри іноземних мов 
та професійної комунікації в формі англомовного науково-методичного круглого столу за темою 
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"Планування занять з англійської мови для професійного спілкування". В межах заходу було 
представлено доповіді випускників Літньої школи професійного розвитку викладачів англійської мови 
2017, організованої Британською Радою в Україні, стосовно сучасних підходів до вивчення, викладання 
та оцінювання рівня володіння англійською мовою на основі кращих практик Великобританії. Також, 
відбулася англомовна дискусія в контексті вищезазначеної тематики. 

Серед присутніх були викладачі англійської мови загальноосвітніх шкіл, гімназії, колегіуму, ліцею, 
хіміко-механічного технікуму м. Сєверодонецька, а також, Борівського навчально-виховного комплексу. 
Серед актуальних питань, навколо яких відбулася дискусія, можна відзначити проблему ролей викладача 
англійської мови в класі, врахування особистого стилю навчання студентів, підбору доцільних режимів 
взаємодії з аудиторією, технології ефективного планування занять із визначенням ключових 
компонентів. Також, було окреслено перспективи використання міжнародної системи тестування 
англійської мови в контексті здійснення сучасної іншомовної підготовки здобувачів освіти [9]. 

Отже, в результаті дослідження позиції експертів вищої школи Великобританії відносно проблеми 
викладання англійської мови професійного спрямування в контексті інтернаціоналізації вітчизняної 
галузі вищої освіти: 

1. З’ясовано, що рівні володіння англійською мовою професійного спрямування у вітчизняних ВНЗ 
співвідносяться з загальними положеннями Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 
Зокрема, мінімальний вступний рівень до закладів вищої освіти визначено як В1, а цільовий рівень 
володіння англійською мовою для бакалаврату є В2, в той час, як за результатами опанування 
магістратури очікується досягнення рівнів В2+ або С1 в залежності від спеціальності, що передбачає 
більш або менш складну мовну поведінку. Єдиним атестаційним стандартом для науково-педагогічного 
складу вітчизняних ВНЗ є підтвердження рівня В2. 

2. Схарактеризовано такі проблеми вітчизняної вищої школи в контексті викладання англійської 
мови професійного спрямування за результатами дослідження Британських експертів: нечітке 
визначення рівня повноважень та відповідальності університетів в окресленому контексті; недотримання 
рекомендацій Національної програми з англійської мови для професійного спілкування; недостатня 
обізнаність щодо очікуваних результатів приєднання до Болонського процесу; відсутність єдиного 
узгодженого підходу до викладання англійської мови професійного спрямування як серед ВНЗ України, 
так і всередині окремо розглянутих установ; нереалістичні очікування щодо рівня володіння англійською 
мовою випускниками українських ВНЗ за деякими напрямами підготовки; відсутність гарантії якості 
англомовної підготовки у вітчизняній вищій школі; необхідність підвищення рівня професійної 
компетентності викладачів англійської мови в контексті володіння мовою, методичної підготовки та 
обізнаності щодо результатів актуальних наукових досліджень в галузі викладання англійської мови 
професійного спрямування, недостатня якість англомовних навчально-методичних матеріалів та брак 
практичної підготовки викладацького складу вітчизняних ВНЗ. 

3. Окреслено перспективи підвищення стандартів викладання англійської мови професійного 
спрямування на основі успішного міжнародного досвіду, зокрема, через: розробку стратегії 
популяризації вивчення англійської мови на базі вищих навчальних закладів для різних цільових 
аудиторій (студентів, викладачів, науковців, тощо); удосконалення системи викладання англійської мови 
(узгодження та дотримання єдиного підходу, збільшення кількості контактних годин, створення 
викладацьких команд на базі кафедр іноземних мов, тощо); встановлення вимог до рівнів володіння 
англійською мовою відповідно до міжнародної практики та реальної ситуації, що має місце в країні; 
забезпечення відповідної підготовки та безперервного професійного розвитку викладачів англійської 
мови в мовному, методичному та науковому аспектах.  

4. Визначено доцільність вивчення та розповсюдження успішного досвіду вищої школи 
Великобританії в зазначеному контексті, зокрема, через участь в освітніх міжнародних проектах та 
організацію подальшої дисемінації на базі вітчизняних ВНЗ. 

Перспективи подальших досліджень. Логічне продовження представленого дослідження вбачаємо в 
дослідженні міжнародних стандартів та систем організації тестування рівня володіння англійською 
мовою відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. 
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Модестова Т. В. Интернационализация высшего образования в контексте преподавания 
английского языка профессионального направления: опыт Великобритании. 

В статье рассмотрена проблема интернационализации высшего образования в контексте преподавания 
английского языка профессионального направления. Исследована позиция экспертов высшей школы 
Великобритании касательно перспектив повышения стандартов преподавания английского языка для 

профессионального общения на базе украинских ВУЗов. Определены существующие проблемы и 
потенциальные пути интернационализации высшей школы в указанно контексте. 

Ключевые слова: интернационализация, высшее образование Великобритании, английский язык 
профессионального направления, Общеевропейские рекомендации по языковому образованию, 

международные стандарты преподавания и изучения английского языка. 

Modestova T. V. Internationalisation of Higher Education through Teaching English for Specific Purposes: 
the UK Experience. 

The problem of the higher education internationalization through teaching English for specific purposes is 
considered in the article. The relevance of English language competence in the professional context has been 
underlined as a key point of the represented study. The necessity to provide a sufficient competitive level for 
Ukrainian graduates through improving correspondent English language training has been considered. The 
research is based on studying HE British experts’ reports and current scientific publications presented by 

international researchers focused on internationalization challenges and prospective for Ukrainian universities 
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in English language dimension. Analysis of international English teaching, learning and assessment standards, 
and approaches, as well as the UK experts’ research outcomes has been used as a key method for the 
represented article. The correspondence between the CEFR basic levels and ESP proficiency has been 

identified. The current challenges in the context of internationalization of Ukrainian Universities have been 
characterized. The perspective for further improvement of ESP teaching and learning standards at Ukrainian 
universities has been found. The relevance of studying and adaptation of the UK HE successful practice has 

been highlighted. The participation of Ukrainian higher education establishments in international research and 
educational projects, as well as dissemination of successful experience, taken through international interaction, 
around Ukraine are identified as potential ways for internationalization of Ukrainian universities in the English 

language dimension. 

Key words: internationalization, the UK higher education, English for specific purposes, Common European 
framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, English teaching and learning 

standards. 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

© Папушина В. А., 2018 
120 

УДК 18:37.036-053.8:82-9]:378 
В. А. Папушина, 

кандидат філологічних наук, доцент 
(Хмельницький національний університет) 

papushyna@ukr.net 
ORCID: 0000-0003-4833-9049 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ 
ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ 

Запропонована автором педагогічна система ґрунтується на глибокому опануванні студентами 
професійними знаннями в процесі формування естетичної культури при вивченні літератури. На 

широкому спектрі аудиторної і позааудиторної роботи вона включає в себе різноманітні методики й 
форми їх творчої реалізації. Головна мета, поставлена автором – естетично довершена особистість, 

випускник, що будує життя за високими ідеалами прекрасного. 

Ключові слова: педагогічна система, естетична культура, технолого-методологічний, діагностико-
мотиваційний, когнітивно-лінгвокультурний, особистісно зорієнтований, діяльнісно практичний етапи, 

самореалізація, самовдосконалення. 

Постановка проблеми. Сьогодні стан естетичної культури молодого покоління потребує пильної 
уваги й пошуків шляхів вдосконалення. Формування естетичної культури студентів ВНЗ як 
цілеспрямований і багатогранний процес має бути чітко структурованим і наповненим глибоким змістом. 
Проте в науковій і методичній літературі недостатньо уваги приділено сучасним підходам до 
формування естетичної культури студентів засобами художньої літератури, зокрема відсутня цілісна 
педагогічна система формування естетичної культури студентів в процесі навчання літератури. 

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. У вітчизняній педагогічній науці 
проблема формування естетичної культури розглядалась та аналізувалась за аксіологічним, діяльнісним 
та особистісним підходами (Н. Аніщенко, В. Бутенко, В. Вілюнас та ін.). Естетичний вплив мистецтва, 
зокрема мистецтва літератури, на формування особистості досліджено Д. Антоновичем, Л. Виготським, 
Г. Костюком, О. Дем’янчук, О. Леонтьєвим, Л. Масол, Н. Миропольською, О. Падалкою, К. Платоновим, 
С. Рубінштейном, Б. Юсовим, О. Щолоковою та іншими. Необхідність узгодження професійної 
підготовки із завданнями формування естетичних смаків та ідеалів молоді розглядали сучасні українські 
дослідники М. Євтух, І. Зязюн, М. Киященко, Г. Шевченко.  

Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Аналіз наукової і методичної літератури 
показав численні аспекти вирішення проблеми, водночас формуванню естетичної культури студентів 
ВНЗ засобами художньої літератури не приділено достатньої уваги. Тому актуальним залишається 
"оновлення змісту вищої освіти, запровадження ефективних педагогічних технологій, створення нової 
системи методичного та інформаційного забезпечення вищої школи" [1: 8] у царині формування 
естетичної культури студентів у процесі навчання літератури. 

Мета статті. Представити складові педагогічної системи формування естетичної культури студентів 
в процесі навчання літератури та дати методичні рекомендації щодо її впровадження.  

Виклад основного матеріалу. Естетична освіта – це систематичний процес усієї роботи закладу, 
спрямований на формування естетичних знань, умінь, навиків, досвіду художньо-естетичної діяльності, 
на розвиток естетичної свідомості особистості, емоційно-ціннісного ставлення до світу, до людини, до 
творів мистецтва, до художньої літератури. Естетична культура – це результат певної системи виховання, 
безпосередньо спрямований на "формування здатності сприймати й перетворювати дійсність за законами 
краси в усіх сферах діяльності людини" [2: 315]. Розроблені та апробовані нами етапи формування 
естетичної культури студентів науково обґрунтовані й спрямовані на досягнення результату: виховання 
високодуховної, із усвідомленням свого "я", естетично довершеної особистості, здатної до творчої 
реалізації в професійній діяльності. "Людина, яка здатна правильно розуміти й цінувати прекрасне, стає 
багатшою духовно, чистішою морально, вона глибше відчуває і переживає, щедро віддає себе 
людям" [3: 4]. У цьому контексті, плануючи етапи формування естетичної культури студентів 
філологічних спеціальностей, враховуємо, що важливе місце під час реалізації кожного з них належить 
художній літературі, аналізу естетичних поглядів митців, представників різних літературних епох та 
художніх напрямів, різноманітним естетичним принципам і формам їх втілення у художньому творі. 

Для реалізації головної мети нашого дослідження нами створено та методично обґрунтовано 
експериментальні програми з предмету "Історія зарубіжної літератури", які акцентують увагу на аналізі 
естетичних поглядів митців, представників різних літературних епох та художніх напрямів, естетичних 
принципів і форм їх втілення у художньому творі. Видано "Матеріали та методичні вказівки до 
практичних занять для студентів напряму підготовки "Філологія. Українська мова і література", 
Технологічні карти, розроблено дидактичний матеріал до курсу з урахуванням естетичної цінності 
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літературних творів, що входять до навчальної програми. Видано навчальний посібник до спецкурсу 
"Естетичні аспекти зарубіжної і української літератури". 

Роботу з формування естетичної культури під час вивчення літературознавчих дисциплін варто 
розпочинати з першого курсу та продовжувати протягом навчання студентів в університеті. Вивчаємо 
рівні сформованості естетичної культури студентів-першокурсників, систематизуємо їх та з’ясовуємо 
теоретико-методологічні передумови формування естетичної культури з урахуванням отриманих 
результатів. Визначаємо вихідні принципи та методики особистісно зорієнтованої роботи: спрямованість 
діяльності студентів на досягнення конкретної мети, розвиток інтересу до формування естетичної 
культури під час навчання літератури, формуємо прагнення до самовдосконалення, визначаємо для 
кожного шляхи самореалізації в аудиторній і позааудиторній діяльності. Звертаємо увагу на задоволення 
естетичних потреб студентів як інтелектуальної еліти.  

Протягом навчання студентів у вузі варто працювати згідно з етапами та складовими процесу 
формування естетичної культури, визначеними в педагогічній системі у контексті специфіки майбутньої 
професійної діяльності студентів. Враховуємо естетичні інтереси і запити студентів різних 
спеціальностей, що об’єднуються спільними справами в позааудиторний час, і включаємо їх досягнення 
до нашої роботи.  

Серед складових процесу формування естетичної культури найбільш дієвим вважаємо технолого-
методологічний компонент. Під час проведення формувального експерименту здійснено планування та 
корекцію співпраці з культурно-естетичним середовищем навчального закладу, його основними 
підрозділами. Вивчено вітчизняний та зарубіжний досвід з питання формування естетичної культури як 
теоретичну і методологічну базу, на підґрунті якої створено власну педагогічну систему, навчально-
методичне забезпечення, у якому акцентовано увагу на здобутті естетичних знань, умінь, навиків. 

Діагностико-мотиваційний компонент включає цілий комплекс завдань, які потрібно вирішувати 
після з’ясування рівнів сформованості естетичної культури студентів-першокурсників, вчорашніх 
школярів. За представленими методиками розвиваємо естетичні смаки та естетичну культуру студентів 
через розуміння ними ціннісного складника літературної творчості, створюємо умови в навчальному 
закладі для залучення студентів до мистецько-естетичної діяльності та художньої творчості, розвиваємо 
прагнення до особистісного зростання на основі самореалізації та самовдосконалення. Ці важливі 
складові педагогічної системи ґрунтуються на створенні усім викладацьким складом ВНЗ умов довіри 
студентів до їх авторитету та компетентності, на впровадженні сучасних творчих технологій. Наша 
методика створення ситуації вибору через запропоновані варіанти естетичної діяльності, що органічно 
пов’язані з аудиторною роботою студентів, сприяють усвідомленню відповідальності кожного за свій 
вибір та наданню можливості випробувати й відкрити себе в тій чи іншій естетичній сфері. Для 
вирішення цих завдань використовуємо сукупність методів і методик: анкетування, опитування, 
тестування, індивідуальні бесіди. Залучаємо сайт університету, який пропонує перелік і презентацію 
діяльності діючих гуртків, клубів, студій тощо, тобто сферу естетичної діяльності студентів в 
позааудиторний час. Пропонуємо вибрати ту, яка найбільше зацікавила. Це кропітка робота, але вже 
наприкінці першого семестру через анкетування спостерігаємо її результативність, у першу чергу, 
розширення кола студентів-читачів і росту кількості прочитаних ними кращих творів світового 
письменства. Підтримуємо прагнення першокурсників віддавати вільний час своєму культурно-
естетичному та духовному розвиткові.  

Така робота проводиться в комплексі з наступними етапами, серед яких ключовим вважаємо 
когнітивно-лінгвокультурний компонент. У його основі – розвиток знань і пізнавальних інтересів 
студентів. Він включає різноманітні форми діяльності: аудиторні, позааудиторні, у тому числі, 
колективні, групові, індивідуальні. Вважаємо за необхідне в процесі науково-пошукової роботи 
студентів поєднувати літературознавчі та дотичні до них науки для ґрунтовного аналізу і синтезу 
інформації, знаходження оригінальних шляхів вирішення навчальних проблем. Таке поєднання згідно з 
нашою системою дає осягнення навчального матеріалу не тільки розумове, а й чуттєве, несе емоційний 
елемент через радість творення, будує відповідні образи, розвиває інтерес до поглиблення знань про світ 
і формує ціннісні стосунки з ним, розвиває мотивацію до росту власної естетичної культури.  

