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UNIVERSAL MATRIXES OF KNOWLEDGE AS INTERDISCIPLINARY INSTRUMENTS OF 
SCIENTIFIC RESEARCH AND STUDENTS' TEACHING MEANS 

The main idea of the universal matrixes of knowledge as interdisciplinary instruments of scientific research and 
students' teaching means is given to overcome the information boom revealing the argent necessity to 

substantiate some universal knowledge basis for all sciences. This basis is built on the universal matrixes of 
knowledge being the realization of the phenomenon of wholeness of the Universe embodying in the 

fundamentality of educational content and pedagogical integration. The major four matrixes of knowledge are 
connected with some pedagogical, scientific and philosophical problems. 1. The problem of genesis / creation of 

the world: the corresponding matrix of knowledge № 1 shows the universal way of world's genesis. 2. The 
problem of general system theory concerning the task of reality modeling: the corresponding matrix of 

knowledge № 2 realizes the universal system principle of world organization. 3. The problem of the development 
of the world and all its phenomena is solved with the universal paradigm of development being the 

corresponding matrix of knowledge № 3. 4. The problem of man as a complex entity uniting the physical and 
spiritual aspects of the Universe is realized in the sphere of a colossal research instrument – the concept of 

functional asymmetry of the hemispheres of man's cerebrum being the corresponding matrix of knowledge № 4. 

Key words: information boom; universal matrixes of knowledge; interdisciplinary instruments of scientific 
research; genesis / creation of the world; general system theory; the universal paradigm of development; the 
concept of functional asymmetry of the hemispheres of human brain, fundamentality of educational content, 

pedagogical integration.  

The urgency of the problem. The amount of information on our planet doubles each 10–15 years. The 
deepening of the process of sciences specialization has brought about the situation when the volume of 
publications in some sciences is practically boundless. In the process of any research the scientist often spends a 
lion's share of time for studying the newest literature on the specialty. Thus the information boom earlier or later 
will force our civilization to give up the classical tradition to cite all the predecessors; cognition and the history 
of cognition will have to be separated. That is why complex studies, directed at the synthesis of scientific views 
and facts within certain set of problems, are of particular interest. It is quite understandable why modern science 
as a form of social consciousness is tending to holistic reflection of reality, why scrupulous investigations of 
separate problems are being gradually replaced by the attempts to bind into a single wholeness an enormous 
array of uncoordinated branches of knowledge, thus not only describing, but explaining a vast ensemble of facts, 
accumulated by the mankind.  

Analysis of recent research and publications. So, the aspiration of modern scientific world to the synthesis 
of knowledge due to the interdisciplinary research presupposes the development of complex studies focusing on 
fundamental problems of the world (F. Capra, A. P. Dubrov, A. Maslow, G. I. Naan, V. N. Pushkin, 
Yu. A. Urmantsev, etc). Moreover, the achieving of understanding a certain phenomenon requires its holistic 
envelopment, when the fathoming of a certain scientifically important fact needs going out of the limits of 
concrete ontological and gnoseological context of its actualization. And this can be done on the ways of complex 
integrated investigation of the Universe. 

Thus any phenomenon of our world can be studied within the framework of concrete problems of this or that 
scientific discipline, but the maximum full and adequate reflection of a certain fragment of reality presupposes 
its all-embracing study thus enabling a scientist to rise over the horizon of specialized scientific branches. So, 
only interdisciplinary researcher, who is eager to interpret a certain problem in the fullness of its ontological, 
praxiological, gnoseological and axiological constituents, has every chance to achieve the understanding of the 
fragmented scientific data.  

If understanding is a phenomenon of wholeness, since any understanding is directed, first of all, at reaching 
the conceptual unity and congruity of facts within the framework of certain thinking methodological tradition 
(paradigm), then interdisciplinary research can be called the most preferable instrument enabling to reach the 
fullest degree of comprehension of a certain phenomenon.  

It should be noted that if the understanding of a certain subject presupposes its total outlining, then the 
realization of man's understanding being the holistic entity requires an application of mythological views besides 
scientific theories, since myth, as it is well known, deals with the simplest holistic metaphoric categories. That is 
why the process of understanding the world and its aspects cannot be one-sidedly expressed only by the language 
of physics, mathematics, or science in general, since such a way moves us away from the holistic embracing of 
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the subject, in the process of which all forms of world's cognition (religion, science, philosophy) are to be 
realized in their integrity thus revealing a new and simultaneously well forgotten cognition aim – the wholeness.  

On the level of educational systems the wholeness is embodied in such important aspects of education as 
fundamentality of educational content, pedagogical integration and universality of knowledge. Information 
boom requires the corresponding orientation of education, specifically the system of professional training, at 
fundamentalization and universality of knowledge, their interdisciplinary nature, the formation in the prospective 
specialists the ability to use this knowledge in the condition of rapid changes in the fields of modern production 
and educational technologies.  

The pedagogical integration in the context of the educational process involves the comprehensive 
application of both philosophical and general scientific, and specialized knowledge – their synthesis – when the 
transfer of ideas and methods from one science and theoretical plane to the other is the basis of a creative 
approach to man's scientific, engineering, artistic activities in contemporary conditions of scientific and 
technological progress and civilization changes. 

The essence of the principle of fundamentality and universality of knowledge can be expressed in a number 
of provisions:  

1. Fundamental interdisciplinary knowledge is not limited to the fundamentals of scientific knowledge.  
2. Fundamentality of scientific knowledge is not limited to scientific and rational knowledge, it also involves 

scientific intuition.  
3. Fundamentality of knowledge is based on the scientific and philosophical reflection of the teacher, 

although this knowledge is adapted by the "conceptual system" of the student.  
4. Fundamental interdisciplinary knowledge includes both knowledge on man's reflection and meta-

knowledge, thus realizing the unification of knowledge.  
5. Fundamentality of knowledge means its versatility and focusing on the perception and understanding of 

the world ascertain wholeness.  
6. Holistic knowledge system is the most important criterion for its fundamentality, so fundamentality of 

knowledge reveals its integrity, non-classical and problem character.  
7. Formation of fundamental knowledge being one of the most important processes of fundamentality of 

education and pedagogical integrating presupposes its systematization, taxonomy, qualification, methodology, 
cybernetization, problemization, mathematization, cyclization in the organization of knowledge. 

The purpose of the article. On the level of the wholeness the system of knowledge is realized in the sphere 
of the universal matrixes of knowledge. The outlining of some of its major knowledge matrixes is the purpose of 
the article.  

The scientific results and their discussion. We live in a holistic world where everything is interconnected 
and stands in universal bonds with everything (the dialectical law of universal ties of all phenomena of our 
world) due to the cause-effect relations (total determinism when, according to synergetic methodology, even 
chaos can be understood as order constituting phenomenon). This truth is realized in such theoretical and 
practical entities. 

1. The concept of fractal-holographic building of the Universe. 
2. The paradoxical phenomenon of quantum physics: on the fundamental photon level of the Universe (the 

level of minimum portion of energy of the world) it is a holistic entity where such oppositions as the part and the 
whole, inner and outer, the simple and the complex, past and future, cause and effect… are not differentiated. 

3. The anthropic cosmological principle according to which the physical laws regulating the existence of our 
Universe are in very subtle reciprocal coordination, thus creating the conditions for man's existence.  

So we can talk about very few fundamental physical laws and regulations which in their turn are embodied in 
very few universal matrixes of knowledge (refer: Fig. 1). 

In modern educational establishments the students are taught approximately to 1 % of A, to 10 % of B and 
90 % of C. 

 
Fig. 1. The pyramid of knowledge 
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Let us dwell on some major matrixes of knowledge.  
1. The process of genesis / creation of the world as universal matrix of knowledge № 1. 
The universal matrixes of knowledge № 1 express the idea about the process of genesis / creation of the 

world. According to the newest physical theories the world appeared due to splitting (differentiation, division, 
and excitation) of the physical vacuum (nothingness, nil, ether) into the opposites: plus and minus. Modern 
cosmology interprets the process of Universe's creation in the same way, when it confirms that the Universe 
emerged as a result of "blast" from "symmetrical" "primordial matter" (fundamental vacuum symmetry, singular 
state of the substance, etc) by means of its fission into substance and field forms. As G. I. Naan writes, the birth 
of the Universe is a process of dualization of Nothingness into Something and Anti-something (surplus and 
insufficient entities, plus and minus), that brings about the actualization of all known physical phenomena and 
laws [1]. Eventually these oppositions are mutually annihilated thus revealing physical vacuum.  

 
Fig. 2. The process of genesis of the world: scientific view 

 
Religious-mythological thinking, being the expresser of the right hemispheric holistic-syncretic 

understanding of the world, put forward the thought, that everything is created by God from "nothing" by means 
of its fission, splitting (dichotomized dualization) into light and darkness (something positive and negative, male 
and female...). This brings about the existential state of creating the world (as a phenomenon of asymmetry – let 
us recall the words of P. Curie about the dissymmetry as a cause of action, motion, and the world itself). 
Eventually, the opposite principles are mutually compensated and restore the state of initial unity, the "prodigal 
son" returns to his father and the man, as Lao-tsi indicates, connects in one person opposite principles: "learns 
the state of femininity being masculine". 

 
Fig. 3. The process of creation of the world: religious view 

 
2. General system theory as universal matrix of knowledge № 2. 
"The law of system rearrangements" (which, as Yu. A. Urmantsev believes, is a system universalia revealing 

seven possible fundamental types of all systems) states that any object as a system entity is reconstructed 
(transformed) in seven ways: by changing the quantity, quality, relationships between the elements, or one of the 
possible combinations of these features. If the presented characteristics are designated as: A (relationship), 
B (quantity), C (quality), and then we get four additional connections: AB, AC, BC, ABC. Consequently, there 
are seven methods of forming systems: A, B, C, AB, AC, BC, ABC. 

In a graphical form, this procedure takes this form. 

 
Fig. 4. The principle of system representation of reality according to Yu. A. Urmantsev 
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Color interpretation of the universal principle of the system organization of reality as an expression of the 
objective state of things serves as a visual demonstration and definite proof of the basic model of the general 
theory of systems. 

 
Fig. 5. Color interpretation of the principle of a system representation of reality 

 
Let us consider the model of pedagogical space. 

 
Fig. 6. Model of the space of pedagogical reality 

The presented model of the space of pedagogical reality finds realization in practical aspects of the 
achievement of the three pedagogical goals: due to the analysis of the educational documents of Ukraine and 
Russia, the goal of education is the formation of a harmonious personality, a patriotic citizen and a competent 
specialist, which corresponds to three pedagogical goals (teaching, upbringing and developing), as to three social 
forms of human development (education, upbringing, education), as well to three ways of transformation and 
development of reality by a man (axiology, praxeology, gnoseology). 

3. The main aspects of the universal paradigm of development being the universal matrix of knowledge 
№ 3: 

Any motion is, first of all, a wave, whose structure is universal, since it fixes ascending and descending 
branches, as well as the points of maximum, minimum and zeroes of the function, being the wave's "beginnings 
of stabilizations" (fig. 7).  

 
 

Fig. 7. Sinusoidal development model 
 
The wave is a universal form of realization of any movement, change, development: it combines the 

diachronic and synchronic aspects of the Universe. For on the one hand a sinusoidal, or conical spiral, being the 
fundamental image of the wave, reflects the linear-sequential development process, and on the other – it 
basically reiterates the same pattern when it executes a constant return to the maximum (or minimum) points, 
which is embodied in the phenomenon of particle-wave dualism, theoretically regulated by N. Bohr's principle of 
complementarity, affirming the unity of the continuous and discontinuous, wave and corpuscular: opposites are 

8 
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not polar, but complementary, that is, they represent oneness. Thus we have the Hegelian triad developmental 
model: thesis → antithesis → synthesis: 

 
Fig. 8. Hegelian triad developmental model 

 
Thus, the development of the triad of the original notion from A to C and then the transition to the next level 

is carried out through three subordinate triads formed by moments A, B and C, fixed as independent notions 
(fig. 8). But this means that somehow the third moment of the first member of the triad (C1) turns out to be 
practically identical to the second member (B), and the third member of the second member (C2) – to the third 
member (C). If we carefully trace these two processes, the whole principle of the Hegelian logic movement 
becomes clear (the transition from C to the next higher level of the notion can not be considered, since it simply 
repeats one of these transitions within the outer triad). 

 
Fig. 9. The principle of the identity of the dynamic (two spirals) and structural (David Star) 

 
The principle of isomorphism of structural and dynamic aspects of the world (synergetics shows that in 

nonlinear systems processes near the centre at present go, as they went in the whole system in the past, and on 
the periphery of the structure they are going, as they will go in the whole structure in the future), from which 
we proceed while conceptualizing the universal model of development, allows to draw a conclusion about 
existence of certain universal paradigm of any development / motion, idea of which is found in the works of 
practically all well-known thinkers. Like Aristotle and Kant, Hegel maintains that life's essence should be 
searched for in a certain goal, being the cause of existence / development of life. Hegel writes that end, or result, 
is in the same way the first one, with which the motion starts. This creates a situation when the beginning and 
end are necessarily bound with each other, like the Northern and Southern poles. 

 
Fig. 10. Synergetic three and six phase models of development 

 
This structural parallelism of any process is illustrated by K. Kielmeier with the help of the "law of 

parallelism", which E. Haeckel named "the biogenetic law": a specimen during the period of quick and short 
time of its ontological development reiterates the most important of those changes of the form, through which its 
ancestors have passed during slow and long pathway of their paleonthological development according to the 
laws of heredity and adjustment.  

Unity of synchronism and diachronism (the synthetic and linear) is found on the level of abstract-logical 
reasoning, where, on the one hand, there are synchronic (synthetic) elements – axioms of logics, having logical 
immunity: they are impossible to be proved or rejected. On the other hand, we have diachronic (analytic) 
elements – the unfolding chain of thoughts in the process of logical proving. It is clear, that synchronism and 
diachronism are interconnected and do not exist one without the other. Besides, here we can find the dichotomy 
of analytical and synthetic judgments, as well as analytical and synthetic aspects of knowledge, which are 
mutually determined, when analytical unwinding of thought reveals only that what has been in it in synthetic 
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state. Hegel maintains that analytical statement contains the problem as already resolved, and as L. Wittgenstein 
writes, in logics the process and result are equivalent when proof is only a mechanical way to make easier the 
recognition of tautology where it is complicated [2] Kant interprets synthetic judgments as increasing our 
knowledge, and analytical – as explaining what has already been contained, though in latent way, in the 
premises.  

4. The concept of functional asymmetry of the hemispheres of man's cerebrum as universal matrix of 
knowledge № 4. 

On the level of higher psychic functions (on the level of cerebrum hemispheres), we can also observe the 
realization of the principle of holomity, since both hemispheres reflect and master the world in the opposite 
ways:  

right hemisphere embodies continuous-field aspect of the world, forming an ambiguous polysemantic, 
artistic context of world view, building sacral-religious, metaphoric reality [3; 4; 5];  

left hemisphere, on the contrary, embodies discrete-substance, plural aspect of the Universe, forming strictly 
one-semantic, unambiguous, abstract, discursive-theoretical world understanding, constructing rational-
technocratic reality.  

Functional unity of the hemispheric information processing strategies, which is found, as EEG studies 
indicate, in meditation state [6: 34–40], enables to actualize "the moment of truth", illumination, authentic, 
intuitive-meditative perception of the Being, being here both single, and plural, both complex, and simple... 
when actually-real, on the one hand and potentially-possible, on the other, are not differentiated (which, by the 
way, is observed on the fundamental quantum level of the matter). 