Підтримуємо бажання бачити й допомагаємо усвідомити в усій повноті багатства високого мистецтва 
через спрямування студентів на відвідання виставок, музеїв, театрів тощо. Цим підносимо на вищий 
рівень стан сформованості естетичної культури студентів, їх рівень оцінки художньої творчості. При 
обміні враженнями від спілкування з творами мистецтва зупиняємося на оцінці естетичних категорій у 
субрівнях зовнішньої і внутрішньої форми, на інтенціональній функції мистецтва. Це дає можливість 
навчити студентів розглядати зміст і значення художніх творів з естетичної точки зору, формуючи таким 
чином професійні навики. При цьому оперуємо лінгвокультурними концептами: естетична свідомість, 
естетичний рівень художнього твору, естетичні ідеали, естетичні концепції, естетичні цінності, естетичні 
категорії, естетичний смак.  
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Дає можливість розширити розуміння культурного простору, виявити національну й художню 
свідомість, естетичні традиції в літературі розроблена нами методологія порівняльного 
літературознавства через компаративне вивчення творів зарубіжної і української літератури. 
Запропоновані нами різноманітні способи художньо-образного моделювання дійсності, спрямовані на 
рівноправний творчий діалог напрямів, шкіл, течій, стилів у літературі, відкривають нові аспекти 
естетичного, посилюють грані людської життєтворчості.  

Лінгвокультурна картина світу яскраво постає через залучення потенціалу різноманітних 
інтерактивних технологій, використання яких обумовлюємо розробленою для кожного практичного 
заняття Технологічною картою. Вона містить як універсальний у межах програми дисципліни, так і 
індивідуальний характер завдань, рекомендації до їх виконання. На цьому шляху досягнено позитивних 
результатів через використання різних видів проектних технологій, методу кейсів, випереджувальних 
завдань творчого характеру.  

Плідно реалізується когнітивно-лінгвокультурний компонент процесу формування естетичної 
культури студентів під час позааудиторної діяльності, де особистість розкривається як творча 
індивідуальність через естетичну компетентність, естетичний смак, естетичну досконалість. Студент 
набуває досвіду організатора колективної справи, заходу, ініціатора креативних ідей, виконавця. 
Позааудиторна діяльність організовується як естетична практика студентів. Це спільна робота 
викладачів, кураторів, керівників гуртків, клубів, театрів, проблемних груп тощо. У Хмельницькому 
національному університеті на кафедрі української філології старший викладач Т. Коваль створила 
студентський літературний театр "Глорія", літературний клуб "Роса", клуб ораторського мистецтва 
"Сократ", де студенти мають змогу втілити на практиці набуті теоретичні знання з дисципліни. 

Необхідність перспективного планування естетичної практики має відбуватися систематично. 
Різнобічне змістове наповнення позааудиторного заходу обов’язково включатиме кращі літературні 
твори як українських, так і світових авторів. Естетична практика – це й наукова конференція, творчий 
звіт гуртків, літературні квести тощо. Отримані студентами під час аудиторної і самостійної роботи 
знання набувають глибини й змістовного наповнення через різні види їх реалізації. До позааудиторної 
діяльності студентів готуємо під час організованих нами тренінгів як групових, так і індивідуальних, 
програми яких представлені в нашій педагогічній системі.  

Особистісно зорієнтований компонент формування естетичної культури студентів, майбутніх 
спеціалістів, відбувається з урахуванням вибору шляхів, форм і методів окремою особистістю через 
усвідомлення стану власного естетичного рівня і вироблення перспективи розвитку творчих здібностей. 
Студентам пропонуємо анкетування, моніторинги, результати яких узагальнюємо, визначаючи рівень 
естетичної культури. На їх основі складаємо особисто зорієнтовані плани роботи з кожним зацікавленим 
студентом, визначивши конкретну спрямованість на результат. Для студентів, які досягли певних 
результатів, організовуємо особисті творчі звіти. Таким чином випускник ВНЗ усвідомлює, що як 
висококваліфікований спеціаліст-філолог він є носієм інтелектуальних, естетичних, лінгвокультурних 
цінностей, дбає про рідну державу, позиціонує себе як представника високоінтелектуальної української 
нації та бачить перспективи свого постійного самовдосконалення і самоосвіти. Відзначаємо, що художня 
література у вихованні такої особистості займає особливе місце. 

Спрямовують діяльність студентів на шляху формування естетичної культури розроблені нами 
"Матеріали та методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки "Філологія. 
Українська мова і література". Вони стають у нагоді для успішного засвоєння знань з дисципліни "Історія 
зарубіжної літератури" як під час домашньої роботи, так і індивідуальної самореалізації. На їх основі 
студент виробляє власний кодекс вимогливості й самоконтролю. Ми відходимо від нав’язування ззовні 
певних шляхів досягнення навчальної мети, а формуємо внутрішнє бажання випробувати себе, 
запропонувати щось самому й спробувати зробити це. Такий методичний прийом найбільш дієвий у 
пізнанні високого мистецтва: особистість прагне до естетичної довершеності й поступово виходить з-під 
керування з боку викладацького складу, кураторів, керівників естетичної сфери ВНЗ. Студенти 
пропонують власні проекти, власний підхід до вирішення тієї чи іншої навчальної проблеми, перебравши 
на себе роль партнера й співавтора викладача.  

Діяльнісно-практичний компонент визначаємо як самореалізацію кожного студента. Накопичений 
досвід, знання й уміння стимулюють активність особистості, її прагнення до самовдосконалення. Нами 
послідовно формулюються та здійснюються такі завдання: естетичні потреби, мета, дії і продукт 
діяльності. Кожен проект – це професійна робота студентів, які довели свій високий рівень 
сформованості естетичної культури. Способи реалізації проектів різноманітні: студент – цікавий 
співрозмовник, опонент у диспутах і дискусіях, автор художніх творів, критичних статей, літературних 
оглядів, сценаріїв, актор, режисер тощо. На шляху самореалізації вдосконалюються здобуті знання і 
відбувається процес активного засвоєння нових знань шляхом умотивованого й цілеспрямованого 
вирішення поставлених завдань.  
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Надихає студента на розширення сфери діяльності результативність досягнень, відзначених і 
оприлюднених. Доцільно проводити анкетування з метою самооцінки, оцінки аудиторії, оцінки 
викладача, куратора, керівника естетичної практики. Не залишати поза увагою позитивних досягнень 
кожного: робити рецензування, надавати можливість робити самооцінку. У результаті формується 
неповторна особистість із прагненням входити у світ прекрасного, і, запозичуючи кращий досвід, йти 
власним оригінальним шляхом. Діяльнісно-практичний компонент базується на особистісно 
орієнтованих принципах навчання, відповідно до яких особистість, що пізнає основи науки й мистецтва, 
вивчає світ і себе, забезпечує власний професійний саморозвиток, здатність брати на себе 
відповідальність, знаходити конструктивні рішення, вихід із критичної ситуації згідно з етичними та 
естетичними нормами. Відповідно до нашої педагогічної системи в умовах кредитно-модульного 
навчання позааудиторна навчальна діяльність постійно знаходиться в полі зору викладача, коригується 
ним, плануються ділянки спільної роботи викладача літератури й культурно-естетичного середовища 
ВНЗ. У свою чергу, відбувається зворотній зв’язок: результати позааудиторної діяльності окремих 
студентів залучаються викладачем у співавторство до лекційних видів роботи, даючи їм ще одну форму 
самореалізації. 

Висновки. Навчаючись за нашою педагогічною системою, випускник ВНЗ набуває прагнення 
входити у світ прекрасного, бачить перспективи самовдосконалення і самоосвіти. Подолання негативних 
впливів оточення, обґрунтування шляхів формування естетичної культури молодого покоління в центрі 
уваги подальших розвідок. 
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Папушина В. А. Методические рекомендации по внедрению системы формирования эстетической 
культуры студентов в процессе обучения литературы. 

Предложенная автором педагогическая система предполагает глубокое овладение студентами 
профессиональными знаниями в процессе формирования эстетической культуры при изучении 

литературы. Основываясь на широком спектре аудиторной и внеаудиторной работы, она включает в 
себя различные методики и формы их творческой реализации. Главная цель, поставленная автором – 
эстетически совершенная личность, выпускник, который строит жизнь в соответствии с высокими 

идеалами прекрасного. 

Ключевые слова: педагогическая система, эстетическая культура, технолого-методологический, 
диагностико-мотивационный, когнитивно-лингвокультурный, личностно ориентированный, деятельно 

практический этапы, самореализация, самосовершенствование. 

Papushina V. A. Methodical Recommendations for the Implementation System of Forming the Aesthetic 
Culture of Students in the Process of Literature Studies. 

Today, the level of the aesthetic culture of the younger generation needs attention and finding ways to improve 
it. Formation the students’ aesthetic culture of higher educational institution as a task-orientated and many-

sided process must be clearly structured and filled with profound meaning. However, in scientific and 
methodological literature paid scant attention to the modern approaches to the formation of students' aesthetic 

culture by means of literature. In particular, there is no integral pedagogical system for the formation of 
aesthetic culture of students in the process of literature studies. On the basis of proposed pedagogical system 

there are methodically and scientifically grounded programs of literary classes, manuals for the specialization 
course, methodical instructions, technological maps, didactic materials. They focus on the aesthetic value of 

literary works. 
In the article there are given methodical recommendations for the formation of aesthetic culture of freshmen 

students. There are proposed the principles of personally oriented work with students and those principles are 
oriented to the achievement of a specific goal during studying at a higher educational institution. The 
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components of the formation of aesthetic culture are determined by technological-morphological, diagnostic-
motivational, cognitive-lingual-cultural, personally oriented, activity-practical stages. It has been demonstrated 
how the students' knowledge acquired during the classwork and independent work acquires intensity and content 

through various forms of self-actualization and self-improvement. 
Studying in our pedagogical system, a graduate of a higher educational institution acquires the desire to find the 

world of beauty, sees the possibilities of self-improvement and self-education. Negotiation of the negative 
influence of surroundings, explaining ways to improve the aesthetic culture of the younger generation are in the 

focus of further study. 

Key words: aesthetic culture, pedagogical system, self-realization, technological-morphological, diagnostic. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У 
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

У статті розглядається проблема формування математичної компетентності студентів технічних 
коледжів; обґрунтовано та проаналізовано педагогічні умови, які впливають на формування 

математичної компетентності студентів технічних коледжів; визначено основні наукові підходи, які 
визначають методи, умови, фактори і принципи формування математичної компетентності у 

студентів технічних коледжів у процесі фахової підготовки; охарактеризовано загальні вимоги до 
фахової підготовки студентів технічних коледжів. 

Ключові слова: математична компетентність, формування математичної компетентності, 
педагогічні умови, процес формування математичної компетентності, студенти технічних коледжів. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і 
практичними завданнями. Сьогодні освіта, яку здобувають у коледжах, технікумах, училищах набуває 
особливого значення. Тому викликом суспільства є внесення змін до системи навчання, яке здійснюють 
коледжі та інші вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації, з метою забезпечення її відповідності 
світовим стандартам. Модернізація виробництва, упровадження науково-технічних досягнень і новітніх 
технологій, використання сучасної техніки на ринку праці різко зумовлює попит на спеціалістів високої 
кваліфікації, які мають технічну освіту, здатні приймати рішення, самостійно долати виробничі 
проблеми. У зв’язку з цим важливого значення набуває підготовка спеціаліста технічного коледжу з 
орієнтацією його діяльності на забезпечення потреб галузей економіки та ринку праці, здатного до 
творчої та практичної діяльності, яка може реалізуватися під час вивчення математичних дисциплін. Це, 
в свою чергу, вимагає оновлення основних напрямів та завдань реформування коледжів, зокрема, 
орієнтація на вчасне оновлення системи підготовки молодших спеціалістів в умовах інтеграції освіти 
України; упровадження освітніх програм та інноваційних технологій навчання, що сприятимуть 
удосконаленню якості професійної підготовки фахівців для забезпечення їх конкурентоспроможності на 
ринку праці, орієнтації до вимог інформаційно-технологічного суспільства та змін, що відбуваються в 
соціально-економічній і духовній сферах.  

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Шлях формування математичної 
компетентності досить складний та різносторонній, оскільки об’єднує та гармонізує процеси викладання 
та учіння, визначає діяльність викладача і студента, а тому вимагає визначити і теоретично обґрунтувати 
саме такі педагогічні умови, застосування яких буде найоптимальнішим і сприятиме ефективності 
процесу формування математичної компетентності студентів технічних коледжів. Варто відмітити, що 
науковці неодноразово звертаються до проблеми формування математичної компетентності у студентів 
різних спеціальностей, є багато наукових досліджень, зокрема: О. В. Аверіної, М. С. Амосова, 
І. В. Бачевської, Д. О. Булавіна, І. М. Главатського, М. С. Головань, О. В. Комісаренко, М. М. Міншіна, 
Е. М. Токарчук, В. Г. Плахової, Я. Г. Стельмах, Т. І. Федотової та інших. У цих дослідженнях доведено, 
що кожна професійна діяльність має свою специфіку, однак саме математичні дисципліни дозволяють 
краще врахувати найрізноманітніші профілі професійної освіти. Проте було виявлено, що немає єдиного 
погляду на тлумачення поняття математичної компетентності, неповністю визначено склад структурних 
компонентів математичної компетентності, методи, форми і фактори, що слугують формуванню 
математичної компетентності фахівців. До того ж, серед науковців-дослідників немає і єдиного погляду у 
визначенні і встановленні пріоритетності педагогічних умов формування математичної компетентності. 
Що і дозволило нам довести актуальність формулювання мети і завдань статті, а тому метою статті є 
визначення та теоретичне обґрунтування педагогічних умов формування математичної компетентності у 
студентів технічних спеціальностей у процесі фахової підготовки. 

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В основі 
становлення системи освіти у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації лежить ідея розвитку та формування 
особистості студента, що здійснюється завдяки реалізації особистісно орієнтованого та індивідуально-
творчого підходів, які забезпечують особистісний рівень оволодіння спеціальністю, формування творчої 
індивідуальності випускника. При реалізації цієї дидактичної умови кожен студент має можливість 
проявити свої здібності, нахили, уподобання. Знання та врахування індивідуальних особливостей 
забезпечують більш успішний розвиток особистісних якостей майбутнього спеціаліста. Важливого 
значення набуває також належність людей до різноманітних, неповторних соціальних утворень без яких 
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розвиток особистості взагалі неможливий – це сім’ї, общин, соціальних груп, націй, народів, держав 
тощо. Тут важливою умовою виступає обґрунтування розвитку особистості в умовах трансформації 
суспільного устрою, тому при вивченні підвищення рівня якості підготовки слід враховувати 
психологічні риси студентів та їх оточення, в якому вони знаходились і перебувають на даний момент. 
Ще однією умовою є процес засвоєння та особистісне усвідомлення кожним студентом теоретичних 
положень професійної діяльності, а тому етапи засвоєння знань розглядаються разом з етапами засвоєння 
діяльності. Знання відразу включаються в структуру дій, їх якість визначається адекватністю діяльності, 
що застосовується для їх засвоєння. Тому оптимальним шляхом забезпечення якості фундаментальної 
підготовки є включення студента в активну діяльність та реальний аналіз різних видів практичних і 
розумових дій, що входять до їх складу, та попереднє навчання кожної з цих дій. 