So, we have every reason to state that such a regulator is actualized on the basis of the functions of 
hemispheres of man's cerebral cortex, about whish B. G. Anan'jev wrote as far back as sixties. As appropriate 
experiments show, the hemispheres may be possibly considered a psycho-physiological focus of human 
organism, since with their functions such sides of human entity are related, as the mechanisms of aim creation 
and searching for the ways of achieving the aims [7], energetic and informational regulation of people's 
behavior, empathy and reflection, extroversion and introversion, automatic and spontaneous psychic activity, 
first and second signaling systems, power and weakness of nervous processes, their lability and inertness, 
excitation and inhibition, I and non–I, ergotrophic and trophotrophic functions, volitional and non-volitional 
psychic spheres, sympathetic and parasympathetic branches of vegetative nervous system, etc. 

The man's development in onto- and phylogenesis reveals the phenomenon of step by step increasing the 
hemispheric asymmetry (in a baby the state of functional symmetry of cerebral cortex takes place when the 
hemispheres work according to the functional pattern of the right hemisphere), the greatest expression of which 
is reached at a mature age. Afterwards, the hemispheric asymmetry is being gradually leveled thus the condition 
for functional synthesis of the hemispheres is revealed when elderly person, enriched in life experience, factually 
transforms himself into a child with its plastic psyche, spontaneity, frankness and openness of perception of the 
world.  

Here we have a generally known philosophical idea about development (thesis → antithesis → synthesis) 
when the third stage of the development dialectically reiterates the first one, but on the higher level of 
development. 

The mentioned data can be extrapolated on educational systems: the state of hemispheric harmony 
presupposes a sufficient developmental level of the two hemispheres. A traditional educational paradigm focuses 
mostly on the development of abstract and analytic (left-hemispheric) thinking, thus revealing the fact of certain 
underestimation of the importance of right-hemispheric (emotional and imaginative) processes of psychic 
activities. But relevant investigations show that right-hemispheric function activation ensures a respectively 
significant stimulus for the development of left-hemispheric form of psychic activity [8: 55]. Thus it is urgent to 
work out a new post-nonclassical paradigm of education which must provide the unity of sensational-empirical 
and abstract-theoretical spheres of personality's actualization. So, the unfolding of the right-hemispheric aspect 
of a person is argent, thus revealing the theoretical and applied value of this new paradigm having much in 
common with pedagogical synergetic.  

Conclusions. The information boom (that creates the situation when science as the form of social 
consciousness in the process of scientific research discards the classical tradition to cite all the predecessors 
when cognition and the history of cognition will have to be separated) reveals the argent necessity to substantiate 
some universal knowledge basis for all sciences. This basis is built on the universal matrixes of knowledge 
(these are about 100) being the realization of the phenomenon of wholeness of the Universe. The major four 
matrixes of knowledge are connected with argent scientific and philosophical problems [9].  

1. The problem of genesis / creation of the world: the corresponding matrix of knowledge № 1 shows the 
universal way of world's genesis.  

2. The problem of general system theory concerning the way to represent the reality in the system way: the 
corresponding matrix of knowledge № 2 realizes the universal system principle of world organization. 
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3. The problem of the development of the world and all its phenomena is solved with the universal paradigm 
of development being the corresponding matrix of knowledge № 3. 

4. The problem of man as a complex entity uniting the physical and spiritual aspects of the Universe [10] is 
realized in the sphere of a colossal research instrument – the concept of functional asymmetry of the hemispheres 
of man's cerebrum being the corresponding matrix of knowledge № 4. 
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Вознюк О. В. Універсальні матриці знань як міждисциплінарне знаряддя наукового дослідження та 
засіб навчання студентів. 

Основна ідея універсальних матриць знань як міждисциплінарних інструментів наукових досліджень 
реалізує потребу в подоланні інформаційного буму, що виявляє необхідність обґрунтувати універсальну 
основу знань для всіх наук. Ця основа будується на універсальних матрицях знань, що є реалізацією 

явища цілісності Всесвіту та втілюється у педагогічній інтеграції та фундаменталізації знань. Основні 
чотири матриці знань пов'язані з певними педагогічними та науково-філософськими проблемами. 

1. Проблема генезису / створення світу: відповідна матриця знань № 1 демонструє універсальний спосіб 
ґенези світу. 2. Проблема загальної теорії систем, пов’язана із завданням системного моделювання 
реальності: відповідна матриця знань № 2 реалізує універсальний системний принцип організації 

Всесвіту та його аспектів. 3. Проблема розвитку світу та всіх його явищ вирішується за допомогою 
універсальної парадигми розвитку, яка є відповідною матрицею знань № 3. 4. Проблема людини як 

складного суб'єкта, що поєднує фізичні та духовні аспекти Всесвіту, реалізується у сфері колосального 
дослідницького інструменту – концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку людини, що 

втілюється у відповідній матриці знань № 4. 

Ключові слова: інформаційний бум; універсальні матриці знань; міждисциплінарні інструменти 
наукових досліджень; генезис / створення світу; загальна теорія системи; універсальна парадигма 
розвитку; концепція функціональної асиметрії півкуль людського мозку, фундаменталізація змісту 

освіти, педагогічна інтеграція. 

Вознюк А. В. Универсальные матрицы знаний как междисциплинарный инструмент научного 
исследования и средство обучения студентов. 

Основная идея универсальных матриц знаний как междисциплинарных инструментов научных 
исследований и обучения студентов – преодолеть информационный бум, обнаруживающий 

необходимость обоснования некоторого универсального базиса знаний для всех наук. Этот базис 
построен на универсальных матрицах знаний, являющихся реализацией феномена целостности 

Вселенной и воплощением педагогической интеграции и фундаментализации знаний. Основные четыре 
матрицы знаний связаны с некоторыми педагогическими и научно-философскими проблемами. 

1. Проблема генезиса / создания мира: соответствующая матрица знания № 1 показывает 
универсальный путь генезиса мира. 2. Проблема общей теории системы, связанная с заданием 
системного моделирования реальности: соответствующая матрица знания № 2 реализует 

универсальный системный принцип организации Вселенной и ее аспектов. 3. Проблема развития мира и 
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всех его явлений решается с помощью универсальной парадигмы развития, являющейся 
соответствующей матрицей знания № 3. 4. Проблема человека, как сложной сущности, объединяющей 
физические и духовные аспекты Вселенной реализуется в сфере колоссального исследовательского 

инструмента – концепции функциональной асимметрии полушарий мужского головного мозга, которая 
воплощается в соответствующей матрице знаний № 4. 

Ключевые слова: информационный бум; универсальные матрицы знаний; междисциплинарные 
инструменты научных исследований; генезис / создание мира; общая теория системы; универсальная 

парадигма развития; концепция функциональной асимметрии полушарий человеческого мозга, 
фундаментализация содержания образования, педагогическая интеграция. 
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САМОУПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДР 
МЕНЕДЖМЕНТУ ПОЛЬСЬКИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У СИСТЕМІ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ 

У статті розглянуто можливі форми самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр 
менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польща у системі відкритої освіти. Проаналізовано 

причини виникнення відкритої освіти та її значення в самоуправлінні професійним розвитком 
викладачів. Основна увага приділена такій формі розвитку професійного рівня викладача, як e-learning. 
Охарактеризовано види електронного навчання, описано його можливості та вплив на професійний 

розвиток викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти у системі відкритої освіти. 

Ключові слова: e-learning, професійний розвиток, самоосвіта, саморозвиток, самоуправління, система 
відкритої освіти. 

Вступ. Останні десятиліття розвитку світового суспільства характеризують значні зміни, які пов’язані 
з новими технологіями і їх застосуванням у всіх сферах життя. Сучасний мешканець Європи і світу не 
уявляє свого функціонування в суспільстві без цифрових технологій, які стали інтегральною частиною 
спілкування, обміну інформацією та досвідом, отримання нових знань.  

Нові інформаційні технології, безумовно, впливають на способи і форми навчання у системі вищої 
освіти. Молоді люди, які багато подорожують, спілкуються за допомогою цифрових технологій із 
колегами з різних країн, мають можливість порівняти доступ до системи вищої освіти у різних країнах. 
Зросла кількість дорослого населення, яке прагне отримати післядипломну освіту чи закінчити курси, які 
сформують або розвинуть ті чи інші компетентності. Досить часто студенти хочуть поєднувати навчання 
з роботою, що вимагає більшої еластичності в побудові навчального процесу [1: 10]. 

У результаті Болонського процесу та плану модернізації системи вищої освіти Євросоюзу 
відбуваються великі зміни, що стосуються відкритої освіти, яка покликана задовольнити потребу 
сучасного студента в індивідуальному підході до темпів навчання, обрання дидактичних матеріалів 
(аудіовізуальних чи графічних).  

Постановка проблеми. Аналіз свідчить, що відкрита освіта сьогодні є важливою проблемою, яка 
піднімається в польських наукових колах. Масове відкрите Інтернет-навчання на загальноєвропейській 
платформі MOOC [1], головним чином, спричинило дискусії щодо впровадження відкритої освіти в 
університетську систему, тому що відкрилися нові можливості навчання у відкритому просторі 
громадянам різних країн. Із огляду на це, з одного боку, відкрита освіта у системі вищої освіти 
Республіки Польща відкриває великі можливості у складній демографічній ситуації, яка склалася в 
Польщі в останні десятиліття, а з іншого – ставить нові вимоги до системи освіти, технологій, методик, 
засобів навчання. Дискусія щодо можливостей і обмежень відкритої освіти формує в Польщі нове 
ставлення до того, хто навчається. Відкритість освіти змінює освітню практику, концентрується на 
співпраці, індивідуалізації та персоналізації навчання, дозволяє тому, хто навчається, будувати 
індивідуальну стежку розвитку. 

Для цього необхідно змінювати свідомість учасників освітнього процесу, розвивати компетентності 
викладачів – і тих, хто навчає, і тих, хто навчається, та створювати позитивну атмосферу суспільного 
сприйняття відкритої освіти. 

Мета даної наукової розвідки полягає в аналізі та характеристиці форм і шляхів самоуправління 
професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти з 
використанням системи відкритої освіти. 

Відкрита освіта не може функціонувати без відкритих навчальних засобів. Вони загальнодоступні 
(підручники, курси, конспекти лекцій та ін.), безкоштовні, з правом подальшого використання та 
адаптації [2]. Термін ''відкриті навчальні засоби'' (з англ. Open Educational Resourses – скорочено OER) 
вперше був використаний у 2002 році під час Forum on the Impact of Open Courseware for Higher Education 
in Developing Countries при ЮНЕСКО. Створився міжнародний рух OER, який має на меті вирівняти 
освітні шанси усіх учасників відкритої освіти.  

У Польщі в 2008 році була створена неформальна Коаліція відкритої освіти, яка в 2015 році 
нараховувала 32 організації та має за завдання розбудову системи відкритої освіти в Польщі. На сьогодні 
повною мірою відповідає європейським вимогам щодо відкритої освіти платформа Гірничо-
металургійної академії ім. Станіслава Сташіца у Кракові, яка 8 січня 2010 року відкрила сервіс Open 
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AGH, на якому працівники, докторанти, студенти діляться розробленими, опрацьованими навчальними і 
науковими матеріалами [3]. 

У Варшавському університеті в 2008 році було створено Відкритий університет, у рамках якого 
близько 40 тисяч слухачів є учасниками відкритих курсів, лекцій, наукових дебатів. Навчальний рік 
складається із трьох триместрів. У кожному триместрі викладається близько 250 курсів, кожен із них є 
авторським. Із Відкритим університетом співпрацює близько 500 викладачів. Після закінчення курсу 
слухач отримує диплом із кількістю прослуханих годин курсу, якщо слухач здає іспит, то отримує 
сертифікат, який підтверджує рівень знань [4].  

Професійний розвиток викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польща на 
сьогодні є досить актуальною проблемою, оскільки вимога до нього відображена в нормативно-правовій 
базі та документах закладів вищої освіти. З огляду на великий обсяг обов’язків, які виконує викладач, і 
враховуючи стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, e-learning стає досить 
популярною формою здобуття інформації викладачами та розвитку їхніх компетентностей.  

Аналіз актуальних досліджень. Питання використання е-learning як ефективної форми самоосвіти 
вивчається широким колом науковців. Серед українських дослідників значення е-learning в 
професійному розвитку педагогів досліджують Ю. Биков, А. Гуржій, С. Касьян, Л. Ляхоцька, Т. Махиня, 
В. Олійник, З. Рябова, серед польських науковців проблема е-learning є предметом досліджень науковців 
І. Ґарнік, А. Запаса, Л. Кожьол, М. Кожьол, Й. Колоджєй, П. Комада, П. Копчял, К. Реґлярські. Однак не 
існує комплексного дослідження, яке б аналізувало роль е-learning, як однієї з технологій відкритої 
освіти, у розвитку професійної компетентності викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти 
Республіки Польща.  

У польських закладах вищої освіти, як і в українських, професійний розвиток викладачів відбувається 
завдяки планованому управлінню й самоуправлінню. Ми розглянемо професійний розвиток викладачів 
кафедр менеджменту польських закладів освіти і шляхи самоуправління ним. Значну увагу акцентуємо 
на e-learning, який серед усіх форм підвищення рівня професіоналізму викладачів кафедр менеджменту 
посідає головну позицію. 

Для того, щоб викладач сам спланував свій професійний розвиток, він має усвідомлювати кілька 
позицій: 1) яким є рівень його професіоналізму; 2) яким він має бути у найближчій і дальшій 
перспективах; 3) що потрібно зробити для того, щоб досягнути очікуваного рівня професіоналізму. 

Аналізуючи можливості самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту 
польських закладів освіти у системі відкритої освіти, зупинимося на формах, за умови використання яких 
можливий розвиток професіоналізму викладачів. У цій статті братимемо до уваги сучасні вимоги, запити 
й очікування як польського суспільства, керівництва закладу, студента, так і, власне, самого викладача. 

Із огляду на неперервну освіту, яка відображена в Законі про вищу освіту Польщі, вона стосується 
оновлення і поглиблення загальних знань, умінь і професійних кваліфікацій як працівників, так і 
працедавців [5: 83]. 

Формами неперервної освіти, складовими відкритої освіти, є курси, навчання, семінари. Вони можуть 
організовуватися як за місцем роботи, так і поза ним. Науковці Г. Круль, А. Людвічинський виділяють і 
характеризують такі форми навчання [6: 468–473]: 

Поза місцем роботи: лекція, дискусія.  
На місці роботи: інструктаж, коучінг, менторінг. 
Метою курсів і навчань є, передусім, розширення знань особи – працівника в певній галузі. Риси, які 

характеризують навчання – це систематичність і плановість. Навчання і курси дають змогу викладачеві 
здобути знання, які потрібні для реалізації завдань, що ставляться перед ним кафедрою і закладом. Також 
вони створюють можливості для заспокоєння потреб закладу вищої освіти у сфері формування її 
кадрової політики [7]. У нашому випадку, на основі SWOT-аналізу відбуваються планові курси і 
навчання, скеровані на формування компетентностей викладачів, які є необхідними зараз і в найближчій 
перспективі. 

Аналізуючи проблематику курсів і навчань викладачів, охарактеризуємо процедуру їх організації. 
Вона містить кілька етапів [7: 7]: 

Попередні очікування і пропозиції, ідентифікація та аналіз навчальних потреб. 
Окреслення мети навчання, його проектування. 
Проведення навчання. 
Звіт про проведене навчання. 
Моніторинг і оцінка здійсненого навчання. 
Підсумок освітнього процесу.  
Як підкреслюють автори колективної монографії ''Розвиток особистий і професійний. Вибрані 

проблеми теорії та практики'', до 90-х років ХХ ст. у польській літературі поняття ''навчання'' (szkolenie – 
прим. авт.) і поняття ''курс'' (kurs – прим. авт.) були взаємозамінними. Однак нині науковці відзначають, 
що курс є ширшим поняттям, ніж навчання [8: 61]. 
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Варто зазначити, що однією із важливих форм професійного розвитку викладачів кафедр 
менеджменту є післядипломне навчання. Згідно із Законом про вищу освіту Республіки Польща, 
післядипломне навчання – це форма навчання, якою можуть скористатися ті особи, які мають перший 
ступінь кваліфікації [5]. Це навчання відрізняється від описаних вище тим, що має конкретну структуру, 
відповідає Національній рамці кваліфікацій, згідно з польським законодавством тривалість навчання 
становить не менше як два семестри і результат навчання – захист післядипломної праці та отримання 
диплома, який відповідає тому чи іншому ступеню кваліфікації. У навчальних програмах 
післядипломного навчання передбачено велику кількість годин на самостійне опрацювання, тобто на 
самоосвіту. 