Наступну педагогічну умову формування математичної компетентності визначає принцип психолого-
когнітивної теорії, відповідно до якого студент розглядається як активний організм, який збирає 
інформацію з метою її накопичення та використання (збирання інформації в процесі навчання). 
Предметом такої діяльності є пізнавальні процеси, від найпростіших до найскладніших, а 
індивідуальність є системою пізнавальних структур. Аналіз теорії поетапного формування мислення 
дозволив визначити, що діяльність є умовою для формування пізнання. Для повноцінного формування 
будь-якого нового знання і вміння треба дотримуватися таких етапів: створення мотивації; роз'яснення 
або виділення схеми орієнтовної дії; формування дії в матеріальній або матеріалізованій формі; мовлення 
без опори на матеріально-матеріалізовані засоби; формування дій у внутрішній мові; перехід дії у 
внутрішню мову, а внутрішньої мови – у думку [1]. 

Необхідною умовою посилення ефективності формування математичної компетентності у процесі 
професійної підготовки студентів набуває теорія стилів навчання. Так, рівень якості підготовки залежить 
від відповідності умов навчання переважному стилю навчання. Було виділено основні сфери, в яких 
виявляються стилі навчання та які містять у собі потреби й переваги особистості щодо освітнього 
середовища, їх мотивацію, соціологічний аспект навчання й фізичні потреби в особливій організації 
навчання. Сполучення стилів навчання за всіма сферами утворюють профіль кожного, хто навчається. 
Отже, під час організації навчання педагог враховує індивідуальний профіль особистості й забезпечує 
умови, що максимально сприяють забезпеченню якості навчання [2]. 

Важливою умовою у формуванні математичної компетентності є технологічне забезпечення 
навчального процесу. Його реалізація здійснюється у вигляді застосування в навчальному процесі 
сучасних технологій навчання, які формують необхідне інформаційне середовище, що сприяє активній 
педагогічній взаємодії викладача і студента. Відповідно до мети навчання поставленими завданнями і 
використаними методами визначається структура дидактичного комплексу, який виступає як ключовий 
елемент і служить основою технології навчання. У навчальному процесі необхідно враховувати 
параметри, що забезпечують якісну підготовку фахівців: логічну структуру, дозування матеріалу і 
контрольних завдань, опис дидактичного процесу у вигляді поетапної послідовності дій педагога, методи 
навчання тощо [3: 173]. 

У ході дослідження було встановлено, важливою педагогічною умовою також є реалізація 
акмеологічного підходу, оскільки акмеологія освіти досліджує умови досягнення високої якості освітніх 
систем і розвитку суб’єктів освітнього процесу – викладачів і студентів. 

Оскільки сучасна освіта орієнтується на розвиток ключових компетентностей, то зміст реалізації 
компетентнісного підходу полягає в зміщенні акценту з накопичування нормативно визначених знань, 
умінь і навичок до формування й розвитку у студентів здатності практично діяти, застосовувати 
індивідуальні техніки й досвід успішних дій у ситуаціях професійної діяльності та соціальної практики. 
Перспективність компетентнісного підходу полягає в тому, що він передбачає високу готовність 
випускника закладу освіти до успішної діяльності в різних сферах. Аналіз літературних джерел 
підтвердив, що в комплексі освітніх компетенцій закладено додаткову можливість представити освітні 
стандарти системно, що допускає побудову чітких параметрів для перевірки якості професійної 
підготовки. 3 огляду на вимоги щодо рівня підготовки випускників освітні компетенції є інтегральними 
характеристиками якості підготовки студентів, які пов'язані з їх здатністю до цільового осмисленого 
застосування комплексу знань, умінь і способів діяльності стосовно визначеного міждисциплінарного 
кола питань. 

Ефективною умовою реалізації означеного дослідження виявилася також теорія повного засвоєння 
знань, оскільки різні рівні підготовки, як правило, пояснюються відповідним розвитком здібностей до 
навчання. Доведено, що у традиційному навчальному процесі завжди фіксуються параметри умов 
навчання (однакові для всіх навчальний час, спосіб подачі інформації тощо), а наслідки навчання 
залишаються незафіксованими. Тому у професійній підготовці саме результати навчання треба зробити 
фіксованим параметром, в такому випадку, умови навчання будуть змінюватися, задовольняючи 
досягнення всіма учнями наперед заданого результату. Власне, якщо на відміну від традиційного 
навчання, оптимізувати умови навчального процесу (насамперед за темпами учіння), то навчальний 
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матеріал буде повністю засвоєний майже всіма учнями. За таких умов навчального процесу, тобто на 
основі повного засвоєння, майже всі учні повинні досягти повного засвоєння матеріалу [4]. 

Процес модернізації освітньої діяльності в Україні зумовлює, щоб якість освіти охоплювала всі 
основні функції та напрями діяльності, а саме: якість викладання, підготовки й дослідження, що 
зумовить в свою чергу якість відповідного персоналу й програм. Поняття, пов’язані з якістю, відіграють 
важливу роль у визначенні характеру функціонування того чи іншого конкретного навчального закладу, 
оцінці його діяльності й формуванні його "інституційного іміджу" в академічному співтоваристві й 
суспільстві в цілому. 

Сучасне суспільство має потребу у високоосвічених і мотивованих фахівцях, здатних виконувати 
відповідні функції в державних і приватних організаціях. Тому держава зацікавлена в забезпеченні 
високої якості підготовки майбутніх фахівців. А це у свою чергу вимагає зміни якості освіти, самої 
системи освіти, якості системи освіти. Тому важливою умовою є узгодження внутрішньої структури 
системи освіти і концептуальні засади її діяльності з зовнішніми соціальними чинниками. Оскільки 
доведено, що якість освіти – це узагальнений показник розвитку суспільства в певному часовому вимірі, 
то її слід розглядати в динаміці тих змін, що характеризують поступ держави в контексті світових 
тенденцій. У законодавстві України якість освіти визначено як "відповідність результатів навчання 
вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та / або договором про надання 
освітніх послуг" [6]. Аналіз інших джерел дозволив зробити висновок, що якість вищої освіти – це 
багатовимірне поняття, яке охоплює усі сторони діяльності вищого навчального закладу: навчальні та 
академічні програми, навчальну і дослідницьку роботу, професорсько-викладацький склад і студентів, 
навчальну базу і ресурси. Крім того, якість вищої освіти є поняттям, яке характеризується численними 
аспектами й значною мірою залежить від контекстуальних рамок даної системи, інституціональних 
завдань чи умов і норм даної дисципліни [4]. Тому можна зробити висновок, що якість освіти визначає 
умови, які мають відношення до якості підготовки студентів, інфраструктури й навчального середовища.  

Професійна підготовка для різних освітньо-кваліфікаційних рівнів визначається галузевими 
стандартами вищої педагогічної освіти та стандартами освіти вищого навчального закладу. Як показав 
аналіз психолого-педагогічної літератури, професійна підготовка в технічному вищому навчальному 
закладі поділяється на три головні напрями: фундаментальна, гуманітарна, професійно-практична.  

На сучасному етапі розвитку системи освіти йде пошук шляхів забезпечення якості фундаментальної 
освіти, що дає можливість людині в подальшому самостійно працювати, навчатися та переучуватися. 
Саме людина знає закони природи, закони розвитку суспільства, вміє логічно міркувати, аналізувати та 
пов'язувати факти, приймати рішення, вивчати явища з наукової точки зору. До таких наук відносяться 
науки природничо-математичного циклу, вивчення яких здійснюється шляхом створення інваріантних, 
ідеалізованих моделей, які перевіряються на практиці спеціалістами, що проектують та реалізують їх у 
власній діяльності. Саме фундаментальна підготовка є загальнонауковою основою формування 
особистості, спрямованої на відтворення інтелектуального потенціалу суспільства, його системи 
цінностей, традицій і забезпечення внутрішнього зв'язку часу від покоління до покоління.  

У цілому вивчення дисциплін, що є складовими фундаментальної підготовки майбутніх спеціалістів 
на заняттях з математики, спрямоване на формування загальної математичної культури, необхідної 
майбутньому спеціалісту технічних дисциплін, оволодіння комплексом математичних методів та 
розвиток навичок застосування їх на практиці, розгортання теоретичних основ для прикладних наукових 
досліджень, забезпечення зв'язку з методичною підготовкою. 

Так, якість фундаментальної підготовки залежить від оптимального підбору змісту, від шляхів 
реалізації навчальних дисциплін (технології, методичної системи тощо), від компетентності фахівців 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. В процесі фундаментальної підготовки будемо 
спрямовувати наші зусилля на підвищення рівня математичних якостей майбутніх спеціалістів технічних 
коледжів. Так, під впливом математичної освіти розвиваються наступні якості: кмітливість; 
здогадливість; гнучкість розуму; адаптивність поведінки; помітно розвивається пам’ять, особливо 
спрямована на мимовільне запам’ятовування; покращуються можливості вхідного каналу логічних 
здібностей людини; розширюється операційний склад здібностей математиків; підвищена серйозність; 
незалежність міркувань; інтровертованість. Як відомо, результат засвоєння "якісних" знань виражається 
оцінкою успішності. Успіх навчання віддзеркалює якість навчальної діяльності як процесу, що 
відбувається в часі і пов’язаний із засвоєнням визначеної суми знань, умінь, навичок, комплексу 
громадських норм, із набуттям соціального досвіду. Успішність – це фіксований (проміжний чи 
кінцевий) в умовних кількісних показниках результат процесу навчання, який відображає успіх студента 
у процесі навчання. Також, встановлено, академічна успішність – це не лише міра пізнавальної 
діяльності, де фіксуються рівень і обсяг знань, ступінь старанності, але й відношення студентів до своєї 
спеціальності, ступінь відповідності інтересів і схильностей індивідів цільовій функції університету [4]. 
У практиці навчання може спостерігатися різне поєднання рівнів успішності з тих чи інших дисциплін 
або блоків дисциплін. Дана обставина відображає індивідуально-психологічні особливості окремих 
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студентів, їх інтереси, направленість тощо. Для успішного навчання на заняттях з математики, предметах 
технічних дисциплін необхідним є досить високий рівень загального інтелектуального розвитку, зокрема 
сформованості процесів сприймання, уявлення, пам’яті, мислення, високої концентрації уваги, широти 
пізнавальних інтересів, ерудованості, володіння визначеним колом логічних операцій. Далі під впливом 
математичної освіти більш за все розвивається тямущість; здогадливість; гнучкість розуму; адаптивність 
поведінки; помітно розвивається пам’ять, яка особливо спрямована на мимовільне запам’ятовування. 

Однією з важливих умов формування компетентності є психологічна готовність до обраної професії. 
Важливо робити прогноз на основі схильності особистості до визначеного виду діяльності (наприклад, за 
допомогою фахового тестування, професіограм). Випадковий вибір майбутньої професії дорого 
обходиться суспільству та особистості.  

Для створення сприятливих умов навчання важливо визначити стресову до екзаменаційну та 
екзаменаційну ситуації. Психічні й фізіологічні порушення в організмі під впливом іспитів можуть 
набувати навіть характеру патології (наприклад, спричиняти гостру депресію та інші серйозні 
захворювання). Результати досліджень фізіологів і психологів свідчать, що доекзаменаційні й 
екзаменаційні ситуації дуже впливають на стан організму й психіки студента. Характер наук, які ми 
досліджуємо вимагає цю обставину не випускати з огляду, бо в іспитах з математичних дисциплін без 
точного знання фізичних чи математичних законів, теорем, формул тощо неможливо відповісти на 
питання білета з відповідних дисциплін навіть при загальній ерудиції й широкому кругозорі. Врахування 
таких умов дозволить знизити психологічну напруженість. 

Сучасне, оновлене інформаційно-методичне забезпечення є однією з важливих умов процесу 
ефективного формування компетентності спеціаліста різних сфер. Обов'язковим є використання в 
навчальному процесі прикладних педагогічних програмних продуктів, баз даних, методичних засобів і 
матеріалів, психолого-педагогічної літератури щодо доступного вивчення фундаментальних дисциплін. 
Чим більше в студента можливостей отримати нову й достовірну інформацію, тим більші його 
потенційні можливості щодо підвищення якості підготовки. 

Отже, виходячи з загальної мети та завдань нашої статті, педагогічними умовами забезпечення якості 
професійної підготовки майбутніх технарів та заняттях з математики будемо називати ті основні 
внутрішні та зовнішні причини, які зумовлюють підвищення рівня якості фундаментальної підготовки 
майбутніх спеціалістів і піддаються корекції в межах навчального процесу. 

Таким чином було виявлено, що забезпечення формування математичної компетентності у студентів 
технічних коледжів у процесі фахової підготовки зумовлено рядом педагогічних умов: реалізацією 
особистісно орієнтованого та індивідуально-творчого підходів; мотивацією, організацією навчального 
процесу відповідно до інтересів кожного члена колективу; самооцінкою ціннісного ставлення до 
професіоналізму; психологічною готовністю до обраної професії; матеріально-технічним та 
інформаційно-методичним забезпеченням закладу. Врахування зазначених груп факторів забезпечить 
можливість підвищувати рівень навчальних досягнень з основ спеціальності майбутніх спеціалістів, 
запобігати академічній неуспішності, допоможе молодим викладачам при виборі стратегії й тактики 
своєї діяльності. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Водночас, вимагає дослідження 
проблема розробки технологій підготовки студентів технічних коледжів у процесі фахової підготовки, 
що сформують високий рівень розвитку у студентів професійного мислення, здатності розв’язувати 
завдання, які максимально наближені до професійних. 
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Сербин Г. Л. Педагогические условия формирования математической компетентности студентов 
технических колледжей в процессе профессиональной подготовки. 

В статье рассматривается проблема формирования математической компетентности студентов 
технических колледжей; обосновано и проанализировано педагогические условия, влияющие на 

формирование математической компетентности студентов технических колледжей; определены 
основные научные подходы, которые определяют методы, условия, факторы и принципы формирования 
математической компетентности студентов технических колледжей в процессе профессиональной 

подготовки; охарактеризованы общие требования к профессиональной подготовке студентов 
технических колледжей. 

Ключевые слова: математическая компетентность, формирование математической 
компетентности, педагогические условия, процесс формирования математической компетентности, 

студенты технических колледжей. 

Serbyn G. L. Pedagogical Conditions for Forming Students of Technical Colleges Mathematical Competence 
in the Process of Professional Training. 

Analysis and study of psycho-pedagogical and special literature allowed outlining the main concepts of the 
problem, which allowed differentiating the main features of the mathematical competence formation, the main 

pedagogical approaches that improve the process of training specialists in technical specialties. Thus, the 
modernization of production, the introduction of scientific and technological advances and the latest technology, 

the use of state-of-the-art equipment in the labor market sharply determines the demand for highly skilled 
specialists.  

A number of factors influence the definition of the necessary pedagogical conditions for mathematical 
competence formation. The best way to ensure the quality of basic training is to include the student in active 
work and a realistic analysis of various types of practical and mental activities. Technological support of the 

educational process determines and promotes active pedagogical interaction of the teacher and the student. It is 
important to remember that the quality of education is a generalized indicator of the development of society in a 

certain time dimension. She also pays attention to all aspects of higher education: academic and academic 
programs, academic and research work, faculty and students, training facilities and resources. The quality of 

education determines the conditions that are relevant to the quality of student training, infrastructure, and 
learning environment. 

One of the important conditions for the formation of competence is psychological readiness for the chosen 
profession. It is important to make a forecast based on the person's predisposition to a particular type of activity.  

Key words: mathematical competence, formation of mathematical competence, pedagogical conditions, process 
of formation of mathematical competence, students of technical colleges. 
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ПОРТФОЛІО У СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
СТУДЕНТІВ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ  

У статті з’ясовано значення використання сучасної інноваційної освітньої технології ''Мовне 
портфоліо'' для професійного становлення майбутнього вчителя англійської мови. Досліджено систему 
сучасних поглядів на стан проблеми використання технологій контролю та сформульовано практичні 
рекомендації з упровадження технології портфоліо, вимоги до роботи з ним як з боку викладачів, так і – 

студентів. Обґрунтовано положення щодо необхідних елементів портфоліо. 

Ключові слова: сучасні інноваційні технології, майбутній учитель, англійська мова, внутрішня 
мотивація, зовнішня мотивація, технологія ''портфоліо'', професіоналізм. 

Постановка проблеми. На фоні зменшення аудиторних годин викладачі іноземної мови мають 
складне завдання підвищення мотивації до вивчення предмета, узгоджуючи зміст занять із 
Рекомендаціями Комітету Ради Європи, а також із вимогами Типових програм з іноземних мов. Завдання 
викладача полягає в підтриманні прагнень студентів краще знати англійську мову. Виходячи з цього, 
важливим стає розвиток у студентів інтересу і мотивації до навчання, де запорукою успішності стають 
прагнення самостійного творчого осмислення знань, уміння критично опрацьовувати інформацію, 
приймати нестандартні рішення та продукувати нові ідеї. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вітчизняні і зарубіжні вчені одностайні у визначенні 
значущості використання мовного портфоліо серед них: І. Беженар, І. Юдіна, Н. Гальськова, З. Нікітенко, 
Є. Полат, P. Aarts, R. Broeder, P. Pavlow, P. McLagan, O'Malley J. Michael, L. Pierce, T. Oliinyk [1]. На 
позначення мовної різноманітності у стратегічних документах Ради Європи вживаються поняття 
''мультилінгвізм'' і ''плюрилінгвізм''. Перше стосується використання кількох мов у межах певної 
соціальної спільноти, а друге визначається як здатність користуватися різними мовами з метою обміну 
інформацією та участі в міжкультурній комунікації [2].  

Формулювання цілей статті. Обґрунтувати значення використання сучасної новітньої технології 
''Мовне портфоліо'' для становлення професіоналізму майбутніх учителів англійської мови.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні Європейське мовне портфоліо набуло 
відповідного статусу в освітній практиці, завдяки своїм універсальним функціям і завданням. Мовне 
портфоліо ''English Language Portfolio'' було розроблене з метою стандартизації вимог до вивчення 
іноземних мов. Використання цієї технології на заняттях із майбутніми вчителями англійської мови стає 
дієвими інструментом підвищення внутрішньої мотивації до вивчення англійської мови і становлення 
професійних якостей.  

Проблема мотивації в навчанні виникає під час вивчення кожної дисципліни, однак особливого 
значення набуває проблема мотивації професійного вдосконалення рівня знань англійської мови 
майбутніми вчителями. Психологи визначають різні види мотивації людини до вивчення іноземної мови. 
Так, у широкому розумінні є зовнішня і внутрішня мотивації, які так само можуть поділятися на широку 
соціальну й вузьку особистісну мотивації, а також на близьку та дистантну. Широку соціальну 
мотивацію психолог П. Якобсон розглядає як таку, що пов’язана з гострим переживанням 
громадянського обов’язку перед країною, оточенням. Вона має зв’язок із думками про навчання як шлях 
до накопичення культурних цінностей і трансфер добра і користі. Щодо вузько особистісної мотивації, 
то вона визначається ставленням до оволодіння іноземною мовою як способу самоствердження та шляху 
до добробуту. Зовнішня мотивація може бути дистантною, тобто далекою, що передбачає кінцевий 
результат навчання. Саме цей різновид налаштовує майбутніх вчителів на досягнення кінцевої мети 
навчання. Внутрішня ж мотивація націлює не на кінцеву мету навчання іноземної мови, а на проміжні 
результати, що спонукають студента до подолання перешкод і надають йому можливість відчути успіх 
на проміжних етапах оцінювання власної діяльності. 

В Україні у 2003 році було вперше презентовано європейське мовне портфоліо після апробації його в 
15-ти країнах Європи. Лінгвістичний комітет Ради Європи розробив його з метою стандартизації вимог 
до викладання й оцінювання досягнень у галузі вивчення іноземних мов громадянами європейських 
країн. Мовна освітня політика, якої дотримується Комітет Ради Європи, забезпечує розвиток 
плюрилінгвізму і створює можливості усім європейським громадянам для розвитку своїх лінгвістичних 
здібностей. Отже, навчання іноземної мови розглядається як формування індивідуальної лінгвістичної, 
мовної і соціокультурної компетенції людини. З огляду на це, актуальності набуває використання 
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єдиного інструменту визначення, оцінювання й аналізу рівня сформованості зазначених компетенцій, 
тобто сукупності знань і вмінь, набутих людиною під час навчання. Таким інструментом стає 
Європейське мовне портфоліо, яке дає змогу зафіксувати й самостійно проаналізувати власні досягнення 
та недоліки в навчанні в період вивчення конкретної мови.  

У сучасній педагогічній практиці під поняттям ''портфоліо'' розуміють: 1) сучасну освітню 
технологію; 2) продукт діяльності. У нашій статті поняття ''мовне портфоліо'' розглядається як сучасна 
освітня технологія, в основі якої – метод аутентичного оцінювання результатів навчальної діяльності 
студентів на практичних заняттях з англійської мови [3]. Портфоліо-технологія відповідає основним 
тенденціям розвитку сучасної української освіти у сфері вивчення іноземних мов, а саме: розробки 
особистісно-орієнтованих технологій в освітньому просторі, пошуку форм і методів комплексного 
оцінювання мовних досягнень у межах компетентнісного підходу, а також пошуку ефективних засобів 
розвитку особистісних якостей, необхідних для конкурентоздатності на ринку праці й у міжкультурному 
просторі.  

Використання європейського мовного портфоліо на практичних заняттях із майбутніми вчителями 
англійської мови сприяє реалізації таких завдань, як: формування мотивації до результативної навчальної 
діяльності, розвиток пізнавальних навичок студентів, а також здатності до об’єктивної самооцінки 
творчих здібностей, набуття вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, критично осмислюючи 
його, і самостійно конструювати свої знання, прогнозувати й організовувати свою діяльність відповідно 
до поставленої мети, формувати свідоме ставлення до майбутнього працевлаштування та власної 
професійної здатності.  

Аналіз сучасної науково-методичної літератури свідчить, що використання методу ''Портфоліо'' у 
ВНЗ є недостатньо розробленим і носить швидше проектний характер, ніж описовий або методичний. 
Розглядаючи тему використання ''Портфоліо'' у ВНЗ, слід звернутися до успішної практики цього методу 
в загальноосвітній школі. 

Викладач, який планує працювати за технологією ''мовного портфоліо'' має провести вступне заняття 
з майбутніми вчителями англійської мови. На цьому занятті слід пояснити студентам, що означає 
поняття ''портфоліо'', ''європейське мовне портфоліо'', розповісти про його різновиди, навести приклади, 
обґрунтувати основну мету і завдання ведення портфоліо. Необхідно донести інформацію щодо 
європейських рівнів володіння іноземною мовою і стандартів, визначитися з формою ведення документа 
(письмовий, електронний), вказати на проміжні та кінцеві цілі, окреслити перспективи і спланувати 
основні розділи цього документа. Доречно підкреслити важливість ведення мовного портфоліо для 
майбутньої професійної діяльності, оскільки цей метод виконує не тільки освітню й розвивальну функції, 
а й соціальну – накопичені вміння й знання, відображені в портфоліо, надають можливість успішного 
працевлаштування й упевненості в собі. 

Розглянемо детальніше компоненти мовного портфоліо та їх призначення. У загальноєвропейських 
рекомендаціях з мовної освіти визначені три обов’язкові компоненти мовного портфоліо: мовний 
паспорт, мовна біографія та досьє. Так, у мовному паспорті (''Language Passport'') пропонується 
розміщувати різноманітні фото й особисту навчальну інформацію. Студент, який вивчає англійську 
мову, має чітко усвідомлювати основні рівні володіння мовою, визначені загальноєвропейськими 
рекомендаціями з мовної освіти – A, B, C. Зазначені рівні визначаються за основними видами 
мовленнєвої діяльності: розуміння (усної форми мови – аудіювання та писемної – читання); говоріння 
(монолог як форма продуктивного говоріння або полілог як інтерактивне говоріння); письмо як окремий 
продуктивний вид мовленнєвої діяльності. Відповідно до цього мають бути сформовані етапи вивчення, 
які відображені в портфоліо, а також результати оцінювання виконаних тестів, завдань, участі в різних 
заходах тощо. У цьому розділі визначається кінцева мета й формулюються основні етапи навчання на 
рік, де вказуються тематичні блоки, якими студент має оволодіти, кількість модулів, тестових завдань, 
проектів, що заплановані. Важливо навчити студентів планувати ведення портфоліо так, щоб вони 
розуміли кінцеву мету й знали, якою кількістю інформації вони мають оволодіти і якого рівня вони 
досягають, закінчивши черговий семестр навчання. На початку навчання саме у мовному паспорті 
студент має вказати, якого рівня володіння англійською мовою він має досягти [4]. Відповідно до 
державного стандарту, отримуючи диплом ''Вчителя англійської мови і літератури'' за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем ''спеціаліст'', випускник повинен володіти мовою на рівні С 2, що передбачає: 
відсутність яких-небудь труднощів у розумінні будь-якого повідомлення; високий рівень читання 
текстів, розуміння всіх форм писемної мови, навіть складних текстів; у процесі говоріння студент 
повинен уміти аргументовано доводити власний погляд, стилістично оформлюючи його відповідно до 
контексту; на рівні С2 володіння випускником писемною формою мовлення характеризується вмінням 
писати складні повідомлення, листи відповідно до стилю й контексту, логічно структуруючи їх [5].  

Обов’язковим компонентом мовного портфоліо є мовна біографія (''Language Biography''), яку 
використовують для встановлення короткострокових або проміжних цілей (short-term aims). У цьому 
розділі портфоліо студент фіксує план роботи на (семестр, рік), прогнозований результат, проміжні 
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оцінювання викладачем рівня володіння англійською мовою, значущі етапи мовного й міжкультурного 
спілкування. До розділу ''Language Biography'' мають бути внесені також оцінювальні таблиці. Таблиця 
(Аssessment / Review chart) має вигляд графіка із вказівкою на вид мовленнєвої діяльності, що оцінюється 
викладачем. Таблиця з назвою ''Selfassessment chart'' також є графіком, де студент вчиться надавати 
об’єктивну самооцінку, відповідно до розроблених критеріїв оцінювання навчальних досягнень. За 
бажанням студент може побудувати діаграму, за якою легко простежити зростання, стабільність або 
зниження рівня володіння англійською мовою. Це ефективний засіб, що розвиває вміння самоаналізу, 
самооцінки та рефлексії майбутніх учителів англійської мови [6].  

У портфоліо також може бути аркуш самоосвіти, де студент обирає тематику або спрямування, за 
яким він бажає розвивати знання мови. В аркуші можуть бути різні кулінарні рецепти, біографії відомих 
людей, музичні вподобання, сучасні пісні, опис різних країн світу, тобто все, що може цікавити певного 
студента. У такому разі студент має право обирати форму ведення цього аркуша. Доречно також 
розмістити в портфоліо аркуш власних досягнень, де фіксуються особисті досягнення з різних видів 
мовленнєвої діяльності, а також визначається рівень оволодіння іноземною мовою (в обсязі вивченої 
теми).  

Третім розділом мовного портфоліо є Досьє (Dossier), що містить виконані студентом роботи, які він 
вважає цінними для себе і які відображають його досягнення: різноманітні тестові завдання, модульні 
роботи, листування іноземною мовою, пісні, які вивчив, вірші, що знає напам’ять, проекти, у яких брав 
участь, щоденник іноземною мовою, творчі завдання, доповіді тощо. У Досьє також можуть бути різні 
дипломи, сертифікати, свідоцтва щодо вивчення англійської мови. Отже, сутність портфоліо полягає в 
тому, щоб надати можливість майбутнім учителям англійської мови виявити все, на що вони здатні по 
закінченню вивчення курсу англійської мови. Цей метод також допомагає проводити ефективну 
самооцінку знань і вмінь, вказує на слабкі сторони й стимулює саморозвиток. Окрім цього, майбутні 
вчителі англійської мови, створюючи власні портфоліо, набувають компетентності у веденні учнівських 
портфоліо. Використовуючи Європейське мовне портфоліо в навчанні, майбутні вчителі 
ознайомлюються із загальноєвропейськими рівнями володіння мовою, вчаться працювати з ними. У 
розділі Досьє для успішної реалізації культурно - освітнього потенціалу англійської мови має бути 
відображена інформація щодо прочитаних книжок, переглянутих художніх і документальних фільмів, 
відвідуваних освітніх сайтів з обов’язковим аналізом і висновками щодо їх корисності для саморозвитку. 
Важливо те, що до структури портфоліо входять не лише будь-які офіційно визнані досягнення, здобуті 
студентом у курсі вивчення мови, а й фіксація неформального досвіду, що охоплює міжкультурні 
контакти з носіями англійської мови. Це рекомендований перелік матеріалів мовного портфоліо. Кожний 
учитель може вносити зміни відповідно до рівня учнів, вікових особливостей, предмета тощо [7].  

Безумовно, зазначена технологія передбачає організацію поетапної діяльності на практичних заняттях 
з іноземної мови. Проаналізувавши компоненти мовного портфоліо, зупинимося на семи етапах 
діяльності в межах освітньої технології ''Портфоліо''. Першим етапом діяльності вважається етап 
''мотивації і цілепокладання'', де викладач пояснює актуальність і важливість створення портфоліо. На 
другому етапі відбувається розробка структури матеріалів портфоліо й готується докладний опис 
розділів, які увійдуть до змісту портфоліо. На цьому етапі необхідно попередити студентів про те, що 
структура портфоліо може бути гнучкою, тобто кількість розділів і аркушів у ньому не є фіксованими. 
На третьому етапі відбувається планування діяльності щодо збору інформації, визначення джерел, 
узгодження стандартів оформлення й підготовки матеріалів для презентації, а також розробка критеріїв 
оцінювання накопичуваних матеріалів. Четвертий етап – це безпосередньо етап збирання й оформлення 
матеріалів. Корисно проводити проміжні тренінги та консультації з питань, які виникають на цьому 
етапі. П’ятим етапом вважається етап спроби презентації матеріалів портфоліо, на шостому етапі 
презентується портфоліо з погляду його мети й доцільності використання, сьомий етап діяльності є 
оцінювальним, оскільки на ньому відбувається оцінка результатів діяльності щодо оформлення й 
використання матеріалів портфоліо. На сьомому етапі викладач має провести підсумкову рефлексію 
виконаної роботи і вмотивувати студентів на подальшу роботу у межах цієї технології.  