Під поняттям самоосвіти розуміється самостійне здобування знань. Польський науковець 
Д. Янковський термін ''самоосвіта'' формулює таким чином: ''самоосвіта – це процес, тобто ряд логічно 
пов’язаних між собою, точно організованих дій особи, яка навчається, має на меті самостійне, без 
керівництва вчителя отримання потрібної інформації, інтелектуальних і мануальних властивостей, а 
також розвиток пізнавальних здібностей: спостереження, уваги, уяви, пам’яті та критичного 
мислення'' [9: 120–121]. 

Професійний розвиток викладача, підвищення його кваліфікації прямо пропорційно пов’язані із 
ринком праці, який досить динамічно змінюється. Технологічний та інформаційний розвиток суспільства 
призвели до того, що в кожній галузі Інтернет відіграє значну роль. Освіта і наука не є виключеннями. 
Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання призвели до створення нової системи, 
яка називається e-learning і надає можливість проводити навчання, курси, семінари, а також 
реалізовувати післядипломне навчання. Використання вищезгаданої системи допомагає викладачеві 
ефективно займатися самоосвітою і розвитком професійного рівня, використовуючи переваги відкритої 
освіти. 

У загальновідомій дефініції зазначено, що e-learning – це навчання за посередництвом Інтернету. У 
польській мові це визначення має кілька синонімів: ''е-навчання'', ''навчання на відстані'', ''дистанційне 
навчання''. Величезним плюсом такого навчання є те, що особа, яка навчається, може підвищувати свій 
професійний рівень у зручний для себе час і зручному місці [10: 48]. У наукових джерелах дефініція ''e-
learning'' є ширшою. Вона стосується навчання, яке підтримується такими засобами, як: комп’ютерні 
програми, платформи, електронні сайти, сторінки, освітні портали і сервіси, навчальні та дидактичні 
матеріали на змінних електронних носіях [11]. 

Автори монографії ''Розвиток особистий і професійний. Вибрані проблеми теорії та 
практики'' [12: 111] зазначають, що e-learning відрізняється від очного навчання тим, що у того, хто 
навчається, має бути досить високою мотивація в навчанні, адже в процесі е-навчання оптимізуються 
контакти з тим, хто навчає. Той, хто навчається, повинен розвивати власну силу волі, мотивувати себе до 
опрацювання матеріалу, до виконання завдань. 

Як свідчать дані анкетування, на цьому етапі викладачі кафедр менеджменту найчастіше обирають 
дистанційні курси і навчання, які, зазвичай, відбуваються за допомогою платформи e-learning. Причиною 
цього є зменшення витрат (економія на проживанні, проїзді), поєднання роботи з навчанням (навчання у 
позаробочий час), управління своїм часом і можливість навчатися в зручному для себе місці. Викладачі 
зазначають, що курси і навчання за допомогою платформи e-learning дають змогу в зручний для них час 
працювати із матеріалами, постійно перевіряючи рівень засвоєної інформації, контролювати свої успіхи 
в навчанні, постійно бути в контакті з авторами навчальних матеріалів, модераторами, маючи 
можливість задавати їм запитання й отримувати на них відповіді. 

У ''Пораднику e-learning'' автор зазначає, що найчастіше складовими навчальних матеріалів на 
платформі використовуються: 

текст; 
прості графічні та мультимедійні елементи, такі як фотографії, рисунки і анімації; 
фільми і звукові файли, які містять навчальну інформацію; 
тести і завдання; 
різноманітні контрольні запитання і завдання, лексикони, допоміжні файли, гіперпосилання [10: 16]. 
На жаль, не у всіх польських закладах вищої освіти завжди використовуються повною мірою 

можливості e-learning. Причиною цього є невідповідність технічних можливостей вимогам забезпечення 
e-learning; прив’язаність керівництва до стандартних форм навчання, переважання стереотипу викладачів 
середнього і старшого віку, які вважають, що очне навчання під час курсів, навчань, післядипломної 
освіти сприяє підвищенню рівня фахових компетентностей; 85 % опитаних викладачів, віком 60 років і 
більше, стверджують, що самоосвіта ефективна під час опрацювання книг і статей у друкованому 
варіанті в читальних залах чи вдома; 90 % викладачів віком до 60 років надають перевагу Інтернет-
ресурсам, електронним книгам і електронним статтям, хоча не виключають також опрацювання 
друкованих джерел. 
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Промовистим є також той факт, що 28,6 % опитаних викладачів отримали післядипломну освіту, при 
чому 71,4 % – за допомогою e-learning. 

Відзначимо, що з кожним роком кількість платформ у державних закладах вищої освіти Республіки 
Польща зростає. З’являються центри дистанційного навчання, які формують курси, навчання, тренінги, 
семінари, виходячи із запитів клієнтів, їхніх вимог і побажань; недоліком, який відзначають викладачі, є 
те, що такі форми електронного навчання, які пропонують центри дистанційного навчання, є платними. 
Незважаючи на це, польські вчені, серед них А. Кєлбус, М. Міровська, Ю. Ґавлік, П. Комада, вважають, 
що в поєднанні традиційних та інноваційних форм навчання, серед яких все більш популярною стає e-
learning, знаходиться майбутнє польської освіти і науки.  

Проаналізувавши анкети викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти, 
представимо найважливіші сторони e-learning, відображені в SWOT-аналізі (таблиця 1). 

Таблиця 1 
E-learning у SWOT-аналізі 

Сильні Слабкі 
Легкий і постійний доступ до навчальних 
матеріалів (24 год. на добу); 
менші фінансові витрати тих, хто навчається; 
мобільність;  
можливості навчання для осіб із особливими 
потребами; 
заощадження часу; 
обрання зручного місця для навчання 

Обмежена мотивація у тих, хто навчається; 
можливі технічні проблеми; 
обмежена участь тих, хто навчається, у 
практичних заняттях; 
велика кількість часу і праці для підготовки 
матеріалів тими, хто навчає і тими, хто 
навчається 

Шанси Загрози 
Контакт із великою кількістю користувачів; 
адресний супровід у навчанні; 
підвищення іміджу установи, яка пропонує 
платформи для електронного навчання; 
швидкий контакт із тими, хто навчається; 
моніторинг навчання; 
збільшення кількості тих викладачів, які 
навчаються в Польщі 

Обмежені можливості перевірки теоретичних 
знань тих, хто навчається; 
швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних 
технологій, що призводить до потреб купівлі 
дорогих платформ; 
неукомплектованість груп тих, хто навчається; 
довіра не всіх працедавців до сертифікатів і 
дипломів, отриманих викладачами у результаті e-
learning 

Джерело: Опрацювання власне 
Описані вище форми самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту 

польських закладів освіти: навчання, курси, семінари, післядипломна освіта, самоосвіта – поряд із очною 
формою, відбуваються у формі e-learning, яка з кожним роком стає більш популярною на польському 
освітньому ринку. Це пов’язано з тим, що e-learning дає можливість самостійно опрацьовувати матеріал, 
отримувати віртуальні консультації і працювати у зручному для викладача режимі.  

Викладачі кафедр менеджменту таким чином висловили свою думку щодо шляхів і форм, які вони 
використовують із метою розвитку професійної компетентності. Потрібно зазначити, що можна було 
обирати кілька форм або зазначити інше: 

самоосвіта – 71,4 %; 
семінари – 71,4 %; 
навчання – 37,5 %; 
курси – 35,7 %; 
стажування – 35,7 % 
тренінги – 7,1 %. 
Із них за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій: курси – 28,6 %; навчання – 28,6 %; 

самоосвіта – 100 %.  
Виходячи з цього, можемо зробити висновок, що отримуючи самостійно нові знання, вдосконалюючи 

існуючі компетентності або набуваючи нові, викладачі працюють у системі відкритої освіти, при цьому 
відзначають її ефективність. 

Поєднання традиційних форм навчання та e-learning носить назву blended learningu або b-learningu 
[13: 64–65]. У практичному використанні е-learning може повністю дублювати традиційну форму 
навчання, враховуючи особливості електронного навчання, або доповнювати традиційну форму навчання 
із тим співвідношенням, який визначить для себе викладач, який навчається. 

Розвиток у польських закладах вищої освіти e-learning призвів до появи двох його напрямів: 
корпоративного й академічного [12]. Корпоративний e-learning направлений, передусім, на досягнення 
мети, яка пов’язана зі збільшенням конкурентоздатності фірми (у нашому випадку польського закладу 
вищої освіти) за посередництвом розвитку кадрового потенціалу (у цьому випадку – викладачів кафедр 
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менеджменту). Як зазначає Л. Кожьол, ''характерною рисою корпоративного e-learning є те, що він може 
відбуватися у відірваності від закладу освіти'' [14: 64]. Що ж до академічного e-learning, то автор 
зазначає, що він ''характеризується значно ширшими цілями, ніж удосконалення навчального процесу і 
його економічних процесів'' [14: 64]. Це пов’язано з тим, що академічний e-learning має виконувати 
практично всі функції закладу освіти і перенести процес навчання в мережу. Л. Кожьол стверджує, що ці 
два напрямки e-learning розвиваються незалежно один від одного і відрізняються не лише цілями, а й 
методами, засобами, техніками і знаряддями, які слугують для їх реалізації [14: 64–65]. 

Як зазначалося вище, більшість викладачів кафедр менеджменту польських закладів вищої освіти у 
своїй професійній діяльності використовує Інтернет як джерело отримання нової інформації та 
можливість підвищити свій професійний рівень. У рамках самоосвіти викладачі є відвідувачами і 
учасниками освітніх і наукових порталів, сайтів, мають власні електронні сайти, користуються 
послугами електронних бібліотек і книгарень, висловлюють свої думки на інтернет-форумах, черпають 
інформацію про конференції, семінари, курси, тренінги, післядипломне навчання і є їх активними 
учасниками. На запитання, яким джерелам надають перевагу у викладацькій діяльності, 71,4 % 
викладачів відповіли – електронним джерелам і 28,6 % – паперовим.  

Варто відзначити, що 57,1 % опитаних викладачів зазначили, що використовують e-learning у 
науково-дидактичній, науково-дослідницькій і організаційній діяльностях і 42,9 % викладачів 
використовують e-learning як учні, отримуючи нову інформацію, нові знання та вдосконалюючи 
професійні компетентності. Такі ж показники отримані при відповіді на запитання, чи використовуються 
інформаційно-комунікаційні технології викладачами під час занять: 57,1 % викладачів відповіли, що 
використовують у разі потреби, 42,9 % викладачів зазначили відповідь ''так'', жоден викладач не обрав 
відповіді ''ні''. 

Варто зазначити, що в процесі самоуправління професійним розвитком викладачів кафедр 
менеджменту все частіше використовуються такі форми, як професійні блоги, сайти, портфоліо. 
Найчастіше вони не розміщені на сайті закладу вищої освіти, в якому працює викладач, а знаходяться у 
вільному доступі в мережі Інтернет. 

На таких сайтах, блогах, у портфоліо викладача можна знайти коротку біографічну ноту автора, 
основні наукові зацікавлення, основні праці викладача, участь у проектах, ґрантах, міжнародних 
програмах, досягнення. Така форма самопрезентації свідчить про високий рівень професійної 
компетентності, мотивації до саморозвитку, готовність самореалізовуватися і допомагати в цьому іншим. 
Аналіз блогів, сайтів електронних портфоліо викладачів польських закладів вищої освіти дають змогу 
зробити висновок, що найчастіше це викладачі, які мають науковий ступінь доктора хабілітованого і 
наукове звання професора, з активними науковою і життєвою позиціями. 

Прикладом зазначеної форми професійного розвитку є блог професора Яна Фазлягіча [15], відомого в 
Польщі та за її межами науковця у сфері менеджменту в освіті та управління знаннями. Представлена 
форма є прикладом самоуправління викладача професійною компетентністю у відкритому середовищі. 
Автор має можливість додавати власні матеріали, коригувати, а кожен користувач Інтернету, 
зацікавлений дослідженнями чи науковими працями професора Я. Фазлягіча має можливість легко та 
швидко сконтактувати з автором, його науковим доробком і мобільно отримати відповіді на поставлені 
запитання. 

Аналіз використання викладачами кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польща 
платформ e-learning свідчить, що найчастіше вони користуються внутрішньо вузівською системою USOS 
– 85,7 % респондентів; 42,9 % викладачів користуються системою Moodle; з іншими платформами – 
57,1 %. Можна було обирати кілька варіантів відповідей. 

Система USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów – укр. Університетські Системи 
Обслуговування Навчання), була встановлена у Варшавському університеті на факультеті математики, 
інформатики і механіки в 2000 році як перша версія. Для цього було спеціально створено Консорціум 
MUCI (Międzynarodowe Сentrum Informatyzacji – укр. Міжнародний Центр Інформатизації), завданням 
якого було розробити і розвивати власну систему керування навчально-організаційними процесами у 
закладах вищої освіти Республіки Польща. Така система діє у державних університетах Республіки 
Польща. У таблиці 2 подано державні навчальні заклади, які використовують систему USOS повною 
мірою.  

Таблиця 2 
Заклади вищої освіти Республіки Польща, що використовують систему USOS 

у розширеній версії 
№ 
з/п 

Назва закладу вищої освіти РП 
Назва закладу вищої освіти РП 
українською мовою 

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława 
Stasica w Krakowie  

Гірничо-металургійна академія ім. Станіслава 
Сташіца а Кракові 

2 Politechnika Warszawska Варшавська політехніка 
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3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Познаньський університет ім. Адама 
Міцкевича 

4 Uniwersytet w Białymstoku Бялостоцький університет 
5 Uniwersytet Jagielloński Яґеллонський університет 
6 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Університет кардинала Стефана Вишинського 
7 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Університет Казимира Великого 
8 Uniwersytet Łódzki Лодзький університет 
9 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Університет Марії Кюрі-Склодовської 
10 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Університет Миколи Коперника 
11 Uniwersytet Opolski Опольський університет 
12 Uniwersytet Rzeszowski Ряшівський університет 
13 Uniwersytet Śląski Сілезький університет 
14 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Варміно-Мазурський університет 
15 Uniwersytet Warszawski Варшавський університет 
16 Uniwersytet Wrocławski Вроцлавський університет 
17 Uniwersytet Zielonogórski Зеленогурський університет 
Джерело: опрацювання власне. 
Он-лайн послуги в системі USOS відбуваються за допомогою трирівневої архітектури і пов’язані з 

такими безкоштовними інформаційно-комунікаційними технологіями як PHP, Smarty I Python.  
Викладачі кафедр менеджменту досить активно працюють у системі USOS. Там містяться їх 

навантаження, навчальні програми, розклади занять і консультацій, відбувається індивідуальний 
супровід студентів (завдання, розв’язки, тести, контрольні роботи, оцінки, наукове керівництво 
написанням курсових і дипломних робіт). У багатьох університетах використовується також 
загальнодоступний інтерфейс для інтеграції системи USOS з іншими електронними системами, які 
функціонують у закладі вищої освіти – USOS API. Також USOS може співпрацювати з локальними 
системами конкретного університету. У Варшавському університеті USOS під’єднаний до серверу 
електронної пошти, до центрального серверу авторизації, до електронного навчання на платформі 
Moodle та до бібліотечної системи VTLS. 

На рисунку 2 представлено головну сторінку системи USOS Варшавського університету. 