Викладач, який працює за освітньою технологією ''Портфоліо'' має взяти до уваги деякі корисні 
поради: розділи портфоліо можна не нумерувати, а розташовувати у вільному порядку за бажанням; 
результат тестових робіт, модулів, залікових робіт корисно датувати, щоб мати можливість відстежити 
динаміку навчання; портфоліо не слід використовувати для порівняння студентів між собою, необхідно 
кожного разу акцентувати на тому, що порівняння відбувається тільки в межах власних досягнень, тобто 
''Я – сьогодні'' з ''Я – учора''; рекомендовано пояснювати принципи валідності самооцінки, щоб не 
завищувати або не занижувати її; майбутній учитель повинен розуміти, що зовнішній вигляд портфоліо 
має важливе значення, оскільки це документ [1]. Досвід роботи за цією технологією свідчить, що варто 
враховувати етичний бік ведення портфоліо – перегляд портфоліо можливий тільки з дозволу його 
власника. Важливою також вважаємо фіксацію кожного успіху студента у процесі навчання, оскільки це 
є найкращим стимулом для розвитку. Наприкінці навчального року викладач може відвести час для 
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проведення підсумкового заняття-презентації, де визначатимуться переможці в різних номінаціях: 
''Найкраще оформлення'', ''Найоригінальніше портфоліо'', ''Найталановитіше портфоліо'' тощо.  

Як переконуємося, накопичуючи й аналізуючи свої практичні досягнення за технологією портфоліо, 
майбутній учитель англійської мови застосовує набуті знання і, виходячи з життєвого досвіду, оцінює та 
переоцінює свою діяльність. Поступове оцінювання досягнень, власних успіхів стимулює процес 
удосконалення й самовдосконалення, що не припиняється після досягнення якогось певного рівня. 
Повільно просуваючись уперед, на проміжних етапах студент формулює нові цілі та бачить перспективи. 
Вагомим аргументом на користь застосування технології мовного портфоліо є його можливість 
розвивати особистість через підструктури мотивування, цілепокладання, орієнтування, самоактуалізації, 
самореалізації, самоконтролю, самооцінки та корекції. У межах роботи за цією технологією 
розв’язується проблема планування процесу вивчення та практичного результату, а оцінювання 
розглядається як елемент стимулювання та навчання, де негативна оцінка є приводом до рефлексії. 
Технологічна роль викладача у процесі розвитку студента визначається необхідністю формування нових 
зон у свідомості майбутнього вчителя, закладання фундаменту нових понять, узагальнень за допомогою 
навчального матеріалу.  

Дотримання правил ведення портфоліо та ретельна робота студентів із ним – це накопичення досвіду 
для подальшої роботи з учнями на уроках англійської мови, оскільки на сьогодні й в основній, і в 
початковій школах цей метод вважається одним із найефективніших інструментів самооцінювання. 
Набутий досвід поступового оволодіння рівнями англійської мови та фіксування етапів становлення 
мовленнєвої, мовної і соціокультурної компетенції в портфоліо стає корисним у впровадженні такого ж 
підходу до навчання учнів. Головна мета портфоліо – набуття комунікативної компетенції студентами – 
реалізується через досягнення проміжних цілей, а в умовах переходу загальноосвітньої школи до 
профільного навчання цей метод стає незамінним, оскільки майбутні вчителі починають готуватися до 
використання його ще у період навчання у ВНЗ, набуваючи досвіду перетворювати європейське мовне 
портфоліо на об’єкт власної проектної роботи та презентувати його перед громадськістю [3: 9]. Завдяки 
використанню Європейського мовного портфоліо процес навчання іноземних мов стає прозорішим для 
студентів, допомагає самостійно розвивати здатність до самооцінювання, що сприяє поступовому 
зростанню відповідальності за власне навчання. Цей метод також відповідає позитивному налаштуванню 
на успіх, оскільки його сутність полягає у зміщенні акценту з того, чого студент не вміє і на що він не 
здатний, на те, що він вміє і до чого здатний.  

Висновки. Отже, використання інноваційної технології мовного портфоліо має важливе значення не 
тільки для формування мотивів вивчення англійської мови в майбутніх учителів англійської мови, а й 
для становлення їх професіоналізму. Використання викладачами методу ''портфоліо'' значно 
вдосконалює самостійну роботу та формує стійку мотивацію майбутніх учителів англійської мови до 
навчання. Ця технологія не лише розвиває внутрішні мотиви до навчання, а й формує потребу до 
накопичення інформації, її критичного осмислення та самостійного подолання труднощів, які виникають 
під час вивчення англійської мови. 
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Сидун М. М. Портфолио в системе средств оценивания учебных достижений студентов 
профессионально-педагогических специальностей. 

В статье выяснено значение использования современной инновационной образовательной технологии 
''Языковое портфолио'' для профессионального становления будущего учителя английского языка. 

Исследована система современных взглядов на состояние проблемы использования технологий контроля 
и сформулированы практические рекомендации по внедрению технологии портфолио, требования к 

работе с ним как со стороны преподавателей, так и студентов. Обосновано положение об 
необходимых элементов портфолио. 

Ключевые слова: современные инновационные технологии, будущий учитель, английский язык, 
технология ''портфолио'', профессионализм. 

Sidun M. M. Portfolio in the System of Means for Evaluating Academic Achievements of Students of 
Professional-Pedagogical Specialties. 

The urgency of the study is the attempt to consider the main problems of creation, the principles and theoretical 
foundations of the use of Portfolio technology in the system of assessing foreign students' achievements. The 

object of research is the process of preparing a portfolio in the evaluation system. The purpose of the work is to 
study the creation and application of a portfolio in the system of means for evaluating the academic 

achievements of students of vocational and pedagogical specialties, ascertaining the role of the future teacher's 
portfolio in enhancing professional competence. 

The use of the European language portfolio in practical classes with future teachers of English helps to achieve 
such tasks as: forming motivation for productive learning activities, developing cognitive skills of students, as 
well as the ability to objectively self-assess creative abilities, gaining the ability to navigate the information 

space, forecasting and organizing their activities in accordance with the goal, forming a conscious state future 
employment and self-employment. 

The use of innovative technology of language portfolio is important not only for the formation of motives for 
learning English in future English teachers, but also for their professional development. The use of teachers by 
the method of "portfolio" greatly improves independent work and forms a steady motivation of future English 

teachers to study. This technology not only develops internal motivation for learning, but also forms the need for 
the accumulation of information, its critical reflection and self-overcoming the difficulties that arise while 

learning English. 

Key words: modern innovative technologies, inner and outer motivation, studying English, ''portfolio'' 
technology, future teacher of English, professionalism. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ 
БАКАЛАВРАТУ – МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

У статті представлено передумови формування культурологічної компетентності студентів 
бакалаврату – майбутніх економістів. Підкреслюється необхідність наявності у кваліфікованих 

фахівців як компетенції, так і компетентності. З’ясовано сутність компетентнісного підходу в рамках 
Болонської угоди. Виокремлені особливо значущі принципи формування культурологічної 

компетентності майбутніх економістів для досягнення позитивного результату. Обґрунтовано 
необхідність створення іншомовної культурологічної компетентності з метою покращення принципів 

організації навчального процесу в економічних ВНЗ. 

Ключові слова: культурологічна компетентність, гуманізація навчання, професійне самовизначення 
особистості, трансляція культур, використання сучасних педагогічних підходів, дворівнева система 

вищої освіти, проблема іншомовної культурологічної компетентності, культуропровідність, 
удосконалення змісту навчальних дисциплін. 

Проблема культурологічної підготовки майбутнього фахівця, або так званої креативної підготовки, 
розроблялася І. Лакатосом, Д. Пойя. На необхідність культурно-творчого виховання спеціаліста 
неодноразово вказував П. Капіца, який був за фахом інженером і вся діяльність якого є яскравим 
прикладом реалізації високої творчої культури. Ця проблема розглядається також у теоретичних працях 
Т. Завершинської, А. Комарової, О. Шевнюк, у дослідженнях О. Коротковського, А. Нікітіна, 
Т. Синецької, методологічних статтях Л. Кадцина, Н. Крилової, О. Половинкіна.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемі гуманізації навчання студентів технічного фаху 
в процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу присвятили свої дослідження І. Ковалинська, 
О. Коломієць, А. Кочубей, С. Цимбрило та ін. Значна кількість провідних фахівців досліджували аспекти 
технічної освіти (В. Данилова, С. Операйло, О. Русанова, П. Стефаненко). Проблему ціннісних 
орієнтацій на творчу самореалізацію спеціаліста висвітлено у працях С. Гончаренка. Загальнолюдські, 
національно орієнтовані цінності та цінності сучасного світу досліджено в роботах В. Бабака, Є. Лузік. 
Наукові засади організації виховної роботи обґрунтовані в дослідженнях відомих учених І. Беха, 
І. Зязюна, А. Капської, С. Карпенчук, Б. Ліхачова, Н. Ничкало, Д. Чернілевського [1: 14–15]. 

Наявність компетентності визначає можливість і здатність здійснювати професійну діяльність, а 
привласнення кваліфікації дає на це право. Таким чином, кваліфікація фахівця в ідеалі означає наявність 
і компетенції, і компетентності. Кваліфікація являє собою об'єктивовану, а компетентність – 
суб’єктивовану форму виявлення професіоналізму. Ми знаємо, що кваліфікація, як і компетенція, 
присвоюються, вони існують формально, відчужено від безпосереднього носія. Навпаки, компетентність 
це персоніфікована компетенція, ''людина в професії'' [2: 3–4]. 

Період отримання професійної освіти бакалавра стає часом активного професійного самовизначення 
особистості, на необхідність якого вказують багато дослідників (Є. Бондаревська, І. Ісаєв, Н. Сергєєв, 
В. Сластьонін, Е. Шиянов та ін.). Саме професійне самовизначення дозволяє забезпечити молодій людині 
мобільність і готовність до безперервної самоосвіти, здатність адаптуватися до мінливої ситуації в 
соціальному середовищі і вирішувати нові професійні завдання. Однак в системі вищої освіти 
цілеспрямоване створення умов для професійного самовизначення здійснюється в основному під час 
вступу і на момент працевлаштування [3: 111]. 

Компетентнісний підхід в рамках Болонської угоди визначає необхідність освоєння випускниками 
вищої школи – бакалаврами, магістрами універсальних компетенцій, які дозволять студентам стати 
мобільними в сучасному світі, вибирати траєкторії свого професійного зростання, знаходити своє місце в 
освітньому середовищі для творчої самореалізації. Проблема професійного самовизначення студентів 
бакалавру в умовах переходу на дворівневу систему вищої освіти знаходиться в центрі уваги 
педагогічної громадськості не тільки в нашій країні, а й за кордоном [3: 111–112].  

Згідно з теорією запропонованою Є. Ляховичем – гуманізація освіти означає глобалізацію в 
трансляції культур. При цьому способи і зміст трансляції повинні бути зорієнтовані на сучасне 
досягнення загальнолюдської духовності, інтелекту й моральності. У свою чергу, соціалізація людини в 
межах загальноосвітнього процесу повинна бути спрямована на пошук і реалізацію нових способів 
розкриття й формування його індивідуальних можливостей [4: 15–23]. 
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Оскільки вищий заклад освіти є лише ланкою в системі соціальних інститутів, які формують культуру 
майбутнього спеціаліста, реформування вищої технічної освіти розглядається як багатоаспектна 
проблема, що має важливе соціальне й наукове значення і потребує нового педагогічного осмислення, 
використання сучасних педагогічних підходів і забезпечення гуманітарного впливу на індивідуальний 
розвиток кожного студента [1: 16–17]. 

У процесі навчання у вузі у студентів відбувається узгодження своїх бажань, можливостей, орієнтацій 
з умовами та вимогами суспільства. Професійна підготовка у ВНЗ визначає аспект професійного 
самовизначення студентів – планування своєї майбутньої професійної кар'єри. Важливо створювати 
умови в процесі навчання у вузі, що сприяють безперервному особистісному зростанню кожного 
студента, формуванню професійних компетенцій і особистісних якостей, затребуваних ринком праці. У 
цих умовах реалізація дворівневої системи вищої освіти ''бакалаврат – магістратура'' дозволить студенту 
спробувати себе в цілому ряді областей знань, озирнутися і вирішити, чим йому займатися в 
житті [3: 112]. 

Обов’язковою складовою професійної компетентності майбутніх фахівців є культурологічна 
компетентність. Остання передбачає усвідомлення мови як форми вираження національної культури, 
взаємозв’язку мови та історії українського народу, національно-культурної специфіки української мови 
та української мовної поведінки, формування мовної картини світу, оволодіння національно-
маркованими одиницями мови, українським мовним етикетом, культурою міжнаціонального 
спілкування [5]. 

Культурологічний підхід до організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі на початку 
третього тисячоліття слід розглядати на основі єдності широких фундаментальних і глибоко 
систематизованих спеціальних знань. Він повинен забезпечити оволодіння основами 
правової,політичної, естетичної, професійної культури, бачення перспектив розвитку різних галузей 
знань, навичок наукової організації дослідження і впровадження їх у свою майбутню професійно-творчу 
діяльність, де головним є доцільність, справедливість, гармонія, краса, досконалість [6: 189–191]. 

Як стверджує провідний фахівець у галузі вищої технічної освіти Д. Чернілевський, стратегічними 
напрямами реорганізації освіти є: забезпечення нового рівня якості підготовки фахівців і формування 
гнучкої системи підготовки кадрів, які задовольнятимуть сучасні потреби суспільства у фахівцях із 
швидкою адаптацією до змінних умов професійної діяльності, тобто здатність молодих фахівців до 
розширення і поповнення знань [7]. 

Мета статті полягає у дослідженні і створенні тих передумов, якими необхідно забезпечити 
студентів для формування і розвитку культурологічної компетентності майбутніх економістів.  

Виклад основного матеріалу. У процесі проектування змісту технічної освіти слід враховувати 
сучасні потреби та вимоги, що нададуть процесу навчання та виховання цілеспрямований, системний 
характер для досягнення вищеназваної мети. Одним із провідних чинників відбору змісту підготовки 
спеціалістів є синтезування професійних і гуманітарних знань та взаємозв’язок перспектив розвитку 
системи освіти, виробництва, техніки, праці, ринку кваліфікованих кадрів і культури. 

Кожному етапу розвитку суспільства, як зазначає Н. Ничкало, притаманні свої соціально-економічні 
та науково-технічні проблеми. Їхнє розв’язання потребує нових підходів, що враховують динаміку змін у 
життєдіяльності різних соціальних систем [8: 9–22].  

Вищезазначене передбачає обґрунтування наукових підходів, педагогічних умов, принципів, 
розробки моделі і способів проектування системи культурологічної підготовки майбутніх економістів у 
процесі вивчення гуманітарних дисциплін у вищих економічних навчальних закладах. Саме такий підхід 
може забезпечити високий рівень сформованості культурологічної компетентності випускників вишів. 

Формування культурологічно компетентного економіста має бути закладено у проект його 
професійної підготовки, побудований на засадах системності, послідовності, відповідності особливостям 
професійної діяльності. 

Проблему іншомовної культурологічної компетентності майбутніх фахівців бізнес-сфери розглядала 
у своїх роботах І. Іванова. Культуровідповідність, на думку вченої, є важливою вимогою до змісту 
навчання іншомовного спілкування [9]. 