 
Рис. 2 Головна сторінка системи USOS Варшавського університету 
 
Для порівняння в 2005 році систему USOS використовували 14 % державних польських закладів 

вищої освіти, а в 2016 році таких закладів вищої освіти було вже 32 %, з кожним роком кількість 
університетів збільшується, що свідчить про перехід польської системи вищої освіти до діяльності в 
рамах відкритої освіти [4].  

Коротко представимо функції основних модулів USOS, які використовують у своїй діяльності 
викладачі кафедр менеджменту. Це USOSweb, Ankieter i APD, UL. 

USOSweb – це Інтернет аплікація, яка дає змогу спілкуватися викладачеві з адміністрацією 
університету і студентами. Доступ містить авторизацію для кожного користувача. У цій системі викладач 
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може розміщувати протоколи заліків, іспитів, повідомляти про оцінки за контрольні роботи, тестові 
завдання. 

Ankieter (укр. особа, яка здійснює опитування) – це портал університету, який містить анкети і 
опитувальники для студентів і викладачів. 

У Варшавському університеті є створений Кабінет оцінювання якості освіти (польською PEJK – 
Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia), який має за мету здійснювати моніторинг якості освіти в 
університеті. 

На вищезгаданому порталі містяться: 
Анкети до занять і загальні анкети. 
Запитання до предметів і загальні запитання. 
Подається визначена шкала оцінювання за правильні відповіді. 
Розміщуються коментарі. 
Подається визначений діапазон видимості результатів анкет. 
6. Можливість використання студентських анкет для оцінювання діяльності викладачів. Для цього 

використовується аплікація EVA (Ewaluacja Pracowników – укр. Оцінювання працівників). 
APD (Archiwum Prac Dyplomowych – укр. Архів дипломних робіт) – сервіс, на якому зберігаються 

дипломні праці бакалаврів і магістрів даного закладу вищої освіти у форматі pdf. Викладачі 
реєструються на даному сервісі, якщо вони є науковими керівниками або рецензентами випускних робіт. 
Керівник і рецензент мають доступ лише до роботи, яку мають рецензувати або здійснювати наукове 
керівництво. 

UL (Uniwersyteckie Lektoraty – укр. Університетські заняття) – це реєстрація студентів за допомогою 
жетонів на заняття. Даний модуль дає змогу обмежувати кількість записаних студентів до тієї чи іншої 
групи (до уваги беруться викладач, день тижня і година). Для викладача – це змога бачити хто й скільки 
студентів зареєстровані до нього на той чи інший предмет. 

Як зазначає В. Мосоров у науковій розвідці, ''Система USOS – інформаційно-освітнє середовище 
вищих навчальних закладів Польщі'' абсолютна більшість державних університетів використовують 
цю систему для організації навчальних процесів, проте така монополія має певні плюси і мінуси. До 
плюсів належать використання поширеної версії, розвиток якої підтримує широке коло ВНЗ (закладів 
вищої освіти – прим. авт). Проте існує недолік, а саме, коли ВНЗ не має впливу на розвиток такого 
програмного продукту і цілковито залежить від власника коду. Такою альтернативою для USOS у 
Польщі є спроба ВНЗ збудувати власну інформаційну систему (наприклад, система EKS Лодзької 
політехніки). Час покаже, в якому напрямку піде інформатизація польських ВНЗ: чи в бік застосування 
універсальних систем, чи в бік поширення індивідуальних, які б відповідали потребам конкретного 
ВНЗ [4: 7].  

У професійному розвитку викладачів кафедр менеджменту польських закладів освіти, поряд із 
великими досягненнями, існує ряд проблем і перешкод у ефективному використанні широких 
можливостей відкритої освіти, а саме: 

Переобтяження викладачів бюрократичними вимогами, організаційно адміністративними завданнями, 
що зменшує час на професійний розвиток, у тому числі й у системі відкритої освіти; 

Прив’язаність викладачів до традиційних методів і методик навчання; 
Низький рівень взаємопідтримки і обміну досвідом та інформацією; 
Низький рівень цифрових компетенцій; 
Відсутність системи стимулювання викладачів за створення відкритих освітніх засобів навчання. 
У зв’язку з вищезазначеними проблемами, пропонуються такі рекомендації групі експертів, які 

відповідають у Республіці Польща за впровадження відкритої освіти: 
Підготовка програм навчання і професійного вдосконалення викладачів у галузі створення відкритих 

освітніх засобів і користування ними; 
Підтримка викладачів-експертів у галузі менеджменту для створення відкритих освітніх засобів за 

різними спеціальностями; 
Впровадження системи винагород викладачів за створення відкритих освітніх засобів; 
Виділення відповідного часу, призначеного на роботу над освітніми матеріалами для застосування у 

закладах вищої освіти та публікації відкритих освітніх засобів; 
Розробка і запровадження легкодоступних та простих у застосуванні програми оцінки якості 

відкритих освітніх засобів. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Враховуючи вищезазначене, можемо 

констатувати, що в процесі розвитку професійної компетентності викладачів кафедр менеджменту 
польських закладів вищої освіти велику роль відіграє самоуправління. У процесі самоуправління чільне 
місце займає неперервне навчання: курси, навчання, семінари, післядипломна освіта, самоосвіта, 
створення блогів, сайтів, портфоліо. Вищеперераховані форми здобуття нових знань усе частіше 
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пропонуються викладачам закладів вищої освіти Республіки Польща у формі e-learning, яке є складовою 
відкритої освіти.  

Аналіз анкетування викладачів та офіційних сайтів державних польських закладів вищої освіти дає 
підставу зробити висновок, що на сучасному етапі велику перевагу у процесі підвищення свого 
професійного рівня викладачі надають цифровим технологіям і е-learning. Це пов’язано з тим, що дана 
форма навчання економить час, кошти, пропонує різноманітні форми і способи розвитку 
компетентностей, дає змогу навчатися без відриву від робочого місця. Як викладачі, так і студенти 
державних закладів освіти Республіки Польща зазначають, що саме у такій формі, як e-learning, вбачають 
майбутнє польської відкритої освіти. 
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Андрощук И. Н. Самоуправление профессиональным развитием преподавателей кафедр 
менеджмента польских заведений высшего образования в системе открытого образования. 

В статье рассмотрены возможные формы самоуправления профессиональным развитием 
преподавателей кафедр менеджмента заведений высшего образования Республики Польша в системе 
открытого образования. Основное внимание уделено такой форме профессионального развития, как e-

learning. Проанализировано причины возникновения открытого образования и его значение в 
самоуправлении профессиональным развитием преподавателя. Охарактеризованы виды электронного 
обучения, описаны его возможности и влияние на профессиональное развитие преподавателей кафедр 

менеджмента польских заведений высшего образования в системе открытого образования. 

Ключевые слова: e-learning, профессиональное развитие, самообразование, саморазвитие, 
самоуправление, система открытого образования. 

Androshchuk I. М. Self-Administration Form of Professional Teachers' Development within Departments of 
Management of Polish Higher Educational Institutions in the Framework of Open Education System. 

Significant changes concerning new technologies and its use in all spheres of life characterize recent decades of 
the world society development. Open education cannot operate without open educational instruments. It is 

generally available (textbooks, courses, lecture notes, etc.), free of charge and marked by the further usage and 
adaptation rights. Many polish state universities widely use e-learning as one of the technologies of regulated 

access to educational content. 
Nowadays the professional teachers' development is a topical problem within management departments of 

higher educational institutions in the Republic of Poland since the requirements to it are reflected in the legal 
framework and documents of higher educational institutions. It should be noted that 57,1 % of the interviewed 

teachers indicated they use e-learning in scientific and didactic, research and organizational activities and 
42,9 % of teachers use e-learning as students receiving new information, new knowledge and improving 

professional competence. The same key figures were obtained asking questions about the use of information and 
communication technologies by teachers during classes: 57,1 % of teachers answered that they used it if 

necessary, 42,9 % of teachers reported the answer "yes", no one chose the answer "no". 
The analysis of the e-learning platform usage by teachers of management departments shows in higher 

educational institutions of the Republic of Poland that they the most frequently use the USOS internal system – 
85,7 % of respondents; 42,9 % of teachers use the Moodle system; other platforms – 57,1 %. Several answers 

could be chosen. 
Therefore self-administration plays an important role in the process of professional development of the teachers' 
competence within management departments of polish higher educational institutions. Lifelong learning takes an 

important place in self-administration: courses, training, seminars, postgraduate education, self-education, 
blogging, websites, and portfolio. The analysis of questionnaires of teachers and official sites of state polish 

higher educational institutions leads to the conclusion that at the present stage the teachers give a preference to 
digital technologies and e-learning in the process of raising their professional level. This regards to the fact that 
this form of education saves time, money, suggests various forms and ways of competences development, allows 
studying on the job. Both teachers and students of state educational institutions of the Republic of Poland notice 

that future of polish open education is seen in the form like e-learning. 

Key words: e-learning, professional development, self-education, self-administration, self-management, system 
of open education. 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ В ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ 

В данной статье излагаются проблемы детского чтения в истории педагогической мысли 
Азербайджана. В частности, изложены позиции Низами Гянджеви, Мирза Кязымбека, А. А. Бакиханова, 

Мирза Шафи Вазеха, Мирзы Фатали Ахундова, Сеида Азима Ширвани, Фиридун Бека Кочарли, 
Рашид Бека Эфендиева, Наримана Нариманова, Омара Фаика Неманзаде. Сделаны выводы о 
значимости научно-педагогической и публицистической деятельности каждого из указанных 

мыслителей, приведены наиболее ценные с точки зрения исследуемой тематики мысли о роли языка и 
литературы в обучении детей в школе. Показано значение указанных идей и исследований в современном 

педагогическом процессе. 

Ключевые слова: история педагогической мысли Азербайджана, детское чтение, школьное обучение, 
язык и литература, дидактика и методика. 

Постановка проблемы. Вопросы детского чтения всегда представляли интерес для исследователей-
педагогов, в том числе и в Азербайджане. Азербайджанские мыслители еще с незапамятных времен, 
когда появилась письменность, придавали большое значение чтению. Еще в XII веке великий мыслитель-
поэт Азербайджана Низами дал высокую оценку умственному развитию человека, призывая всех, 
независимо от возраста, стремиться к знаниям, учить науки. Он подчеркивал, что нет предела знаниям. 
Они постоянно совершенствуют человека. А учить необходимо уже с раннего возраста. 

Анализ последних достижений в данной области. Вопросы педагогических идей в творчестве 
Низами рассматривались многими азербайджанскими исследователями. К примеру, есть монография 
Б. Апоева [1], статьи и книги С. Н. Микаилова, С. М. Гулиева, Р. Алиева, Т. Т. Бабаевой, А. А. Халафова, 
Э. Ю. Ахмедова, К. Аслана и др. исследователей. В целом следует отметить, что проблематика детского 
чтения активно исследуется в России еще со времен В. Белинского; к примеру, можно указать на 
произведения И. Феоктистова, Е. Н. Водовозовой, и др. ученых. Вместе с тем есть еще недостаточно 
исследованные стороны этой проблемы. К примеру, это вопросы детского чтения в творчестве Низами. 

Целью статьи является анализ произведений азербайджанского поэта Низами с целью выявления его 
отношения к детскому чтению и воспитанию. 

Основное содержание. Одним из важных качеств творчества Низами заключается в том, что, помимо 
проявления отношения к чтению и книгам, он также давал ценные сведения о книгах и библиотеках 
своего времени. Особое внимание уделял Низами вопросам обучения и воспитания молодого поколения, 
роли и задачам их в обществе. Согласно Низами, учиться, стремиться к знаниям, к науке является 
первостепенной задачей для каждого молодого человека. Поэт ценил науку как силу, способную на все. 
Реальную возможность служения обществу дает именно наука. Что же касается чтения, то здесь 
подчеркивается мысль о том, что именно через чтение можно достичь высот в своей жизни [2: 45]. 

В истории азербайджанской педагогической мысли своими позициями обладал известный 
азербайджанский исследователь – профессор Казанского университета Мирза Кязымбек. Он считал, что 
учебники для детей должны быть легкими для понимания, с интересными учебными материалами. В 
учебнике, составленном М. Кязымбеком, мы видим соблюдение всех требований относительно детского 
чтения. Одним из ведущих педагогических качеств его учебников является интересное содержание 
учебного материала. "Общая грамматика тюрко-татарского языка", "Учебник для краткого курса 
тюркско-османского языка" – в этих книгах приведены образцы фольклора, несколько анекдотов про 
Муллу Насреддина, отрывки из сказки "Тысяча и одна ночь", части произведений Физули, доступных 
для детей, и т.д. Тем самым видный педагог стремился пробудить интерес у юных читателей к 
восточной, в том числе азербайджанской культуре [3: 181].  

Особое место в истории азербайджанской педагогической мысли занимаю идеи о роли и значении 
чтения в процессе обучения, приобщения к знаниям и науке в целом Аббаскулу Ага Бакиханова. 
А. Бакиханов считал науку основным средством достижения счастья. Он справедливо считал науку 
неотъемлемой частью развития человеческих способностей. Основной же путь достижения счастья – это 
постижение науки. Причем через чтение. Те же, кто этого не хотят делать, становятся невеждами.  

Писатель советовал приучать к чтению детей с малых лет. Знаний никогда не бывает достаточно. 
Поэтому следует всегда работать над собой. Важным условием знаний, которые передаются детям, 
является их конкретность, точность и ясность. Имеется в виду не только ясность мысли в книгах, 
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предназначенных для детского чтения, но и тех произведений, которые рекомендуют им читать и 
изучать.  

Бакиханов особо подчеркивал, что детское чтение должно быть последовательным и 
систематическим. В своем учебнике под названием "Грамматика персидского языка" писатель в основу 
брал также воспитательный принцип. Автор придавал особое значение учебным материалам, 
отобранным для данного учебника с тем, чтобы подчеркнуть их воспитательное значение. При обучении 
детей важно учитывать их возрастные и психологические особенности, одновременно учитывать 
интересы каждого из них. В вышеуказанном учебнике все эти требования соблюдены.  

Другим мыслителем, неоднократно подчеркивавшим роль чтения в жизни ребенка, является писатель 
Мирза Шафи Вазех. В своих произведениях он всерьез призывал воспитывать подрастающее поколение 
грамотным и обладающим высокими нравственными качествами. Вазех призывал в учебниках, 
предназначенных для детей, размещать материалы, способные пробудить в них симпатию к 
историческому прошлому народа, их правильно воспитывать.  

Большое значение Вазех придавал учету возрастных особенностей детей, предлагая размещать в 
книгах для них юмористические произведения, прежде всего, маленькие рассказы. Очень важно 
правильно размещать произведения в книгах, издаваемых как учебники для детей, в учебнике-
хрестоматии, составленном им самим, он подобрал такие произведения, которые могли бы сформировать 
у детей интерес и любовь к науке, просвещению, труду, желание быть честным, правдивым, становиться 
умнее, быть скромным. Важным считал Вазех приучать детей к изучению устного народного творчества. 
Следует помнить о возможностях воздействия на сознание и ум детей картинок в книгах, т.е. 
иллюстраций [3: 92].  

Есть интересные мысли о значении чтения для детей также и у М. Ф. Ахундова. Чтение детей, как 
считал он, следует направить на изучение проблем природы и общества. В тот период, когда жил и 
творил Ахундов, в школьной системе обучения не очень-то следовали принципам учета возрастных 
способностей детей при подборе учебного материала. В итоге детям для чтения предлагали сложные для 
восприятия произведения "Гюлюстан" Ширази, "Бустан", "Лейли и Меджнун" Низами, "Тарихи-Надир" и 
проч. Сам Ахундов в перечень предметов для обучения включил в основном светские науки. Писатель 
так советовал тем, кто собрался писать произведения для детей и подростков: для вдохновления 
подрастающего поколения следует писать произведения выдающихся личностях, ученых, философах, 
врачах, поэтах и армейских командирах. 

С целью закрепления знаний и навыков детей в процессе обучения Ахундов предлагал приводить 
показательные факты. В настоящее время в детских библиотеках приводится большое количество 
иллюстративного материала для детей. Ахундов клал в основу детского чтения принципы 
последовательности и системности.  

Большую роль в становлении азербайджанской педагогической мысли сыграло творчество 
Сеида Азима Ширвани. Писатель рекомендовал тем, кто руководил детским чтением, выбирать детям 
книги в соответствии с их интересами. Здесь обязательно необходимо помнить об активности, сферах 
интересов детей. Следует еще с детских лет определиться в отношении интересов детей с тем, чтобы 
ориентировать их относительно какой-либо из наук. Кроме того, писатель высказал мнение о 
произведениях для детей, которые и по сегодняшний день весьма значимы. Он, в частности, выступал 
против того, чтобы обманывать детей придуманными рассказами и притчами. Он подчеркивал, что 
детские стихи должны их очаровывать, беспокоить, радовать, поднимать их дух. В произведениях, 
созданных им для детей, все указанные требования неуклонно соблюдаются. 

Азербайджанская педагогическая мысль обогатилась трудами и идеями ряда мыслителей конца XIX – 
начала ХХ столетия. Это в том числе и видный представитель педагогической мысли Азербайджана 
Фиридун Бек Кочарли. Он – выпускник и преподаватель знаменитой Горийской семинарии. Всю свою 
сознательную жизнь Ф. Кочарли служил своему народу. Он занялся рядом важных для общества 
проблем, среди которых следует назвать просвещение народа, в особенности, обучение и воспитание 
подрастающего поколения, правильная организация детского чтения и издание книг для детей. Основная 
деятельность этого выдающегося педагога состояла в просвещении детей, в их обучении. У него есть ряд 
ценных мыслей относительно содержания и идей детской литературы, чтения детей, и по сегодняшний 
день они значимы в школьном обучении и воспитании [3: 130]. 

Ведущее место в детском чтении, как считал Ф. Б. Кочарли, занимает удачно составленные в 
педагогическом отношении учебники для детей. Говоря о требованиях, предъявляемых к учебникам по 
литературе, Кочарли отмечал, что их следует писать на доступном для детского восприятия языке. В 
противном случае это приведет к ухудшению словарного запаса детей, они не станут знать от этого язык 
лучше. Язык учебников по языку и литературе должен содержать понятный и ясный учебный материал. 
Писатель подчеркивал, что дети не смогут понять материал, изложенный на трудном языке.  

Следует избегать, подчеркивал Кочарли, употребления слов, чуждых ребенку, отрицательно 
сказывающихся на его речь и воспитание. Он требовал от авторов, чтобы те глубоко изучали народный 
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язык, осторожно использовали чужеродные слова. Кочарли, обращаясь к конкретным фактам, 
учебникам, выделял здесь материалы с полезным содержанием, показывая наиболее трудно 
воспринимаемые детьми места, отмечая, что это делает данный материал трудным и даже бесполезным.  

На книгопечатание Кочарли смотрел как на проявление высокой степени культуры, требуя печатать 
книги, удовлетворяющие развитому вкусу, в том виде, чтобы их было легко читать: "книги следует 
печатать на хорошей бумаге, ясным и красивым шрифтом". Требования Кочарли к учебникам по языку и 
литературе связаны с их содержанием. Содержание учебников он основательно различал от прочих книг. 
Он понимал, что учебник есть учебное пособие, созданное по соответствующей программе и 
охватывающее собой соответствующую сферу науки. Именно поэтому каждое правило, каждый 
литературный факт должен быть ясным и точным, анализ учебных материалов должен проходить на 
основе соответствующих дидактических принципов и методических приемов. 

Что же касается материалов, которые включаются в детские учебники, то и здесь Кочарли выступает 
в роли умелого педагога. Приемлемым материалом он называл басни и детские стихи К. Б. Закира, 
С. А. Ширвани. Однако, приводя педагогические обоснования, он подчеркивал, что сразу после изучения 
алфавита эти произведения в состав произведений для чтения включать нельзя. Причина в словах 
персидского и арабского происхождения, которые есть в этих произведениях. Детям младшего 
школьного возраста трудно их воспринимать и понимать. Именно поэтому как вышеуказанных авторов, 
так и произведения классиков азербайджанской литературы XIX века можно давать изучать детям не 
первых и вторых классов, а третьих и четвертых.  

Определяя место детской литературы в учебниках для детей по языку и литературе, 
Кочарли высказывал оригинальные суждения относительно педагогико-методических требований к 
данной литературе. Говоря о положительных качествах детской литературы, он подчеркивал, что для 
подростков, имеющих ограниченные представления о социальной жизни, это хорошая возможность 
познать мир. В связи с этим он ставил конкретные требования перед писателями, чье творчество было 
связано с детской литературой.  

Известный педагог считал важным всестороннее развитие детской литературы, во имя будущего 
детей, как важной составной части общей художественной литературы. В качестве примера он 
обращался к творчеству А. Пушкина и Л. Толстого, выдающихся представителей русского народа, 
призывая своих современников учиться на их образцах детской литературы. Кочарли писал, что родной 
язык вдохновляет детей на учебу, и в их лице весь народ, пробуждая у них поэтические чувства. Мастер 
слова, пишущий для детей, должен писать просто, ясно и легко, чтобы суметь оказать воздействие на 
сознание детей [2: 46]. Кочарли высоко ценил роль чтения в нравственном воспитании детей, отмечая 
воспитательное значение и дидактический смысл художественных текстов.  

В начале ХХ века важными вопросами и проблемами методической мысли занимался также 
Рашидбек Эфендиев. Более 50 лет он занимался педагогической деятельностью и имеет свою точку 
зрения относительно чтения детей, рассматривая как теоретические, так и практические вопросы. 
Р. Эфендиев высказал ценные мысли относительно детского чтения, его особенностей, роль чтения в 
изучении учебного материала, требований к учебникам, и т.д. Основные мысли Эфендиева относительно 
детского чтения высказаны в его произведениях "Детский сад" и "Басиратуль-этфал". Первая книга – это 
учебник для начальной школы.  

Перед учебником стояли педагогические и методические требования относительно того, чтобы дети в 
Азербайджане как можно скорее выучили алфавит, научились быстро читать и писать. В этом учебнике 
помещены, в соответствии с возрастными и психологическими требованиями времени, небольшие 
рассказы, стихи, басни, пословицы и загадки. Высказывания Р. Эфендиева относительно 
художественных отрывков для этого учебника, принципов отбора художественного материала для него 
являются богатым поучительным материалом о детской литературе. 

В учебнике автор ставит следующие педагогически-методические принципы перед произведениями, 
которые пишутся для детей: 

1) детские произведения должны писаться на простом, понятном для детей языке; 
2) детские стихи в художественном отношении должны быть яркими, по слогу игривыми и легкими; 
3) они должны обладать эмоциональной силой и степенью художественного воздействия, доходить до 

сердец и нравственного мира детей; 
4) детские произведения должны прививать детям добродетель, уважение к старшим, правдивость и 

честность [2: 171]. 
Передовые люди ХХ столетия ясно видели перспективы создания передовых школ нового типа, где 

работали бы люди-просветители и методисты. Именно такие школы они пропагандировали, считая их 
источником прогресса и передового развития. Они всячески стремились, взявшись рука-за-руку, создать 
сеть светских школ, отвечающих передовым требованиям современности, обучения и воспитания. Для 
этого было необходимо обеспечить их необходимыми методическими инструментариями. 
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В эти требования входили обучение литературе с ранних лет. Обучать культуре чтения еще с ранних 
школьных лет, сохраняя при этом древнее и богатое наследие народа, на основе освоения детьми 
классического литературного наследия. Чтение детей должно соответствовать возрастным особенностям 
детей, их умениям и способностям. Чтобы правильно направлять их, следует составлять новые учебники 
по литературе, с новым содержанием. Одним из первых инициаторов этого дела был как раз Рашид Бек 
Эфендиев. Его учебник "Бесиратуль-этфал" стал совершенным учебником для школьников своего 
времени, он высоко ценился и в последующие времена.  

В данном учебнике автор обратился к интересным литературным отрывкам. Помимо этого, здесь 
представлен богатый мир басен, в особенности русского баснописца И. А. Крылова. Использование 
басен здесь не случайно. Известно, что дети проявляют большой интерес к произведениям, где 
описываются звери, они с интересом читают отрывки с аллегорическим описанием жизни животных. 
Здесь, прежде всего, учитываются возраст, мировоззрение, психология детей [3: 161]. 

Автор учебника считал, что аллегорические произведения в школе пробуждают большой интерес к 
чтению, создают оживление в классе. Дети выдвигают суждения о героях произведения, о 
художественных образах, пытаются определить содержание аллегорического смысла произведения. 
Эфендиев, хорошо зная психологию детей, использовал жанр басни в учебнике по литературе. 

Свои суждения о детском чтении, его правильной организации высказал известный азербайджанский 
политический деятель Нариман Нариманов. Будучи и писателем, Нариманов считал, что в литературе, 
рекомендуемой для чтения детям, нельзя использовать все. Здесь надо подходить избирательно. 
Произведение, рекомендуемое молодому поколению для чтения, должно воспитывать в детях высокую 
идейность, благородную мораль, формировать вкус и нравственные позиции. Свои мысли о детском 
чтении Н. Нариманов высказал в учебнике, составленном им, это "Краткий обзор тюрко-
азербайджанского языка" (1899). Для внеклассного чтения подбор материалов должен основываться на 
возрастных особенностях, язык должен быть простым, интересным по содержанию, сюда должны быть 
включены существенные отрывки, с точки зрения воспитания и обучения. Нариманов выступал против 
зубрежки, считал, что для хорошего усвоения материала нужно использовать вопросно-ответную форму 
работы. 

Нариманов особо выделял произведения, где отражена жизненная правда, поскольку эти 
произведения воздействуют на мышление и формируют его. В этом отношении хорошим средством 
является устное народное творчество. Изучение истории народа, его обычаев, быта необходимо вести 
через его устное творчество. Именно поэтому писатель большое место уделил в своем учебнике именно 
народному творчеству. Здесь существенное место занимают сказки, поговорки, загадки и другие виды 
устного народного творчества. 

Все произведения, подобранные здесь автором, прививают детям тягу к науке, к знаниям, высоким 
нравственным ценностям. Писатель подчеркивает, что то удовольствие, которое дает душе наука, ничто 
не может заменить. Тот, кто любит науку, идет от тьмы к свету. Человек может достичь счастья лишь 
обучаясь науке. Счастливый же человек через науку начнет помогать своему народу. Говоря о детском 
чтении, Нариманов высоко ценил принцип индивидуального подхода к каждому ученику, призывая 
учитывать разум ребенка, его способности и интерес к чтению. Мысли писателя о подготовке учащихся 
по литературе и языку и сегодня значимы, как для обучения детей, так и организации библиотечного 
дела. 

Известно, что в Азербайджане дети получали начальное образование в моллахане. Здесь детей учили 
в основном без учета возраста и особенностей индивидуального развития. Они заучивали тексты, не 
особенно понимая их содержание. Именно поэтому уже в начале ХХ века демократически настроенные 
передовые просветители Азербайджана вели в печати открытую борьбу за передовые методы обучения и 
воспитания молодого поколения, в том числе и через чтение.  

Здесь следует упомянуть имена Дж. Мамедкулизаде, О. Ф. Неманзаде, М. Махмудбекова, 
Ш. М. Ганизаде и других мыслителей, которые стремились способствовать прогрессивному развитию 
молодого поколения через правильное обучение, публикацию светских книг о науке и культуре, учет их 
возрастных особенностей. О. Ф. Неманзаде, рассуждая об общих особенностях книг для детей, 
подчеркивал, что книга должна быть изящно оформлена, написана простым языком, идейно прозрачна, а 
также оформлена иллюстрациями. Он писал, что маленькие читатели, которые еще не проявили 
должного интереса к чтению, могут именно через картинки заинтересоваться содержанием книги. Это 
помогает также хорошо усвоить содержание книги. 

В своих произведениях О. Ф. Неманзаде резко критиковал подход властей к проблеме обучения, 
призывал соблюдать преемственность в обучении, учитывать уровень предыдущих знаний и возрастные 
особенности детей [3: 105]. Писатель подчеркивал, что подобно тому, как нельзя кормить мясом 
младенца, питающегося материнским молоком, также и нельзя детей, у которых еще не сформировалось 
умение рассуждать, заставлять изучать сложные и непонятные тексты. Обучение и формирование знаний 
следует начинать со сказок о животных и зверях, написанных легким слогом, с хорошими 
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иллюстрациями, чтобы они понимали прочитанное и все это давало бы толчок их мыслительной 
деятельности. В целом автор стремился доказать, что правильная организация чтения школьников с 
учетом каждого возрастного этапа дает необходимый эффект. 

Из сказанного можно сделать выводы о том, что организация детского чтения является важной 
проблемой для исследователей истории педагогической мысли Азербайджана, поскольку сам процесс 
чтения, его организация имеют большое значение в процессе обучения и воспитания подрастающего 
поколения. Анализ исторических фактов в развитии педагогической мысли Азербайджана показал, что 
здесь имеются богатые возможности по передаче опыта предыдущих поколений педагогов по обучению 
детей языку и литературе, по обучению всех предметов в школе в целом. 
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Ахмєдов Е. Ю. Проблеми дитячого читання в історії азербайджанської педагогічної думки. 

У даній статті описані проблеми дитячого читання в історії педагогічної думки Азербайджану. 
Зокрема, описано позиції Нізамі Гянджеві, Мірза Кязимбека, А. А. Бакіханова, Мірза Шафі Вазеха, Мірзи 

Фатали Ахундова, Сеїд Азима Ширвани, Фірідун Бека Кочарлі, Рашид Бека Ефендієва, Нарімана 
Наріманова, Омара Фаїк Неманзаде. Зроблено висновки про значущість науково-педагогічної та 
публіцистичної діяльності кожного із зазначених мислителів, наведені найбільш цінні, з точки зору 
досліджуваної тематики, думки про роль мови і літератури в навчанні дітей в школі. Показано 

значення зазначених ідей і досліджень в сучасному педагогічному процесі. 

Ключові слова: історія педагогічної думки Азербайджану, дитяче читання, шкільне навчання, мова і 
література, дидактика і методика. 

Akhmedov E. Yu. Problems of Children's Reading in the History of Azerbaijani Pedagogical Thought. 

This article reveals the problems of children's reading in the history of Azerbaijani pedagogical thought. In 
particular, it showcases the views of Nizami Ganjavi, Mirza Kazymbek, A. A. Bakikhanov, Mirza Shafi Vazeh, 

Mirza Fatali Akhundov, Seid Azim Shirvani, Firidun Bey Kocharli, Rashid Bey Efendiyev, Nariman Narimanov, 
Omar Faig Nemanzade. The article presents conclusions about the importance of the scientific-pedagogical and 

journalistic activity of each of these thinkers and provides the most valuable thoughts on the role of language 
and literature in the education from the point of view of the researched topic. The article also demonstrates the 

value of these ideas and studies in the modern pedagogical process. Leading people of the twentieth century 
clearly saw the prospects for creating advanced schools of a new type, where enlightened people and 

methodologists would work. They propagated such schools, considering them a source of progress and advanced 
development. Organization of children's reading is an important problem for researchers of the history of 

Azerbaijan pedagogical thought, since the very process of reading, its organization are of great importance in 
the process of education and upbringing of the younger generation. An analysis of historical facts in the 

development of Azerbaijan pedagogical thought has shown that there are rich opportunities for transferring the 
experience of previous generations of teachers in teaching children language and literature, in teaching all 

subjects in the school as a whole. 