С. Дичковський розглядає загальні напрямки розв'язання питань культурологічної підготовки 
фахівців у вищих навчальних технічних закладах, що є складовою педагогічної системи вищої освіти, 
яка, у свою чергу, базується і здійснюється на загальнопедагогічних принципах навчання й виховання. 
Культурологічна підготовка, на думку вченого, є важливою складовою процесу професійної підготовки 
майбутнього інженера. Вона є системотвірним фактором процесу підготовки студентів вищих технічних 
закладів освіти, наскрізною ланкою, яка пронизує кожен її компонент [10]. 

Формування культурологічної компетентності відбувається в спеціально організованому навчально-
виховному процесі вищого навчального закладу. Успішний перебіг педагогічного процесу залежить від 
принципів його організації. Відомо, що зміст навчання визначають навчальний план та робочі програми 
дисципліни [1: 95–96]. 
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Проектування педагогічних умов формування культурологічної компетентності майбутніх фахівців у 
процесі вивчення гуманітарних дисциплін створює основу для теоретичного моделювання технології 
цього процесу, результатом чого є вдосконалення існуючих і запровадження нових навчально-виховних 
систем, форм і засобів, спрямованих на ефективне вирішення питань формування професійної 
компетентності [1: 93–94]. 

Педагогічні умови формування культурологічної компетентності майбутніх економістів у процесі 
вивчення гуманітарних дисциплін дають можливість вирішити такі основні завдання: виявити сукупність 
зв’язків, відношень, закономірностей, що визначають головні риси та тенденції процесу формування 
культурологічної компетентності майбутніх спеціалістів економічної галузі; визначити зміст, технології, 
форми та методи навчання майбутніх економістів і набуття ними особистісних якостей, що 
характеризують рівень сформованості культурологічної компетентності та готовності до реалізації 
професійної компетенції у практичній діяльності; оцінити ефективність існуючих і перспективи 
створення нових форм і методів формування культурологічної компетентності майбутніх економістів у 
процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

Висновки. Отже, у контексті завдань дослідження аналіз систем принципів,запропонованих різними 
вченими дозволив нам виокремити ті, які вважаємо особливо значущими для досягнення позитивного 
результату в процесі формування культурологічної компетентності майбутніх економістів. До таких 
віднесемо: 

1) Принцип професійної спрямованості, який дозволяє зосередити увагу студентів на майбутній 
професійній діяльності за допомогою створення ситуацій професійного інженерно-енергетичного 
спрямування. 

2) Принцип науковості, завдяки якому зміст культурологічної освіти забезпечує об'єктивність 
наукових фактів, понять, законів, теорій усіх основних тем навчального предмета. Реалізуючи цей 
принцип, викладач та студенти інформують один одного про нові досягнення в науці, техніці, культурі 
України та іншомовних країн, мова яких вивчається. Ця інформація подається у формі повідомлень 
іноземною мовою та пов'язується з системою знань, умінь та навичок, здобутих у процесі навчання 
гуманітарних дисциплін. 

3) Принцип доступності навчання передбачає відповідність змісту, характеру й обсягу навчального 
матеріалу, який вивчається, віковим особливостям і рівню підготовки студентів-енергетиків. Зміст 
культурологічного матеріалу повинен ускладнюватися згідно з пізнавальними можливостями та рівнем 
знань групи. 

4) Принцип систематичності й послідовності вимагає, щоб знання, уміння і навички формувались 
системно. З цією метою був розроблений авторський спецкурс із формування культурологічної 
компетентності, де кожний елемент навчального матеріалу логічно пов'язувався з іншим, а нові знання 
базувались на здобутих раніше і створювали підґрунтя для засвоєння наступних. 

5) Принцип міцності вимагає, щоб знання, уміння, навички,світоглядні та інші ідеї були усвідомлені, 
добре засвоєні й тривалий час зберігалися у пам'яті. Для реалізації цього принципу обрано систему тестів 
за міжнародними стандартами STANAG-6001, які студенти виконують під час культурологічної мовної 
підготовки. Це сприяє процесам глибокого сприймання, осмислення і запам’ятовування навчального 
матеріалу, а також його повторення та систематизації. 

6) Принцип наочності навчання вимагає залучення до сприймання всіх органів чуття студента, 
передбачає використання натуральних, зображальних, схематичних, аудіовізуальних (звуконаглядних) і 
словесно-образних (художніх образів) наочних засобів навчання. 

7) Принцип інтенсивності передбачає активну та інтенсивну участь студентів економічних 
спеціальностей у різних видах діяльності під час занять завдяки інноваційним методикам викладання в 
процесі вивчення гуманітарних дисциплін, які мають культурологічну спрямованість. 

8) Принцип зв’язку з практичною діяльністю, який допомагає зрозуміти студентам значення теорії в 
житті, проаналізувати варіанти застосування теоретичних знань для виконання практичних завдань, 
зокрема таких, як проблеми економіки сучасності [8: 95–96]. 

Тому з метою досягнення вищеназваної мети слід створити передумови, що необхідні для 
формування і розвитку культурологічної компетентності майбутніх економістів. А саме: необхідно 
удосконалити зміст навчальних дисциплін, таких як ''Культурологія'', ''Історія України'', ''Іноземна мова'', 
що вимагає розробки експериментальних інтегрованих навчальних спецкурсів.  
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Федорцова Е. Г. Проблема формирования культурологической компетентности студентов 
бакалавриата – будущих экономистов. 

В статье представлены предпосылки формирования культурологической компетентности студентов 
бакалавриата – будущих экономистов. Подчеркивается необходимость наличия у квалифицированных 
специалистов, как компетенции, так и компетентности. Выяснено сущность компетентностного 
подхода в рамках Болонского соглашения. Выделены особо значимые принципы формирования 
культурологической компетентности будущих экономистов для достижения положительного 

результата. Обоснована необходимость создания иноязычной культурологической компетентности с 
целью улучшения принципов организации учебного процесса в экономических вузах. 

Ключевые слова: культурологическая компетентность, гуманизация обучения, профессиональное 
самоопределение личности, трансляция культур, использование современных педагогических подходов, 

двухуровневая система высшего образования, проблема иноязычной культурологической 
компетентности, совершенствование содержания учебных дисциплин. 

Fedortsova E. H. The Problem of Forming Undergraduate Students' – Future Economists' Cultural 
Competence. 

The article presents the preconditions of undergraduate students’ – future economists’ cultural competence 
formation. The signs of future economic specialty specialists’ competence are singled out. It is emphasized the 

necessity of having qualified specialists in competence. The essence of the competent approach within the 
framework of the Bologna Agreement is revealed. Particularly significant principles of forming the cultural 
competence of future economists are set out to achieve a positive result. Directions are given for creating a 

foreign-language cultural competence in order to improve the principles of organizing the educational process 
in economic universities. 

It is this approach that can ensure future specialists’ high level cultural competence while studying. 
The author points out one of the main factors in the content training selection of the specialists is the synthesis of 
professional and humanitarian knowledge and the interconnection of prospects of the education system as well 

as production, technology, labour, market of skilled personnel and culture. 
Formation of culturologically competent economists must be incorporated into the project of their professional 

training built on the principles of systemicity, consistency, compliance with the peculiarities of professional 
activity. 

Since culturological competence formation takes place in a specially organized educational process of a higher 
educational establishment the successful course of the pedagogical process depends on the principles of its 

organization. 

Key words: cultural competence, humanization of learning, professional self-determination of personality, 
cultures broadcast, use of modern pedagogical approaches, two-tier system of higher education, foreign cultural 

competence problem, cultural conductivity, educational curricula improvement. 
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КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

У статті розглядаються особливості реалізації комунікативного підходу в контексті модернізації 
української системи освіти та її інтеграції в європейський освітній простір. Автор виділяє особливості 

комунікативної діяльності вчителів освітніх закладів, визначає соціокультурні, педагогічні та 
інформаційно-технологічні передумови формування комунікативної компетентності школярів. 
Проаналізовано сутність комунікативної компетентності в межах сучасної мовної політики, 
впровадження компетентнісно орієнтованих освітніх стандартів, розробки комунікативного 

освітнього простору навчального закладу та проектування змісту мовної освіти на основі інтеграції та 
індивідуальної мотивації навчання. 

Ключові слова: спілкування, компетентнісний підхід, комунікативний підхід, комунікативна 
компетентність, комунікативна діяльність, комунікативна культура, освітній простір. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Проблема комунікативної компетентності є актуальною, 
оскільки від рівня її розвитку залежить не тільки соціальна сфера школяра, але й успішність у спілкуванні 
та навчанні. Формування комунікативної компетентності в освітньому закладі є одним з пріоритетних 
завдань сучасної освіти, що відображено в державних документах, зокрема в Національній стратегії 
розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. наголошується на необхідності переходу від суспільства знань 
до суспільства життєво компетентних громадян. Підготовка сучасного вчителя передбачає формування 
професійно-педагогічної комунікативної компетентності, яка виступає як чинник особистого розвитку і як 
зміст освітнього процесу, в якому професійна компетентність учителя, його гуманність, щирість, повага до 
учня відіграють головну роль. Імплементація основних положень в державних документах (Законах 
України ''Про освіту'', ''Про вищу освіту'', Національній рамці кваліфікацій (постанова Кабінету Міністрів 
України від 23.11.2011 р.), Концепції впровадження медіаосвіти в Україні, Загальноєвропейських 
Рекомендацій з мовної освіти), передбачає удосконалення організації освітнього процесу в освітніх 
закладах, формування національно-мовної особистості, яка володіє усним і писемним словом [1]. У 
документах приділено увагу проблемам формування комунікативної компетентності школярів, зокрема 
вмінь самостійно приймати відповідальні рішення, прогнозувати їх можливі наслідки, адаптуватися 
відповідно до динамічних змін сучасного світу; умінь вільно, комунікативно виправдано користуватися 
мовними засобами під час сприйняття та створення висловлювань у різних формах, стилях й жанрах 
мовлення; а також проблемам дослідження комунікативної функції мови, яка забезпечує мовленнєву 
діяльність особистості, основну передумову для формування комунікативної компетентності.  

Важливою тенденцією реформування системи освіти є поглиблення й ускладнення зв’язків у сучасному 
глобалізованому світі, адже комунікативні відносини як між країнами, так і в міжособистісній взаємодії 
актуалізують потребу формування ''людини комунікації'' [2], особистості, яка має активну суспільну 
позицію, критичне мислення, поведінку, вміє грамотно взаємодіяти з оточуючими людьми, погоджувати 
свої дії, адекватно діяти в будь-яких життєвих ситуаціях освітнього й суспільного середовища.  

Зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями. У філософській, психологічній та 
педагогічній літературі накопичено значний досвід підготовки вчителя до комунікативної діяльності в 
навчально-виховному процесі освітнього закладу, зокрема проблему педагогічної взаємодії, педагогічної 
комунікації в контексті професійної діяльності вчителя розглядали О. Березюк, І. Бех, А. Бодальов, 
Г. Васьківська, О. Власенко, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, В. Кан-Калік, В. Сухомлинський та ін.; 
компетентнісний підхід, структуру комунікативної компетентності, комунікативну культуру вчителя, 
комунікативні уміння й навички досліджували Н. Бібік, І. Зимня, В. Краєвський, В. Кремень, О. Локшина, 
О. Пометун, Ю. Рибалко, О. Савченко, А. Хуторський та ін. 

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні процесу підготовки сучасного вчителя до 
формування комунікативної компетентності школяра.  

Розглянемо базові поняття. У вітчизняних та зарубіжних дослідженнях в процесі дослідження 
формування комунікативної компетентності, комунікативну компетентність визначено як якість 
особистості, що інтегрує в собі особистісні комунікативні якості (цінності, потреби, мотиви), знання про 
систему мови, володіння мовними поняттями й засобами, культурою спілкування як у соціальному житті, 
так і у професійній сфері [3]. Адже культурно-комунікативною основою будь-якого суспільства в цілому, і 
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українського зокрема, є міжособистісні взаємини, що реалізуються в процесі спілкування та формуються 
під час навчання, виховання й професійно-практичної підготовки. Комунікативна компетентність виступає 
інтегративною особистісною характеристикою, яка передбачає засвоєння певної суми предметних знань 
про світ, використовуючи інтелект, мобільне мислення, толерантну поведінку, адаптивні форми 
соціокультурної діяльності. Комунікативна компетентність вимагає від школяра швидкого засвоєння 
інновацій, адаптації до суспільних змін у своїх формах діяльності, характеризується єдністю предметних та 
метапредметних знань, умінь й навичок, що включають уміння говорити, розуміти, узгоджувати свої дії та 
думки для створення загального комунікативного простору, а предметні та метапредметні знання 
забезпечать гармонійне включення в сучасний мінливий світ культури й майбутньої професії. 
Метапредметний рівень навчальної діяльності визначають навчальні метапредмети – освітні структури, 
зміст яких групується навколо системи фундаментальних освітніх об’єктів, що є ключовими сутностями, 
які відображають єдність світу. Це вузлові точки основних освітніх галузей, завдяки яким існує реальна 
галузь пізнання й конструюється ідеальна система знань про неї [4: 43]. Оскільки мовний та мовленнєвий 
компонент є головною особливістю практичної діяльності вчителя освітнього закладу, виникає потреба в 
удосконаленні процесу формування його професіограми [5].  

Поняття комунікативна компетентність розглядається науковцями як характеристика особистості, як 
частина інших видів компетенцій, як індивідуальна якість (І. Когут, В. Куніцина, М. Оліяр та ін.). Відтак 
мовна й мовленнєва компетенції визначаються необхідною умовою здобуття компетентності в усіх сферах 
життєдіяльності суб'єкта (А. Богуш, І. Зимня, М. Пентилюк, Л. Скуратівський).  

Осмислення педагогічних концепцій, авторських освітніх закладів та програм, зокрема особистісно 
зорієнтованого навчання, розвивального навчання, педагогіки М. Монтессорі, гуманістичної педагогіки 
Ш. Амонашвілі, педагогіки взаємного навчання та спільної діяльності, а також інноваційного досвіду 
педагогів-новаторів В. Дьяченко, Л. Занкова, Д. Ельконіна, В. Давидова, Є. Ільїна, А. Макаренка, 
Є. Пассова, О. Ривіна, В. Сухомлинського, В. Шаталова, Р. Штайнера, М. Щетініна та багатьох інших, 
показало, що в концепціях, авторських школах, програмах, як і в масовій шкільній практиці, проблема 
формування комунікативної компетентності розглядається лише як одне із завдань поруч з іншими.  

Аналізуючи досвід роботи учителів освітніх закладів в контексті цієї проблеми, визначили типові 
труднощі в організації та проведенні уроків, способів реалізації принципів комунікативного підходу, 
проблематики уроку (мети, змісту, структури, типології, ефективності), з'ясували, що проблема уроку як 
основної форми навчання лише частково, ситуативно торкається комунікативного підходу [6; 7]. Така 
ситуація, скоріше за все, викликана відсутністю чіткої технології реалізації комунікативного підходу в 
освітньому закладі. Очевидно, що провідним завданням учителя освітнього закладу є формування 
комунікативної компетентності учнів, що, в свою чергу, вимагає від учителя оволодіння певним рівнем 
сформованості власної професійно-комунікативної компетентності. 