Key words:  history of Azerbaijani pedagogical thought, children’s reading, school education, language and 
literature, didactics and methodology. 
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ 
ТУРИСТИЧНОГО ПРОФІЛЮ 

У статті обґрунтовується значущість культурологічного підходу до професійної підготовки 
майбутнього фахівця туристичного профілю до здійснення міжкультурної комунікативної взаємодії. 
Зазначено, що задоволення постійно зростаючих потреб споживачів туристичного ринку послуг є 
актуальною проблемою. Наголошено, що професійна підготовка фахівця цієї галузі повинна бути 

націлена на забезпечення високого рівня теоретичної та практичної підготовки фахівця, готового до 
здійснення професійної та комунікативної взаємодії зі споживачами туристичних послуг. 

Міжкультурна комунікативна взаємодія розглядається як цілеспрямований зв'язок між представниками 
різних культур, завдяки якому відбувається обмін інформацією, культурними та духовними цінностями 

з урахуванням унікальності кожної з культур, у професійній діяльності для задоволення потреб 
туристів. Наведено основні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного 

профілю для здійснення міжкультурної комунікативної взаємодії у професійній діяльності. 

Ключові слова: професійна підготовка, майбутній фахівець туристичного профілю, туристична 
комунікація, міжкультурний діалог, міжкультурна комунікативна взаємодія, задоволення потреб 

туриста. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та 
практичними завданнями. Сучасний розвиток цивілізації розглядається крізь призму її складових – 
економіки, соціальної сфери і духовної культури. Глобальним чинником, який торкається кожної з 
наведених вище складових, є світовий туризм як соціальний феномен, надзвичайно багатим за змістом і 
проявами. Туризм безпосередньо впливає на стабільність у суспільстві, виховуючи толерантність і 
гостинність, формує комунікативну культуру й народну дипломатію, тим самим консолідуючи націю.  

На початку ХХІ ст. стала глобально розвиватися сфера туризму, що спричинено добровільною 
тимчасовою міграцією великих потоків людей в інше середовище з певною туристичною метою. Завдяки 
таким масовим подорожам людей в інше соціокультурне середовище інтенсифікуються міжкультурні 
комунікації, що передбачає проінформованість учасників цих процесів у різних галузях знань, 
активнішими стають економічні й культурні зв’язки між етносами і народами. Особливо актуальною стає 
проблема задоволення потреб споживачів туристичного ринку послуг. 

Туристичні послуги розкривають внутрішній світ людини у нових аспектах, що супроводжується 
виникненням нових емоцій і психологічним розвантаженням. У цьому процесі нелінійним шляхом 
розвиваються інтелектуальні, чуттєві, пізнавальні зусилля, спрямовані на збагачення соціального 
досвіду, незалежно від фінансового статусу людини (в чому деякою мірою й виявляється демократизм 
туризму). Тому особлива увага має приділятися підготовці кадрового забезпечення цієї галузі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Дослідження проблеми професійної підготовки фахівців для галузі туризму здійснювали І. Зорін, 
Л. Кнодель, В. Лозовецька, С. Фокін, Н. Хмілярчук В. Христюк, Г. Цехмістрова; застосування 
міжкультурного підходу до їхньої підготовки – В. Пазенок, Е. Слободенюк, В. Федорченко та ін. 

Незважаючи на вагомі результати роботи дослідників, проблема ефективної підготовки майбутнього 
фахівця туристичної галузі як спеціаліста, здатного вести міжкультурну комунікативну взаємодію на 
високому професійному рівні для задоволення постійно зростаючих потреб споживачів галузі, 
залишається актуальною.  

Формування мети статті. Метою статті є обґрунтування значущості культурологічного підходу до 
професійної підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю для здійснення міжкультурної 
комунікативної взаємодії. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У словниках і довідниках з сучасного туризмознавства зафіксовано зміст основних понять, 
які вживаються на різних рівнях у туристичній діяльності, зокрема, це ''туризм'', ''міжнародний туризм'', 
''дипломатія'' і ''народна дипломатія''. Під ''народною дипломатією'' розуміють обмін делегаціями від 
недержавних установ, громадських організацій та об’єднань, які під час міжкультурної комунікації 
репрезентують суспільні інтереси, але з неофіційних позицій. Завдяки ''народній дипломатії'' формуються 
світогляд, двосторонні та багатосторонні відносини у міжнародній та міжнаціональній співпраці, 
розвивається демократичний рух і міжнародне спілкування молоді, визначаються соціальні й групові 
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пріоритети солідарних відносин. Оскільки з розвитком взаємовигідного співробітництва між різними 
соціальними групами встановлюються різнобічні демократичні зв'язки з навколишнім світом, завданням 
народної дипломатії є їх захист [1: 49]. 

Значення туризму як чинника ''народної дипломатії'' особливо зростає на фоні тих трагічних подій, які 
останніми десятиліттями відбувалися і продовжують відбуватися в різних країнах світу, зокрема в 
Україні. Проте, на якому б рівні не складалися міжнародні відносини, учасники цих процесів мають бути 
готовими до продуктивного міжкультурної взаємодії. 

Сучасні вимоги, які ставляться перед фахівцями туристичної галузі з боку роботодавців та 
споживачів туристичних послуг зумовлені конкуренцією на ринку праці. Саме тому професійна 
підготовка фахівця цієї галузі повинна бути націлена на забезпечення високого рівня їх теоретичної та 
практичної підготовки, готовності до здійснення професійної, а також комунікативної взаємодії зі 
споживачами туристичних послуг. 

Незважаючи на те, що туристична освіта в Україні здійснює підготовку фахівців на достатньо 
високому рівні, прослідковується певна проблема забезпечення галузі потенційними кадрами, зумовлена 
доволі низьким рівнем співпраці навчальних закладів туристичного профілю та підприємств туристичної 
галузі [2: 36]. Тому важливими є також такі напрями спільної діяльності, як інтеграція роботи фахівців 
сфери туризму та закладів освіти шляхом проведення консультацій, виконання практичних завдань, 
участі у тренінгах тощо. Необхідна участь викладацького складу в професійній діяльності сектора 
туризму (праця у фірмах екскурсоводами, туроператорами тощо). Якісним результатом цієї співпраці є 
інтеграція готовності й здатності випускників виконувати професійну діяльність. 

Н. Ничкало, проаналізувавши теоретичні матеріали з проблем педагогіки, психології і туризму як 
складової теорії і методики професійної освіти, зазначила, що одним з найважливіших аспектів 
професійної туристичної освіти в Україні є обґрунтування та дослідження саме культурологічних засад 
професійної освіти туристичного профілю [3: 258].  

Завдяки мережі туристичної комунікації виникає глобальна синергія культур, коли вони 
розвиваються й удосконалюються при безумовному збереженні самобутності. Туристи і місцеве 
населення розглядаються як носії гуманітарних цінностей, якими вони обмінюються під час спілкування. 
У результаті процесів комунікації між ними спостерігаються активізація та поглиблення взаємодії, 
взаємовплив, взаємопроникнення і взаємозбагачення культур. Тому туристична діяльність через систему 
різних соціальних установ здатна спричинити ''безпосередню (шляхом прямого контакту своїх 
представників) гуманізовану комунікацію соціумів, а також їх взаємодію на основі вироблених у 
соціальному дискурсі людино центричних параметрів порядку (в тому числі соціальних), зорієнтовує на 
гуманітарні цінності, соціальні програми, проекти, цілі, ідеали та сприяє самоорганізації гуманного 
глобального соціуму'' [4: 14].  

Широкий спектр спеціалізацій фахівців туристичного профілю зумовлений необхідністю 
забезпечення різноманітних потреб споживачів туристичного ринку [5]. У туристичних установах 
повинні працювати висококваліфіковані фахівці, що володіють основними іноземними мовами. 
Практика показує, що безпосередньо, без участі перекладачів, спілкування менеджерів як з керівниками 
груп, так і з туристами сприяє створенню хорошого робочого ритму, швидкому розв'язанню питань, що 
виникають, більшій довірі й кращому ставленню іноземців до функціонерів туристичних організацій. У 
штатах готелів і туристичних баз, ресторанів та кафе, які обслуговують іноземних туристів, повинні бути 
висококваліфіковані працівники (адміністратори, портьє, офіціанти, бармени, швейцари, кіоскери, 
касири у пунктах обміну валюти), що володіють іноземною мовою в обсязі, необхідному для виконання 
своїх службових обов'язків. При підготовці номерного фонду треба використати рекламні буклети мовою 
країни, з якої приїхала дана туристична група. У вестибюлях, холах, концертних залах потрібно 
обладнати спеціальні стенди з інформацією про розташування служб готелю, можливості отримання 
додаткових послуг, зокрема, на різних мовах. Особливої уваги заслуговує підбір у готелі літератури 
іноземними мовами: тут і краєзнавчі довідники, карти-схеми тощо [6: 120]. 

Іноземні туристи потребують допомоги досвідчених гідів-перекладачів. У роботі гіда-перекладача 
основною умовою, що визначає успіх, є творчий підхід, уміння врахувати контингент груп і власне 
ставлення гіда-перекладача до того, про що розповідає. Інформаційні можливості іноземного туризму, а 
соціального особливо, надзвичайно великі. Сьогодні від кожного гіда-перекладача вимагається не лише 
знання великого фактичного матеріалу, а й уміння залучати його в текст екскурсії, враховуючи 
контингент групи, соціальний склад іноземних туристів. При виконанні екскурсій, соціальної та 
культурно-видовищної програми перекладач повинен: вивчати матеріали методичних посібників щодо 
маршруту; перебувати з групою і вести усний переклад на всіх планових і додаткових 
заходах [6: 121−122]. 

Сьогодні в гуманітарній сфері набуває особливого звучання ціннісне освоєння світу, яке передбачає, 
передусім, взаємоповагу один до одного, культуру спілкування, вияв толерантності. ХХІ століття 
розглядається як переломний етап у зміні ставлення до природи, людини, конкуренції в політиці та 
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економіці, орієнтація його на людино-орієнтовану модель. Зростає значення етики спілкування, що 
передбачає посилену увагу до формування комунікативної культури, яка є однією з ланок концепції 
''нового гуманізму'' [1: 11]. У цьому аспекті провідна роль належить туристичним комунікаціям, здатним 
організувати щире, добровільне спілкування. Щоб результативність спілкування була продуктивною, 
потрібна власна зацікавленість у цьому, прикладання вольових зусиль, вміння домовлятися, 
налаштовуватися на доброзичливі відносини. 

Оскільки сьогодні планета поділена на різні регіони туристи беруть активну участь у комунікації з 
представниками різних етнічних об'єднань, на території яких розташовані рекреаційні зони і туристичні 
об’єкти. Тому при аналізі структури культури соціальної групи та розвитку її динаміки необхідно 
враховувати постійне перебування на території корінних жителів значної кількості представників інших 
культур, в результаті чого має місце ефект туристичної крос-культурної міжрегіональної комунікації. 
Цей ефект визначається зростанням інтенсивності контактів, взаємодії та комунікації представників 
різних соціальних груп і етносів, в результаті чого активізується обмін цінностями між представниками 
соціумів, стає можливою координація дій у різних сферах суспільного життя [1: 66]. 

У цьому контексті можна зазначити, що підвищення рівня професійної підготовки працівників 
туристичної сфери до комунікативної взаємодії з представниками різних соціумів залежить від якості їх 
підготовки до міжкультурного спілкування, а також рівня володіння іноземною мовою та знання 
відмінностей потреб різних категорій туристів. У контексті формування досвіду продуктивної 
толерантної міжкультурної комунікативної взаємодії майбутніх фахівців Н. Якса наводить його складові, 
а саме: соціокультурне оточення, виховання і практика, які реалізуються через освіту; ознайомлення із 
світовою культурою з одночасним залученням до загальнолюдських цінностей та стандартів існування; 
формування духовного потенціалу і нового мислення у контексті громадянських прав людини; 
сприйняття історії свого народу крізь призму історичного минулого своєї країни й людства, а себе − як 
носія національних цінностей і відповідального за майбутнє всього людства; формування розуміння 
цілісності сучасного світу, взаємозалежності всіх подій і процесів, необхідності об'єднання зусиль 
представників різних культур для вирішення глобальних проблем людства; визнання рівності та 
достоїнств усіх культур і права представників інших культур зберігати свою культурну самобутність 
тощо [7: 44]. Міжкультурна складова професійного спілкування допомагає студентові сформувати 
цілісне уявлення про освіту, спроектовану на основі діалогу культур, що дає змогу прилучити майбутніх 
фахівців до світової культурної спадщини. 

Професійна підготовка фахівця туристичного профілю, з точки зору ведення міжкультурної 
інтерактивної взаємодії, передбачає врахування аспекту міжкультурного діалогу при здійсненні процесі 
цієї підготовки. Л. Євдокімова-Лисогор трактує міжкультурний діалог фахівця туристичної галузі як 
''професійну й ділову взаємодію з представниками різного культурного й мовного походження, набуття 
творчих умінь діалогічної взаємодії в ситуаціях професійної діяльності'' [8: 8]. З огляду на вищесказане, 
міжкультурну комунікативну взаємодію можна розглядати як цілеспрямований зв'язок між 
представниками різних культур, завдяки якому відбувається обмін інформацією, культурними та 
духовними цінностями з урахуванням унікальності кожної з культур у професійній діяльності для 
задоволення потреб туристів та результативного ведення міжкультурного діалогу. 

Для уникнення комунікативних суперечностей необхідно розуміти контексти, які можуть бути: 
контекст реальної ситуації та контексти кожного з учасників комунікації. Розуміння контекстів є 
методом пізнання діалогу культур, який можна розглядати як засіб комунікативної взаємодії між 
окремими людьми чи групами людей, які є представниками різних культур.  

Тому, варто зазначити, що результатом правильно організованого діалогу між представниками різних 
культур є взаєморозуміння. ''Діалог, що містить у собі все накопичене людством комунікативне 
багатство − бесіду і суперечку, конкуренцію і співробітництво, тираду й опонування − розвиває в 
особистості як самоповагу, так і повагу до інших''. Турист, як правило, − це людина ''діалогічного стилю'' 
[9: 31], насичена культурними якостями, притаманними соціуму, до якого він належить.  

Разом із прогресом в інформатизації суспільства з’явились такі негативні явища як: брак контактів і 
спілкування між людьми, комунікативна обмеженість, самотність. Для зменшення негативних наслідків 
інформатизації суспільства необхідно активізувати діалогічні зв'язки як основу сучасної комунікативної 
культури для здійснення міжкультурного діалогу.  

Саме тут важливу роль відіграє саме культуротворча функція туризму, яка, як зазначає 
О. Головашенко, формується на основі використання моделі взаємодії чотирьох культур: культура того 
регіону, звідки приїжджають туристи; дозвіллева культура; самобутня культура місцевих жителів; 
культура обслуговування. Комунікативна культура має бути адекватною сучасному рівню розвитку 
цивілізації для ефективного ведення комунікації [10]. 

Міжкультурна комунікація відбувається між носіями різних культур, у ході якої комуніканти 
проявляють свій досвід, знання і цінності, тим самим виявляючи суть культури. Тому більшість 
зарубіжних учених розглядає її як взаємодію між представниками різних культур, яка має подвійну 
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природу − це особлива галузь людських відносин, що об'єднує комунікацію і культуру. Ґрунтуючись на 
концептуальних положеннях психологів, можна визначити міжкультурну комунікацію як взаємодію 
культур, що здійснюється в певному просторі й часі; культурні контакти, які набувають різних форм, 
знаходять своє вираження у зближенні, синтезі, додатковій інформації, діалозі, отримують своє 
вираження через мову; у даному вигляді комунікації взаємодіють (відбуваються) через мову, культуру і 
особистість.  