У розробці структури досліджуваного поняття за результатами аналітико-синтетичної обробки наукової 
літератури враховано особливості комунікативної діяльності вчителів освітніх закладів та визначено, що 
передумовами формування комунікативної компетентності школярів є соціокультурні передумови, оскільки 
детермінантою комунікативної компетентності особистості є спілкування, що забезпечує гуманні взаємини 
людини з іншими, співіснування, взаєморозуміння та самореалізацію. Педагогічні передумови 
відображають шляхи модернізації української системи освіти та її інтеграцією в європейський освітній 
простір, впровадженням компетентнісно орієнтованих освітніх стандартів, розробки освітнього простору 
навчального закладу та проектування змісту мовної освіти на основі інтеграції та індивідуальної мотивації 
навчання. Інформаційно-технологічні передумови пов’язані із використанням комплексу інтерактивних 
технологій навчання, спрямованих на освітню активність учнів, розвитком інформаційно-комунікаційних 
форм, методів та засобів навчання та виховання, комп’ютерно орієнтованих педагогічних технологій та 
електронних освітніх ресурсів.  

На основі аналізу соціокультурних, педагогічних та інформаційно-технологічних передумов 
формування комунікативної компетентності в освітньому просторі навчального закладу виявлено 
протиріччя між використанням уроку як основної форми навчального процесу та недостатньою 
розробленістю принципів його організації в межах комунікативного підходу; між усвідомленням 
необхідності формування комунікативної компетентності учнів і відсутністю у вчителів знань про 
організацію уроку в межах цього підходу. Характерною особливістю освіти в межах реалізації 
комунікативного підходу є не стільки підготовка учня до майбутнього життя, тренування інтелекту, скільки 
створення умов для відчуття та переживання ситуації дитиною в певний момент [8; 9]. 

Комунікативний підхід в освіті виступає системою орієнтирів, необхідних для діяльності людини в 
навколишньому середовищі, тому освітній процес повинен забезпечити взаємозв'язок змісту, форм, методів 
навчання з комунікативною стратегією загалом. На рівні реалізації комунікативний підхід в освітньому 
середовищі навчального закладу має наступні ознаки: розвиток критичного, аналітичного, індуктивного, 
логічного та ін.. видів мислення; орієнтація педагогічної діяльності вчителя на потреби, мотиви, інтереси та 
життєвий досвід дітей; створення комунікативного освітнього простору навчального закладу тощо. В цьому 
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контексті не можна оминути важливість створення емоційного клімату в учнівському колективі, який 
забезпечить довірливі, дружні та теплі взаємостосунки між учасниками навчально-виховного процесу.  

Розробка комунікативних ситуацій в освітньому процесі навчального закладу – це створення 
конкретних ситуацій спілкування, які визначають мовленнєву поведінку, способи реалізації комунікативної 
стратегії та тактики. Комунікативність завжди пов’язана із ситуативністю, тому в процесі викладання 
мовно-літературних предметів комунікативна ситуація виступає структурно складним методом навчання 
мови, моделюючи реальні життєві умови спілкування, обставини комунікації та мовленнєві наміри [10: 
100]. Реалізація визначених в межах моделювання навчальних ситуацій, суб'єкт-суб'єктного спілкування 
між учасниками навчального процесу потребує вибору відповідних методів й передбачає використання 
дидактичних ігор, спільне розв’язання ситуацій. А критерієм вибору методів та прийомів навчання має 
бути ефективність щодо формування навичок, створення особистісної системи цінностей.  

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Підготовка вчителів до формування 
комунікативної компетентності школярів передбачає організацію освітнього простору навчального закладу 
в контексті постійної комунікативної взаємодії вчителя й учня як суб’єктів навчально-пізнавальної 
діяльності та розробку змісту навчальних предметів для практичного оволодіння комунікативною 
компетентністю. 
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В статье рассматриваются особенности реализации коммуникативного подхода в контексте 
модернизации украинской системы образования и ее интеграции в европейское образовательное 

пространство. Автор выделяет особенности коммуникативной деятельности учителей образовательных 
учреждений, определяет социокультурные, педагогические и информационно-технологические 
предпосылки формирования коммуникативной компетентности школьников. Проанализированы 

сущность коммуникативной компетентности в пределах современной языковой политики, особенности 
внедрения компетентностно ориентированных образовательных стандартов, разработки 

коммуникативного образовательного пространства учебного заведения и проектирования содержания 
языкового образования на основе интеграции и индивидуальной мотивации обучения. 

Ключевые слова: общение, компетентностный подход, коммуникативный подход, коммуникативная 
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Harchenko A. I. Theoretical Bases of School Teachers’ Training in Forming of Pupils’ Communicative 
Competence. 

The article is devoted to the scientific justification and development of school teachers’ training in forming of 
pupils’ communicative competence. It deals with the peculiarities of the implementation of the communicative 
approach in the context of the modernization of the Ukrainian educational system and its integration into the 

European educational space. 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 the priority and 

emphasizes on the importance of the relationship between school language education and real needs of our society. 
The author highlights the peculiarities of the teachers’ communicative activity at education institutions, defines 

socio-cultural, pedagogical and informational and technological prerequisites for the formation of communicative 
competence of children. The essence of communicative competence in the framework of modern language policy, 

the introduction of competence-oriented educational standards, the development of the communicative educational 
space of an educational institution and the content design of language education on the basis of integration and 

individual motivation of education are analyzed. The author notes that modern communicative focus of the 
educational process at 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 education; in which 
any person choose her own way of activity. 

Key words: communication, competence approach, communicative approach, communicative competence, 
communicative activity, communicative culture, educational space. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

У статті розглядається та теоретично обґрунтовується основні методологічні підходи підготовки 
логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти. Розкрито зміст 
системного, компетентнісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів. Також 
схарактеризовано сукупність принципів організації та окреслено шляхи вдосконалення системи 

підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти. 

Ключові слова: методологічний підхід, системний, компетентнісний, діяльнісний, особистісно-
орієнтовний, інноваційна діяльність, інклюзивна освіта. 

Постановка проблеми дослідження. Сьогодні в Україні відбувається перегляд пріоритетів у системі 
професійної підготовки логопедів. Насамперед процеси реформування системи освіти, які відбуваються 
зараз не тільки в Україні, але й в країнах Європи, приводять до необхідності переосмислення ролі 
майбутнього логопеда в новому столітті.  

Сучасному інклюзивному садку потрібен фахівець (логопед), який творчо реалізує нові технології 
навчання, постійно досягає високих результатів у своїй професійній діяльності, для якого характерною є 
готовність до неперервного самовдосконалення. В освіті відбуваються соціально-педагогічні зміни, 
пов’язані з уведенням нових державних освітніх стандартів, переходом на новий зміст і структуру освіти. 
Постає питання про сучасні методологічні підходи професійної підготовки логопеда, необхідність 
методологічного обґрунтування визначеної педагогічної проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема удосконалення процесу підготовки майбутніх 
логопедів до роботи в умовах інклюзивної освіти до тепер не була предметом спеціального наукового 
дослідження, хоча у плані вдосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців корекційної освіти 
деякі її аспекти вивчалися побіжно: підвищення якості підготовки майбутніх вчителів-дефектологів до 
реалізації різних функцій професійної діяльності (В. Бондар, С. Миронова, Н. Пахомова, К. Островська, 
В. Тищенко, І. Демченко, Д. Шульженко, А. Шевцов, М. Шеремет тощо). Проте, незважаючи на 
значущість отриманих науковцями результатів, дотепер остаточно не визначена як концептуальна, так і 
організаційно-педагогічна основа підготовки майбутнього вчителя-логопеда до роботи в умовах 
інклюзивного навчання. 

У цій статті маємо на меті акцентувати увагу на кількох методологічних підходах, які сьогодні 
визначають інституційний прогрес у сфері з підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку 
освітніх послуг для дітей з тяжкими порушеннями мовлення.  

Виклад основного матеріалу. Нормативна сторона методології пов’язана з вивченням загальних 
принципів підходу до дослідження педагогічних об’єктів, з дослідженням системи загальних і приватних 
методів і прийомів. Методологічний рівень педагогічного дослідження ґрунтується на провідній засаді, 
що на базі емпіричних і теоретичних досліджень формулюються загальні принципи і методи 
дослідження педагогічних явищ. 

Філософський словник визначає методологію як систему принципів і способів організації й побудови 
теоретичної й практичної діяльності, а також учення про цю систему [1]. В узагальненому вигляді 
методологія розглядається як учення про організацію діяльності, що визначає й предмет методології – 
організацію діяльності. 

Реалізація методологічних підстав наукового аналізу явищ і процесів здійснюється за допомогою 
застосування методологічних підходів. 

У загальноприйнятому розумінні поняття підхід означає сукупність прийомів, способів, 
використовуваних для впливу на кого-небудь, вивчення чого-небудь, ведення справ. У сучасній 
філософії поняття методологічного підходу розглядається по-різному різними вченими. Так, Н. Стефанов 
визначає методологічний підхід як "сукупність (систему) принципів, які визначають загальну мету і 
стратегію відповідної діяльності" [2]. 

Є. Юдін і І. Блауберг розглядають методологічний підхід, як "принципову методологічну орієнтацію 
дослідження, як точку зору, з якої розглядається об'єкт вивчення (спосіб визначення об'єкта), як поняття 
або принцип, який керує загальною стратегією дослідження" [3]. 

Згідно з рекомендаціями Болонського процесу і розробкою Державного галузевого стандарту 
"Спеціальна освіта" професійна підготовка логопедів базується на: 
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1) системному підході, з позицій якого здійснюється професійна підготовка майбутніх логопедів як 
складна, соціальна, динамічна, самоорганізована система, у межах якої системоутворювальні елементи 
вступають у специфічні навчально-професійні відносини (В. Афанасьєв, В. Загвязинський, І. Зязюн); 

2) компетентнісному підході, що визначається новою концепцією освіти, відповідно до неї 
складником державних освітніх стандартів є предметні компетенції фахівця (Н. Бібік, В. Буряк, 
І. Малафіїк, О. Пометун, О. Савченко, В. Якунін та ін.); 

3) особистісно-орієнтованому підході, який базується на суб’єктному підході до діяльності індивіда 
(Б. Ананьєв, І. Бех, Л. Виготський, І. Зимня); 

4) діяльнісному підході, який теоретично обґрунтували (Г. Атанов, Г. Балл, Л. Виготський, 
О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Семиченко), згідно з яким розвиток особистості здійснюється під час 
діяльності, в якій вона бере участь.  

Отже, розглянемо ширше найголовніші з методологічних підходів підготовки майбутніх логопедів до 
інноваційної діяльності в умовах інклюзивної освіти. 

Системний підхід застосовується при дослідженні складних об'єктів, що становлять органічне ціле. 
Дослідити педагогічний об'єкт з позиції системного підходу означає проаналізувати внутрішні та 
зовнішні зв'язки та відносини об'єкта, розглянути всі його елементи з урахуванням їх місця і функцій в 
ньому. Основними принципами реалізації системного підходу, які уточнюють його сутність, є: 

 принцип цілісності, який відображає специфіку властивостей системи, залежність кожного 
елемента, властивості і відносини всередині системи від їх місця і функцій всередині цілого; 

 принцип структурності, що дозволяє описувати системи як структури через розкриття сукупності 
зв'язків і відносин між її елементами; 

 принцип взаємозалежності зовнішніх і внутрішніх факторів системи; 
 принцип ієрархічності, який передбачає розгляд об'єкта в трьох аспектах: як самостійної системи, 

як елементу системи більш високого рівня, як системи більш високого ієрархічного рівня по відношенню 
до її елементів, що розглядаються, в свою чергу, як системи; 

 принцип множинності уявлення системи, що означає необхідність створення безлічі моделей для 
опису системного об'єкта; 

 принцип історизму, що вимагає вивчення системи і її елементів не тільки як статичних, але і як 
динамічних, що мають історію свого розвитку. 

Особливу увагу К. Ушинський приділяв значенню системи знань у засвоєнні навчального матеріалу. 
Учений писав: "Тільки система, звичайно, розумна, що виходить із самої суті предметів, дає нам повну 
владу над нашими знаннями. Голова, наповнена уривчастими, незв’язаними знаннями подібна на 
комору, в якій усе без ладу і де сам господар нічого не знайде; голова, де тільки система без знань, схожа 
на крамницю, в якій на всіх ящиках є надписи, а в них порожньо" [4]. 

Відтак, системний підхід – це напрямок дослідження, вивчення світу, в основі якого лежить розгляд 
об’єктів як системи, орієнтація на розкриття цілісності об'єкта, виявлення різноманітності зв'язків у 
ньому і приведення їх до єдиної теоретичної картини. Системний підхід забезпечує розробку і реалізацію 
навчального процесу з точки зору структурування змісту навчального матеріалу та загального 
управління процесом його засвоєння. 

Для виконання професійної діяльності майбутній логопед повинен володіти певними знаннями, 
вміннями, навичками, значущими особистісними якостями і бути здатним здійснювати корекційно-
педагогічну, діагностично-консультативну, дослідницьку та культурно-просвітницьку діяльність в 
установах освіти, соціальної сфери і охорони здоров'я. Система знань, умінь, навичок і якостей 
формується в процесі реалізації компетентнісного підходу. 

Реалізація компетентнісного підходу в професійній підготовці логопеда до інноваційної діяльності в 
умовах інклюзивного навчання, насамперед, передбачає розробку змісту навчальних дисциплін і 
практичної підготовки студентів до організації і впровадження інклюзивної форми навчання з 
урахуванням компетенцій майбутньої діяльності фахівця в галузі корекційної освіти. 

Ми розглядаємо компетентнісний підхід у вищій освіті як своєрідну відповідь на виклик часу, в якому 
відбувається становлення фахової, творчої і соціально відповідальної індивідуальності. Виходячи з того, 
що компетентнісний підхід проголошено одним із стратегічних напрямів розвитку освіти в Україні, є 
потреба в актуалізації ключових понять цього підходу. 

В наукових джерелах по-різному визначають ключові поняття компетентнісного підходу – 
компетенцію і компетентність, але останнім часом ці дефініції стають більш усталеними в сучасному 
понятійно-категоріальному апараті. 

Компетентність визначається як оцінна динамічна категорія, що характеризує людину як суб’єкта 
діяльності, її здатність успішно виконувати свої повноваження у тій чи іншій професійній сфері; 
виражається через знання, розуміння, уміння, цінності, інші якості особистості. 

Компетентнісний підхід розглядається, як одна з підстав оновлення сучасної освіти, оскільки 
дозволяє ліквідувати розрив між когнітивним, діяльнісним і особистісним рівнями розвитку майбутнього 
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фахівця. Він припускає формування такого нового змісту освіти, який би охоплював цілісний 
індивідуальний досвід вирішення майбутніми фахівцями професійних проблем на підставі здобуття 
відповідних компетенцій [5]. 

Відтак, компетентнісний підхід до змісту підготовки майбутніх логопедів для інноваційної діяльності 
в умовах інклюзивного середовища висуває на перше місце не інформованість майбутнього фахівця, а 
його уміння вирішувати проблеми, що виникають, принаймні, у пізнанні та поясненні явищ дійсності, які 
відбуваються в інклюзивному середовищі; при освоєнні сучасних технологій і стратегій інклюзивного 
навчання; у стосунках людей, в етичних нормах, при оцінюванні власних дій в професійній діяльності, 
способів вирішення конфліктів тощо. 

Згідно з компетентнісним підходом, саме компетентності розглядаються в якості бажаного результату 
професійної освіти фахівців, у тому числі й фахівців у сфері розвитку, навчання і виховання дітей з 
тяжкими порушеннями мовлення. Невипадково тому основні напрями досліджень зарубіжних і 
вітчизняних учених сконцентровані у площині визначення і уточнення обсягу компетенцій, необхідних 
для ефективної професійної діяльності у різних галузях, розробленням критеріїв їх оцінки й ефективності 
засобів їх формування з урахуванням спеціалізації їх професійної діяльності. 

Автори колективної монографії (Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Парашенко, 
О. Пометун, О. Савченко, С. Трубачева) стверджують, що компетентнісний підхід не єдиний чинник, що 
сприяє модернізації змісту освіти [6]. На їхню думку, він передусім доповнює низку освітніх інновацій і 
класичних підходів, що допомагають освітянам гармонійно поєднувати позитивний досвід для реалізації 
сучасних освітніх цілей. 

Крім того, реалізація компетентнісного підходу до фахової підготовки майбутніх логопедів для 
інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання вимагає дотримання чіткого алгоритму, який 
умовно можна представити в три етапи. 

На першому, змістовому, етапі потрібно: 
– оновити зміст навчальних психолого-педагогічних дисциплін, які забезпечують формування 

компетентностей у сфері організації і забезпечення інклюзивного навчання дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення в загальноосвітньому просторі; 

– доповнити варіативну частину освітньо-професійної програми підготовки фахівців питаннями з 
теорії і методики інклюзивного навчання, які відображають компетентнісні основи особистісно-
професійної освіти; 

– оновити зміст практичної підготовки студентів з урахуванням майбутніх компетенцій діяльності в 
інклюзивному середовищі; 

– забезпечити самостійну роботу студентів відповідним методичним та інформаційним супроводом 
через розробку електронних навчальних курсів з інклюзивної освіти. 

На другому, технологічному, етапі обов’язковим є: застосування активних форм і методів навчання; 
використання особистісно-орієнтованого підходу до кожного суб’єкту навчальної діяльності. 

Оцінювальний етап передбачає розробку і впровадження засобів діагностики на компетентнісній 
основі.  

Відомо, що набуття компетенцій відбувається поступово в процесі навчання, відповідно, й рівень 
компетентності студента до організації, впровадження і забезпечення інноваційної діяльності в 
інклюзивному навчанні на різних етапах навчання буде різним.  

Отже, компетентнісний підхід у підготовці майбутніх логопедів у вищій школі дозволить сформувати 
базові компетенції для успішної реалізації власного потенціалу, досвіду та виконання на високому рівні 
професійних обов’язків. 

Особистісно-орієнтований підхід реалізується через насиченість змісту освіти життєво важливим 
пізнавальним матеріалом, готовність педагогів до спільного навчання дітей із рівним рівнем 
психофізичного розвитку (зокрема, прийняття, розуміння та позитивне ставлення до них 
Є. Бондаревська, В. Данильчук, А. Доброянов В. Кан-Калик, В. Сєріков та ін.) тощо. Основа концепції 
особистісно-орієнтованого підходу базується на принципі спільності двох планів впливу: зовнішнього 
(процесуального) і внутрішнього (психологічного). При цьому значущими характеристиками цього 
підходу можна назвати рефлексію, діалог і суб'єктність. 

Особистісно-орієнтований підхід: 
- стверджує уявлення про сутність людини як особистості; 
- орієнтує організацію педагогічного процесу, а особистість як мету, результат і критерій 

ефективності; 
- вимагає визнання унікальності особистості, права на свободу і повагу; 
- використовує опору на природний процес розвитку творчого потенціалу, саморозвитку особистості. 
У педагогіці особистісно-орієнтований підхід розглядає підготовку логопеда, як абсолютну цінність, 

що розвивається в діаді "суб'єкт-студент- суб'єкт-викладач", побудоване на принципах співпраці та 
свободи вибору студентом змісту освіти з метою задоволення освітніх, духовних та життєвих потреб. В 

146 



Педагогічні науки. Випуск 1 (92). 

рамках даного підходу передбачається опора у підготовці на природний процес саморозвитку задатків і 
творчого потенціалу особистості, створення для цього відповідних умов [7]. 

Центральне місце щодо методологічного обґрунтування підготовки майбутніх логопедів до 
інноваційної діяльності в умовах інклюзивної освіти займає діяльнісний підхід. У сучасній педагогічній 
науці цей підхід поєднуються із системним й трактуються як єдиний системно-діяльнісний підхід 
(Б. Ананьєв, Є. Бондаревська, О. Бугрій, І. Зимня, В. Лозова, Г. Щукіна, І. Якіманська та ін.). Але їх 
поєднання додає додаткові важелі щодо розробки певних теоретичних положень, кожен з них 
представляє завершену сукупність вимог, які можна застосовувати окремо, а за необхідності в поєднанні. 

Діяльнісний підхід виступає як теоретико-методологічна стратегія нашого дослідження і дозволяє 
вивчити зміст підготовки майбутнього логопеда до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної освіти, 
оптимізувати способи її формування та розвитку, визначити шляхи практичного вдосконалення. 

Діяльнісний підхід: стверджує уявлення про діяльність як про основу і головну умову розвитку і 
формування особистості; орієнтує особистість на організацію творчої праці як найбільш ефективне 
перетворення навколишнього світу; дозволяє визначити найбільш оптимальні умови розвитку 
особистості в процесі діяльності. 

Спираючись на провідні методологічні підходи опис процесу організації системності підготовки 
логопеда потребує визначення провідних принципів, як змістового наповнення навчальної діяльності в 
умовах швидкозмінюваного, технократичного, інноваційного суспільства (Н. Бібік, І. Зязюн, 
Л. Кондрашова, В. Кремень, А. Маслоу, К. Роджерс, О. Савченко, Г. Сковорода, А. Сманцер, 
В. Сухомлинський, І. Якіманська та ін.). 

До принципів організації якості підготовки логопеда віднесені: 
 принцип гуманістичних цінностей та реалізації прав людини (цінність кожної особистості, 

рівність прав та можливостей, надання підтримки незалежно від психофізичного, соціального статусу, 
релігійних переконань, етнічної належності, місця проживання), що означає врахування соціо-
політичних, соціо-культурних, психолого-педагогічних, інших факторів соціально-економічного 
розвитку суспільства, що впливають на структуру і зміст професійної підготовки педагога, в цілому, та 
становлення системи професійної підготовки майбутнього логопеда; 

 принцип демократичності професійної підготовки майбутніх логопедів полягає у створенні 
рівних, найбільш сприятливих для кожного студента, можливостей для засвоєння змісту навчальних 
дисциплін та прояву власних здібностей і власної творчої індивідуальності у близькому для себе виді 
діяльності, відкриття широких можливостей для його самореалізації; 

 принцип особистісної зорієнтованості професійної підготовки майбутніх логопедів, як системи 
розвитку їхньої індивідуальності, згідно із яким перевага у педагогічному процесі надається розвитку 
особистісних якостей: здатність учитися; глобальне мислення; функціональна грамотність; культура 
людського спілкування; професійна універсальність та гнучкість; професійність як інтеграція загальної 
освіченості та ґрунтовних і широких спеціальних навичок і умінь; здатність застосовувати знання в 
конкретних ситуаціях; самостійність і критичність мислення; відповідальність, дисциплінованість, 
інноваційність, акуратність, прихильність до праці; підготовленість до невідомого майбутнього; вміння 
пристосовуватися до змін; 

 принцип науковості зумовлює розробку теоретико-методологічних основ професійної 
підготовки логопедів до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби з ризиком виникнення 
порушень мовлення, програмно-методичного інструментарію, аналіз і моніторинг результатів 
впровадження організаційної моделі освіти, оцінка ефективності інноваційних технологій, що 
використовуються для досягнення позитивного результату, проведення незалежної експертизи; 

 принцип системного підходу до процесу організації та реалізації навчально-виховного процесу 
підготовки логопедів до інноваційної діяльності роботи в умовах інклюзивної освіти дошкільних 
навчальних закладів та системи освіти в цілому; 

 принцип інтегративності видів знань (психологічних, педагогічних, медичних тощо) передбачає 
врахування методологічного знання про професійну підготовку майбутнього логопеда, що передбачає 
загальнофілософські, загальнонаукові та частково специфічні аспекти; 

 принцип урахування когнітивних стилів студентів передбачає опору на їх пізнавальний інтерес, 
спільний творчий пошук педагога і студентів, активізацію учасників навчального процесу й реалізацію 
процесу розвитку професійної індивідуальності суб'єктів; 

 принцип контекстного навчання, що уможливлює зв'язок і наступність професійної підготовки із 
професійно-педагогічною діяльністю, життям та педагогічною практикою; 

 принцип міжвідомчої інтеграції та соціального партнерства, що сприяє координації дій різних 
відомств, соціальних інститутів, служб з метою оптимізації процесу освітньої інтеграції осіб з 
порушеннями мовлення. 
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Отже, схарактеризувавши сукупність принципів підготовки логопедів постала необхідність окреслити 
шляхи вдосконалення системи підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 
інклюзивної дошкільної освіти.  

Цілеспрямована підготовка майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної 
освіти здійснюється за допомогою розробки і впровадження спецкурсу "Підготовка логопеда до 
інноваційної діяльності в умовах інклюзивної освіти", використання різних форм і методів навчання як 
традиційних, так і інноваційних, серед них: дослідницькі методи, методи реалізації творчих завдань, 
метод кейсів, креативні методи навчання ("Мозковий штурм", евристики, синектики), метод проектів, 
ділові, рольові, інтерактивних ігор, есе на теми інклюзивної освіти та ін.; підбором практичних завдань: 
графічні диктанти, кластери, "Сінквейна", використанням інформаційних технологій в навчальному 
процесі, блоку індивідуальних завдань, творчих робіт та ін. 

Креативні методи навчання застосовується нами в процесі проведення практичних занять зі 
студентами, вони дозволяють узагальнити теоретичні знання і знайти шляхи реалізації їх в практичній 
діяльності логопеда. Метод проектів використовується на логопедичних заняттях, що дозволяє зробити 
освітній процес більш цілісним, системним. Впровадження в освітній процес методу проектів відкриває 
значні можливості для підвищення якості навчання, вирішується комплекс завдань, що включають 
формування у студентів всіх компонентів інноваційної культури майбутнього логопеда. 

Ми приділяємо особливу увагу чіткому плануванню занять, самостійної роботи студентів, її 
організації, посилення зворотного зв'язку в процесі навчання, використання в кожному компоненті 
процесу формування творчих завдань як засобу активізації навчальної діяльності студентів і управління 
нею. 

Висновки. Підсумовуючи викладений матеріал, зазначимо, що теоретико-методологічною підставою 
для дослідження процесу підготовки майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах 
інклюзивної освіти послужили: системний підхід, який орієнтує на виділення в педагогічній системі і що 
розвивається, перш за все, інтеграційних інваріантних системоутворюючих зв'язків і відносин; на 
вивчення і формування того, що в системі є стійким, а що змінним, що головним, а що другорядним. Він 
передбачає з'ясування внеску окремих компонентів-процесів в розвиток особистості як системного 
цілого; компетентнісний підхід дозволяє сформувати базові компетенції для успішної реалізації 
власного потенціалу, досвіду та виконання на високому рівні професійних обов’язків у підготовці 
майбутніх логопедів у вищій школі; особистісно-орієнтований підхід стверджує уявлення про соціальну, 
діяльнісну і творчу сутності особистості. Визнання особистості як продукту суспільно-історичного 
розвитку і носія культури; діяльнісний підхід виступає в якості теоретико-методологічної стратегії 
нашого дослідження і дозволяє вивчити зміст підготовки майбутнього логопеда до інноваційної 
діяльності в умовах інклюзивної освіти, оптимізувати способи її формування та розвитку, визначити 
шляхи практичного вдосконалення. 

Ефективність реалізації процесу підготовки майбутнього логопеда до інноваційної діяльності в 
умовах інклюзивної освіти досягається завдяки використанню, як основних, так і спеціальних 
педагогічних принципів: гуманістичних цінностей, контекстного навчання, особистісної 
зорієнтованості, науковості, демократичності, урахування когнітивних стилів, інтегративності видів 
знань, системного підходу та принцип міжвідомчої інтеграції та соціального партнерства. 

Існуюча традиційна система фахової підготовки майбутніх логопедів до професійної інноваційної 
діяльності спрямована, насамперед, на формування у них професійної компетентності у сфері розвитку 
та навчання дітей з різними порушеннями мовлення в умовах інклюзивної дошкільної освіти. Проте, 
існуючі наразі запити суспільства на підготовку фахівців у галузі спеціальної освіти для ефективної 
роботи в умовах дошкільних навчальних закладів з інклюзивною формою навчання, не реалізуються 
повною мірою у системі вищої педагогічної освіти. Це обумовлено тим, що в ній не достатньо 
розроблено цільові установки, організаційні форми, зміст і методи підготовки корекційних педагогів, 
здатних ефективно вирішувати проблеми, які постають в сучасних умовах модернізації освіти дітей з 
психофізичними порушеннями. Тому, перспективи подальших досліджень вбачаємо у більш детальному 
визначенні й описі стану підготовки майбутніх логопеді до інноваційної діяльності в умовах дошкільної 
освіти. 
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Черниченко Л. А. Методологические основы подготовки будущих логопедов к инновационной 
деятельности в условиях инклюзивного дошкольного образования. 

В статье рассматривается и теоретически обосновывается основные методологические подходы 
подготовки логопедов к инновационной деятельности в условиях инклюзивного дошкольного 

образования. Раскрыто содержание системного, компетентностного, личностно-ориентированного и 
деятельностного подходов. Также охарактеризировано совокупность принципов организации и 
намечены пути совершенствования системы подготовки будущих логопедов к инновационной 

деятельности в условиях инклюзивного дошкольного образования. 

Ключевые слова: методологический подход, системный, компетентностный, деятельностный, 
личностно-ориентированный, инновационная деятельность, инклюзивное образование. 

Chernychenko L. A. Methodological Bases for Preparing Future Speech Therapist for Innovative Activity in 
Conditions of Inclusive Pre-School Education. 

The article considers and theoretically substantiates the main methodological approaches of training speech 
therapists to innovative activity in the conditions of inclusive pre-school education. The contents of the system, 
competence, personality-oriented and activity approaches are revealed. The set of principles of organization is 

also characterized and ways of improvement of the system of preparation of future speech therapists for 
innovation activity in conditions of inclusive pre-school education are outlined. 

Today in Ukraine there is a review of priorities in the system of vocational training of speech therapists. First of 
all, the processes of reforming the education system that are taking place now, not only in Ukraine but also in 

European countries, lead to the need to rethink the role of the future speech therapist in the new century. 
The problem of improving the process of preparing future speech therapists for work in inclusive education has 
not yet been the subject of a special scientific study, although some of its aspects have been studied in terms of 

improving the training of future specialists in correctional education. 
The existing traditional system of professional training of future speech therapists for professional innovation 
activities is directed, first of all, to the formation of their professional competence in the field of development 
and education of children with different speech disorders in the conditions of inclusive pre-school education. 

Key words: methodological approach, systemic, competence, activity, personality-orientation, innovative 
activity, inclusive education. 
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