Аналізуючи дослідження у сфері міжкультурної комунікації, можна зробити висновок про те, що 
увага вчених була, здебільшого, зосереджена на причинах виникнення бар’єрів та непорозумінь у ході 
міжкультурного спілкування та можливих способах їх подолання, вивченні поведінки у міжкультурному 
оточенні, зокрема, для успішного ведення професійної діяльності, управління персоналом чи 
налагодження ділових відносин між комунікантами. Більше уваги слід приділяти персональному 
розвитку особистості майбутнього спеціаліста для ефективної міжкультурної комунікативної взаємодії, 
формуванню його культурних переконань та цінностей, а також розвитку його як особистості-
професіонала для задоволення вищезазначених потреб. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, до важливих аспектів професійної 
підготовки майбутнього фахівця туристичного профілю для здійснення міжкультурної комунікативної 
взаємодії у професійній діяльності відносимо такі: усвідомлення культуротворчої функції туризму; 
необхідність базових психологічних знань з проблем міжкультурної комунікативної взаємодії для 
ціннісного освоєння світу (взаємоповага один до одного, вияв толерантності, знання про індивідуальні 
особливості людини, адекватність емоцій, способів і засобів спілкування діям і поведінці партнера по 
спілкуванню); міжкультурна складова професійної підготовки розглядається як тактика, дотримання якої 
допомагає майбутньому фахівцю побачити загальне й особливе в різних культурах, що їх об’єднує та 
розділяє, навчитися спілкуванню з позицій діалогу культур; розуміння міжкультурної комунікативної 
взаємодії як цілеспрямованого зв'язку між представниками різних культур, завдяки якому відбувається 
обмін інформацією, культурними та духовними цінностями з урахуванням унікальності кожної з культур 
у професійній діяльності для задоволення потреб туристів; підготовленість до усунення суперечностей 
спілкування (конструктивного характеру спілкування, які поглиблюють, удосконалюють і розвивають 
відносини, та деструктивного характеру спілкування, що руйнують відносини).  

З огляду на вищесказане застосування культурологічного підходу щодо професійної підготовки 
фахівця туристичної галузі, є важливим. Це, у свою чергу, зумовлює потребу наповнення навчальних 
програм професійної підготовки фахівців туристичної галузі культурологічним змістом та актуалізує 
необхідність створення відповідного навчально-методичного забезпечення цього процесу щодо набуття 
майбутніми фахівцями професійно важливих якостей, необхідних для успішної професійної діяльності й 
відповідних умінь для якісної комунікативної взаємодії з представниками інших культур.  
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Баглай О. И. Культурологический подход к профессиональной подготовке будущего специалиста 
туристического профиля. 

В статье обосновывается значимость культурологического подхода к профессиональной подготовке 
будущего специалиста туристического профиля для осуществления межкультурного 

коммуникативного взаимодействия. Отмечено, что удовлетворение постоянно растущих 
потребностей потребителей туристического рынка услуг является актуальной проблемой. Отмечено, 
что профессиональная подготовка специалиста этой отрасли должна быть нацелена на обеспечение 
высокого уровня теоретической и практической подготовки специалиста, готового к осуществлению 
профессиональной и коммуникативного взаимодействия с потребителями туристических услуг. 
Межкультурное коммуникативное взаимодействие рассматривается как целенаправленная связь 
между представителями различных культур, благодаря которому происходит обмен информацией, 

культурными и духовными ценностями с учетом уникальности каждой из культур в профессиональной 
деятельности, для удовлетворения потребностей туристов. Приведены основные аспекты 

профессиональной подготовки будущего специалиста туристического профиля для осуществления 
межкультурного коммуникативного взаимодействия в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущий специалист туристического профиля, 
туристическая коммуникация, межкультурный диалог, межкультурное коммуникативное 

взаимодействие, удовлетворения потребностей туриста. 
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Bahlai O. I. Culturological Approach to а Future Tourism Specialist Professional Training. 

The article deals with the culturological approach and its significance for the professional training of a future 
tourism specialist to conduct intercultural communicative interaction. The issue of satisfaction of constantly 
growing needs of tourist services’ market consumers serve is under the research. It is emphasized that the 

professional training of a specialist in this field should be aimed at providing a high level of theoretical and 
practical training for the specialist to be ready to conduct a professional and communicative interaction with 

tourist services’ consumers. The scientific methods of analysis and description have been used in order to single 
out the main aspects to be taken into consideration whilst training future tourism specialists. It is important to 
integrate the work of specialists in the sphere of tourism and educational institutions through consultations, 

implementation of practical tasks, participation in trainings to provide an interchange of experience. One of the 
most important aspects of professional tourism education in Ukraine is the substantiation and research of the 

culturological fundamentals of tourism professional education. The author examines the communicative aspects 
of the specialists’ training of the tourism industry for them to be able to conduct an intercultural dialogue 

effectively. Intercultural communicative interaction is distinguished as a purposeful link between representatives 
of different cultures, through which the exchange of information, cultural and spiritual values takes place, taking 
into account the uniqueness of each culture in professional work to meet the needs of tourists. The main aspects 

of the future tourism specialist professional training for the implementation of intercultural communicative 
interaction in professional activity are presented. As a result it has been proved that there is a need to supply the 
syllabuses in tourism specialist professional training with culturological content. The conclusions made certify 
the necessity to create appropriate educational and methodological support for the students as future tourism 
specialists to acquire vitally important professional qualities to live and interact in multicultural environment. 

Key words: professional training, future tourism specialist, tourist communication, intercultural dialogue, 
intercultural communicative interaction, meeting tourist’s needs. 
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СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОДЕКСУ ЗАКОНІВ ПРО НАРОДНУ 
ОСВІТУ УСРР (ЛИСТОПАД 1922 р.) 

У статті подається аналіз передумов прийняття Кодексу законів про народну освіту УСРР у 
листопаді 1922 року, розкриваються теоретичні основи і шляхи практичної реалізації системи 

соціального виховання на початку 20-х років ХХ ст., визначених Декларацією про соціальне виховання 
дітей, прийнятою урядом країни в 1920 р. 

Особливу увагу приділено змістовому та управлінському аспектам дослідження. 

Ключові слова: кодекс законів, соціальне виховання, мережа дитячих закладів, охорона дитинства, 
організаційно-педагогічне забезпечення, органи управління, Головсоцвих. 

Постановка проблеми. Відбудова демократичного суспільства і проведення політичних, 
економічних, соціальних та освітніх реформ в Україні детермінують зміни в системі освіти, що 
актуалізує пошук нових наукових підходів до визначення стратегічних напрямів виховання 
підростаючого покоління, в тому числі і соціального.  

Ефективним шляхом підвищення рівня діяльності органів управління освітою, шкіл, позашкільних 
навчальних закладів, громадських дитячих об’єднань є об’єктивний критичний аналіз історико-
педагогічного досвіду, у межах якого вагоме значення посідає дослідження становлення та розвитку 
системи соціального виховання в Україні в 20-х – 30-х роках ХХ ст. Особливо важливими в цей період 
були послідовні дії уряду країни, Наркомосу УСРР, Головсоцвиху та його відділів з цих питань. 

Зауважимо, що важливі проблеми виховання дітей в тогочасних умовах мали етапність розв’язання, 
визначалися нормативно-правовими урядовими постановами, наказами, розпорядженнями, які 
стосувалися, як окремих нагальних питань (проведення нарад, з’їздів з освіти; організацію дитячих 
будинків, літніх і лісних шкіл; дитячих санаторіїв; облік дітей-сиріт та забезпечення їх харчами, пайками; 
проведення "Тижня захисту дітей" та ін.), так і визначали комплекс заходів, щодо реформування освіти 
УСРР у цілому в 20-х – 30-х роках ХХ ст. До таких відносимо Кодекс законів про народну освіту 
УСРР (1922 р.), який мав свої особливості творення та реалізації, що і визначило тему нашої публікації.  

Матеріали дослідження та його методи. Слід зазначити, що окремі аспекти необхідності прийняття 
цього Кодексу і його вплив на розвиток вітчизняної освіти стали предметом дослідження сучасних 
українських науковців: В. Бондаря, Л. Бондар, Л. Вовк, І. Зайченка, Н. Коляди, О. Сухомлинської, 
В. Федяєвої, Т. Янченко та ін. Їхні дослідження мають як узагальнюючий характер, де в комплексі 
розкриваються проблеми освітньої політики, розбудови національної освіти, оригінальність і 
самобутність української концепції та моделі освіти, навчання і виховання дітей, діяльність педагогів та 
громадських діячів цього періоду, так і окремі питання соціального виховання в загальній освітній 
системі УСРР. 

Мета нашої публікації – розкриття стану реформування освітньої галузі в країні у період 
обґрунтування та прийняття Кодексу законів про народну освіту УСРР (листопад 1922 р.), зокрема в 
контексті реалізації Декларації про соціальне виховання дітей в УССР (1920 р.).  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети статті використано такі методи дослідження: 
історіографічний аналіз історико-педагогічної літератури, аналіз, синтез та узагальнення архівних 
матеріалів. 

Виклад результатів дослідження. Як зазначає Л. Березівська, "… 1921 рік став роком перетворення 
Наркомосу в єдиний центр забезпечення освітньої галузі в УСРР" [1: 172]. 

Провідне місце в діяльності якого посіли питання реалізації концепції соціального виховання, що 
знайшло подальше унормування і визначення шляхів практичної реалізації у Кодексі законів про 
народну освіту УСРР (1922 р.). 

Аналіз творення і прийняття цього документу свідчить, що він укладений на основі широкого спектру 
законодавчих матеріалів ВУЦВК за 1920–1922 рік, Декларації про соціальне виховання дітей в 
УСРР (1920) [2]. 

Зокрема, у своїй доповіді "Про Кодекс законів по народній освіті" Я. П. Ряппо (1880–1958) – 
заступник наркома освіти УСРР (1921–1928) зазначав, що його прийняття пов’язано, як із 
реформуванням освітньої галузі в цілому, так і з тим, що "… в 1920 р. висувається і розширюється 
проблема соціального виховання" [3: 140]. 
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Кодекс затверджувався для уточнення (унормування) правових основ реалізації концепції соціального 
виховання, для визначення практичних шляхів реалізації соціальних питань, що постали перед країною: 
ліквідація такого явища, як діти-безхатченки (ліквідація безпритульності) а також – професійна 
підготовка робітничих кадрів для промисловості і аграрного сектору (сільськогосподарського 
виробництва). Структура Кодексу становила: Вступ; 4 розділи (книги): 1. "Організація управління і 
постачання народної освіти", 2. "Соціальне виховання дітей", 3. "Професійна і спеціально-наукова 
освіта", 4. "Політична освіта і виховання дорослих". Ці розділи конкретизувалися у 762 статтях. У вступі 
визначалися основні принципи організації, мета і завдання освіти й виховання в УСРР. Досить 
різнотиповою і обґрунтованою стала за цим документом структура освіти в країні. Уточнювалося, що 
одним із головних завдань УСРР є навчання і виховання дітей і молоді під керівництвом Наркомоса; 
мета – "розкріпачення трудящих мас від духовного рабства, розвиток їхньої самосвідомості, створення 
нового покоління з твердою волею, суспільно необхідною кваліфікацією і з матеріалістичним 
світоглядом, що ґрунтується на чіткому розумінні законів розвитку природи і суспільства" [4: 3].  

Окремо визначалися завдання щодо управлінських органів і структур, відповідальних за таку роботу 
– виховання покоління будівників нового суспільства. За основу роботи всіх закладів освіти було взято 
працю (трудовий підхід), життєдіяльність людини. Навчально-виховний процес спрямовувався на 
конкретну, практичну діяльність. Закріплювалося право всіх громадян без винятку на вільний доступ до 
різних форм (різних рівнів) освіти в тому числі і професійного виховання. У законодавчому полі 
визначалася і сама система освіти: соціальне виховання дітей; професійна освіта, відповідно віку дітей і 
молоді; наукова робота й політична освіта серед дорослого населення (особливість в тому, що ці два 
напрямки роботи поєднувалися, доповнювали один одного, хоча зрозуміло, що наукова робота має свою 
мету, завдання і функції, одночасно певним чином і торкається науково-просвітницької роботи, 
складовою якої і була політико-просвітницька діяльність). Навчання і виховання дітей до 17-ти річного 
віку стало обов’язковим, безкоштовним (безоплатним), спільним для хлопчиків і дівчаток. Також 
уточнювалися джерела фінансових надходжень: державні (центральні і місцеві), від трудових колективів 
(підприємств, установ, організацій, аграрного сектору), власних надходжень (шкільних господарств) та 
інші. Визначалася і сама структура управління закладів освіти та наукових установ на різних рівнях: 

Народний комісаріат освіти – вищий контролюючий державний орган до якого входили: Народний 
комісар освіти, його заступник, колегія, секретаріат, фінансово-економічне управління, головний комітет 
соціального виховання дітей, головний комітет професійної і спеціально-наукової освіти, головний 
політико-освітній комітет, Державне видавництво, рада щодо освіти національних меншин. Функції цих 
структур були спрямовані на успішну роботу органів і установ, які входили до підпорядкування 
Наркомосу, в тому числі і заклади безпосередньої професійної підготовки (курси, профшколи, технікуми, 
інститути, школи робітничої молоді, вечірні робітничі технікуми, робітничі факультети). Також ця 
система включала: Науковий комітет Наркомосу, Українська академія наук, науково-дослідні кафедри та 
інститути, наукові асоціації та товариства, Всеукраїнський комітет сприяння вченим та ін.) [4]. Усі 
підструктури Наркомосу опікувалися (вирішували) питаннями фінансування, матеріального та 
соціального забезпечення всієї учнівської молоді, видавничою діяльністю тощо. Здійснювали 
організаційно-педагогічне забезпечення функціонування освітньої галузі в країні.  

З огляду на предметне поле нашого дослідження – соціальне виховання – ми особливу увагу 
приділили другій книзі (тому) Кодексу законів про народну освіту УСРР – "Соціальне виховання дітей". 
Її аналіз дає підстави виокремити окремі блоки проблеми уточнення таких педагогічних категорій, як 
завдання та система соціального виховання, мережа установ соціального захисту дітей різних категорій.  

Аналіз показав, що при визначенні типу навчального закладу для неповнолітніх враховувався їхній 
загальний розвиток (нормальні діти), поведінка (правопорушники), фізичний і розумовий стан 
(дефективні діти). До мережі таких закладів входили також приймальники, дослідно-педагогічні станції 
колектори в яких відбувалося обстеження, дослідження, вивчення неповнолітніх та відповідний розподіл 
неповнолітніх до дитячого закладу, який відповідав вимогам їхнього подальшого виховання та навчання. 
Велика увага в цій мережі надавалася позашкільним закладам (дитячі клуби, бібліотеки, дитячі 
організації). До неї входили комісії у справах неповнолітніх, а також інститут патронату. 

Як свідчать архівні джерела, дослідження вченими-істориками питань розвитку і становлення освіти в 
Україні в 20-х – 30-х роках, матеріали постанов з цих питань інших союзних республік, зокрема і РСФРР, 
Кодекс був особливим, різнився з нормативним документом, зокрема, радянських республік своїми 
ґрунтовно визначеними кроками реалізації соціального виховання.  

Над Кодексом активно працювали саме представники Головного комітету (відділу) соціального 
виховання при Наркомосі, який очолював В. Є. Бутвін, до якого також входили відповідні підвідділи: 
науково-педагогічний  – керівник О. І. Попов, соціально-правової охорони дитинства – керівник Берлін, 
дитячих закладів – керівник В. О. Арнаутов, організаційно-інструкторський – керівник 
А. І. Гендрихівська. У роботі комітету активно працював відомий вітчизняний психолог, фундатор 
теоретичних основ діяльності дитячого колективу І. П. Соколянський та ін. 
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Учені-організатори освіти активно працювали як над теоретичними питаннями, так і над пошуком 
ефективних форм реалізації завдань соціального виховання через різні підходи, методи, прийоми, засоби 
роботи. 

Зокрема, на науково-теоретичному рівні вивчалися (досліджувалися) наступні питання: завдання, 
мета й результати, досягнення педології; виховання як єдиний педагогічний процес; особливості 
виховання дітей різного віку; фізичне виховання дітей; статеве виховання; виховання дефективної 
дитини (виховання дитини з певними дефектами); соціальне виховання в контексті розвитку (появи) 
нових суспільно-політичних процесів; дитячий колектив як провідна форма реалізації мети і завдань 
соціального виховання; методи соціального виховання; типи дитячих установ; дитячий будинок і шляхи 
розвитку взаємодії школи та дитячого будинку (від школи до дитячого будинку; школа і дитячий 
будинок в системі соціального виховання); єдиний навчальний план – особливості побудови; естетичне 
виховання в системі соціального виховання; облік праці в дитячих установах; питання підготовки 
соціальних педагогів (вихователів) [5]. 

Кожен підвідділ Головсоцвиху проводив відповідну організаційно-педагогічну роботу, що сприяло 
втіленню у життя визначених урядом завдань. Так, науково-педагогічним підвідділом під керівництвом 
його завідувача О. І. Попова було створено кабінет соціального виховання, в якому працювали окремі 
комісії, які розробляли досить широке коло навчальних, зокрема, питань використання дитячої книжки, 
іграшки, казки у соціальному вихованні.  

Велика увага приділялася розгляду впливу соціальних факторів (урахування соціальних факторів) на 
виховання дітей.  

Досить велике значення мала робота створеної при відділі у 1922 році Комісії дитинознавства, 
діяльність якої була пов’язана з питаннями вивчення і дослідження дитини, що включало: обґрунтування 
покрокового плану дій (був як план, так і схема за якою рухалися (просувалися учені) у своєму 
науковому пошуці, працюючи з психосоціологічними схемами). Для таких досліджень додавалися 
інструкції, зокрема, інструкція антропометричних досліджень [5: 154]. 

Головсоцвих мав свій орган управління – колегію на засіданні якої розглядалися результати 
теоретичних і практичних напрацювань, вони затверджувалися і з відповідними рекомендаціями 
подавалися до колегії Наркомосу для прийняття відповідних рішень.  

У Кодексі визначалися шляхи суттєвої зміни змісту, організації і методів навчально-виховної роботи 
школи, за яких виховання стоїть поряд з іншими (завданнями розбудови країни – М. Богомолова) майже 
як "військове" завдання, що вимагає величезного прискорення в здійсненні надзвичайних заходів і 
відносно масштабності і відносно точності виконання [4]. При цьому вся система освіти вибудовувалася 
із урахуванням історичних, соціальних, національних особливостей розвитку країни. За ним (Кодексом) 
всі без винятку діти мали охоплюватися навчально-виховною роботою, особлива увага приділялася 
дітям-сиротам та дітям-безхатченкам. З позиції сьогодення, з практики виконання школою своїх завдань 
можна констатувати, що документ мав як позитивні результати, так і прорахунки, зокрема, ідея заміни 
школи професійними закладами, покладання повної відповідальності за виховання дітей на державні 
органи, зокрема дитячі заклади та установи, визнання сім’ї такою, яка не спроможна виховувати дітей 
належним чином [6: 106–111]. 

У ньому визначалися основні принципи організації освіти в країні: узгодження освітніх планів та 
перспектив розвитку з завданнями соціально-економічних перетворень в країні; урахування життєвих 
умов та інтересів людини, мати тісний зв'язок із народним господарством і державним будівництвом 
тощо. Мета навчання і виховання дітей чітко підпорядковувалася загальному курсу розбудови країни та 
партійній ідеології. 

Основу навчання і виховання за цим Кодексом становили трудовий процес, життєві потреби, 
практична діяльність, структура системи народної освіти, що включала різні форми і типи освітніх, 
навчально-виховних закладів, які зреалізовували соціальне виховання дітей, професійну освіту юнацтва і 
молоді, наукову роботу і політичну просвіту населення. 

У контексті нашого дослідження особливо необхідно звернути увагу на те, що соціальне виховання 
дітей і навчання в профшколах і на курсах до 17-ти річного віку, включно, оголошувалося всезагальним, 
обов'язковим, безкоштовним і спільним для хлопчиків та дівчаток. Послідовне і планомірне втілення цих 
завдань покладалося на Народний комісаріат освіти УСРР, якому підпорядковувалися всі виховні, 
навчальні і наукові установи і організації країни, а також різні відомства, профспілкові, кооперативні та 
інші організації, що проводили окремі виховні заходи, просвітницьку роботу. Уся робота узгоджувалася 
з Наркомосом УСРР та відповідальними, уповноваженими ним органами управління освіти на місцях. 
Було також чітко прописано фінансове і ресурсне забезпечення закладів системи освіти: державне (із 
центральних і місцевих ресурсів), надходження від трудових колективів, шкільних господарств та ін. 

Слід зазначити, що в цьому Кодексі вперше визначалися принципи організації освіти не тільки дітей 
та молоді, але й усього населення. За законом усі навчальні заклади проголошувалися державними, 
освіта стала безкоштовною, доступною для всіх верств населення і обов'язковою, хлопчики і дівчатка 
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навчалися і виховувалися спільно.  
"Кодекс" затверджував наступність двох етапів освіти: перший – соціальне виховання, яке 

охоплювало дітей від народження до 15-ти років; другий – професійна освіта – зміст якої (фахової 
підготовки) відповідав основним промисловим і сільськогосподарським галузям народного господарства 
і культури. Основними типами навчальних закладів були: дитячий будинок, дитячий садочок (діти у віці 
від 4-х до 8-ми років), трудова школа (діти у віці від 8-ми до 15-ти років). Окремо створювалися заклади 
для неповнолітніх правопорушників [4]. 

Система соціального виховання включала наступні типи позашкільних установ і організації: дитячий 
клуб, дитячу бібліотеку, дитячі організації. 

Професійна освіта вибудовувалася на базі трудової семирічки за професійним спрямуванням і 
відповідно до змісту знань та практичних навичок: індустріально-технічна, сільськогосподарська, 
медична, педагогічна, художня. Фахівців готували у професійних школах, технікумах, інститутах, на 
курсах. 

Мова викладання в навчально-виховних закладах установлювалася Наркомосом, узгоджувалася з 
органами місцевого самоврядування, які мали забезпечити все населення, в тому числі і національних 
меншин, навчанням рідною мовою.  

Особливість цього Кодексу полягала в тому, що "школа відокремлювалася від церкви"; виховання і 
освіта були вільними від будь-якого релігійного впливу; заборонялося долучати дітей та молодь, яка не 
досягла 18-ти річного віку до релігійних заходів; створювалася широка система антирелігійної 
пропаганди. 

Не оминули автори Кодексу і питання науково-методичного забезпечення організації навчально-
виховного процесу, акцентувавши увагу на використанні нових методів, побудованих на досвіді та 
практиці. 

Л. Д. Березівська у своїх дослідженнях зазначає: "Кодекс законів про народну освіту в УСРР – 
унікальний документ, аналогічного якому в той час не було ні в Росії, ні в будь-якій іншій республіці 
Союзу. Кодекс законодавчо закріпив теоретичні та практичні напрацювання українського Наркомосу під 
керівництвом Г.Ф. Гринька, надав їм юридичної норми, якою повинні були керуватися всі освітяни 
України" [1: 35]. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, дослідження показало, що на 
початку 20-х років ХХ ст. ідея соціального виховання була системоутворюючою і визначала зміст, 
характер, принципи, форми, методи, прийоми і засоби навчання і виховання дітей в Україні. У цей період 
виокремилася особлива мережа дитячих закладів, у яких вирішувалися питання соціального захисту 
дітей, навчання, проживання, харчування, медичної допомоги тощо. Мова йшла про охорону дитини, 
охорону дитинства. Цьому сприяла постійна урядова увага, концентрація всіх заходів під керівництвом 
Наркомосу освіти, прийняття важливих нормативних документів, зокрема Кодексу законів про народну 
освіту УСРР (1920 р.)  

Його реалізація на наступних станах (періодах) розвитку системи соціального виховання зазнала 
суттєвих змін у процесі соціально-політичних змін у країні, що вимагає подальшого дослідження.  
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Богомолова М. Ю. Социальное воспитание детей сквозь призму Кодекса законов о народном 
образовании УССР (ноябрь 1922 г.). 

В статье дается анализ предпосылок принятия Кодекса законов о народном образовании УССР в 
ноябре 1922 года, раскрываются теоретические основы и пути практической реализации системы 

социального воспитания в начале 20-х годов ХХ в., определенные Декларацией о социальном воспитании 
детей, принятой правительством страны в 1920 г. 

Особое внимание уделено содержательному и управленческому аспектам исследования. 

Ключевые слова: кодекс законов, социальное воспитание, сеть детских учреждений, охрана детства, 
организационно-педагогическое обеспечение, органы управления, Главсоцвосп. 

Bogomolova M. Yu. Social Education of Children by the Prism of the People's Education Pandeckt of the 
USSR (November 1922). 

The article analyzes the preconditions for the adoption of the Code of Laws on the National Education of the 
USSR in November 1922, reveals the theoretical foundations and ways of practical implementation of the system 

of social education in the early 20's of the twentieth century, as defined by the Declaration on the social 
upbringing of children adopted by the Government of the country in 1920. 

Particular attention is paid to the content and management aspect of the study. 
Effective way of raising the level of the educational authorities activity, schools, out-of-school educational 

institutions, public children's associations is an objective critical analysis of historical and pedagogical 
experience, within which the study of the formation and development of the system of social education in 

Ukraine in  20's 30's XX century. Of particular importance during this period were the successive actions of the 
Government of the country, the People's Commissariat of the Ukrainian SSR, Golovsotcvychu and its 

departments on these issues. 
In the early 20's of the XX century the idea of social education was system-forming and determined the content, 

nature, principles, forms, methods and means of children's teaching and upbringing in Ukraine. During this 
period a special network of children's institutions was set up in which the issues of social protection of children, 

education, accommodation, nutrition, medical care, etc. were addressed. It was about child protection, 
childhood protection. This was aided by constant governmental attention, concentration of all activities under 
the leadership of the Education Commissariat, adoption of important normative documents, in particular the 

Code of Laws on the National Education of the USSR (1920). 

Key words: code of laws, social upbringing, network of children's institutions, child protection, organizational 
and pedagogical support, governing, Golovsotcvych. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
МАЙБУТНІХ ПРИКОРДОННИКІВ У ВІДОМЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РЕСПУБЛІКИ 

ІНДІЯ 

У статті представлено аналіз інтерактивних технологій, які використовуються під час 
позааудиторної самостійної роботи майбутніх прикордонників у відомчих навчальних закладах 

Республіки Індія, а саме: мозаїчне навчання, проектування, ''парне програмування'', ''перевернутий клас'', 
горизонтальне навчання, ігрові вправи, ''навчальна секція'' та навчальні візити. З’ясовано особливості 
імплементації інтерактивних технологій під час позааудиторної самостійної роботи майбутніх 
прикордонників в індійських відомчих навчальних закладах, а також обґрунтовано їхні переваги в 

системі професійної підготовки прикордонників у Республіці Індія. 

Ключові слова: професійна підготовка, інтерактивні технології, проекти, ''парне програмування'', 
''перевернутий клас'', горизонтальне навчання. 

Постановка проблеми. Мета професійної підготовки кожного фахівця, у тому числі майбутніх 
прикордонників, полягає не лише у засвоєнні знань, вмінь та навичок під час вивчення курсу, а й у 
подальшому інтелектуальному розвитку персоналу, бажанні та вмінні самостійно засвоювати нову 
інформацію, опановувати нові навички, вміти працювати в групі та виконувати функцію лідера, 
самостійно приймати рішення, тощо, що буде необхідним у процесі професійної діяльності. Наявність 
готовності у майбутніх прикордонників до самостійної роботи є гарантією підтримання та підвищення їх 
кваліфікації в системі неперервної професійної підготовки під час служби в органах охорони кордону та, 
в свою чергу, якісного виконання професійних обов’язків, незважаючи на зміну завдань та загроз. Крім 
того, важливість самостійної роботи майбутніх прикордонників зростає у зв’язку з необхідністю 
отримання широкої фундаментальної підготовки з одного боку та інтенсивністю підготовки й її 
мінливістю відповідно до завдань, які постають перед прикордонним відомством.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблемам самостійної роботи майбутніх 
військовослужбовців в Україні та закордоном приділяли увагу багато вітчизняних дослідників 
(О. Торічний, О. Діденко, І. Блощинський, С. Білявець, В. Веретільник, В. Кравчук, О. Лазоренко, 
І. Маріонда, А. Мірошниченко, Ю. Мойсєєнко, А. Чудик, І. Яремчук та ін.), проте аналіз індійської 
системи професійної підготовки фахівців сектору безпеки незаслужено лишається поза увагою 
вітчизняних вчених. Серед індійських дослідників варто назвати таких: Р. Кумар, А. Суятха Деві, 
К. Венката Редді, С. Куппусвамі, К. Вівеканандан, Н. Сандху, Д. Сінгх, С. Шарма, К. Срівастава, 
А. Кхарат, Р. Джоші, А. Бададхе, С. Джеюрікар, Т. Кулшрестха, К. Нагпал, Пріямакхія, Гйянпракаш, 
Б. Пама, К. Саіні та ін. Крім того, варто відмітити, що події в Україні 2014 – 2015 рр., а також питання 
підготовки військовослужбовців були предметом досліджень окремих індійських вчених та військових 
експертів (Дж. Аггарвал, Т. Гуай, М. Мукхерджі, Р. Шарма, Р. Сукма, К. Натхан та ін.). Зважаючи на 
наявність схожості безпекових загроз у галузі охорони кордону, низки соціально-політичних 
особливостей розвитку обох країн, а також враховуючи роль прикордонних відомств для забезпечення 
гармонійного розвитку державності, питання підвищення готовності прикордонників до виконання 
службових завдань є важливим завданням і в Україні, і в Республіці Індія. Тому вважаємо необхідним 
детально проаналізувати досвід Республіки Індія у галузі професійної підготовки прикордонників з 
можливою творчою імплементацією окремих ідей для підготовки персоналу Державної прикордонної 
служби України.  

Мета статті – проаналізувати особливості застосовування інтерактивних технологій під час групової 
самостійної роботи майбутніх фахівців прикордонних відомств Республіки Індія.  

Виклад основного матеріалу. Cуспільні зміни впливають на важливість професійної підготовки 
фахівців усіх галузей, у тому числі прикордонників, що, у свою чергу, вимагає використання нових 
методів навчання для підвищення рівня готовності тих, хто навчається. Вимогою таких методів є 
перенесення акцентів з викладача на того, хто навчається, оскільки тільки активна діяльність слухачів 
забезпечує якісний процес отримання знань, вмінь та навичок, а також застосування їх у майбутньому. 
Тому ми беззаперечно погоджуємося з К. Венката Редді, який стверджує, що для якісної професійної 
підготовки процес навчання повинен включати, окрім комунікації у форматі ''викладач – слухач'', роботу 
у форматі ''слухач – слухач(і))'', [1], що означає широке використання інтерактивних технологій. Так, 
інтерактивне навчання – альтернатива традиційним методам навчання. Р. Кумар зазначає, що, коли 
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слухачі активно залучені до роботи під час виконання завдань, вони більше вивчають у порівнянні з 
пасивною поведінкою [2].  

Оскільки інтерактивне навчання стосується використання прийомів розумової діяльності, а не лише 
пам’яті, то для тих, хто навчається, це процес відкриття, під час якого слухач – головний учасник, а не 
викладач. Слухачі найкраще вчаться тоді, коли їх залучають до мислительної діяльності, коли вони 
виконують живі практичні вправи, беруть участь у процесах отримання нової інформації, здійснюють 
дослідження та інтерпретації. Якісь навчання підвищується за умови, якщо слухачі повторюють 
інформацію своїми словами, наводять власні приклади чи використовують дані, які отримали від 
викладача, а також впливають на хід діяльності. І навпаки, якщо слухачі пасивні, вони не виконують 
мислительні операції ефективно і не засвоюють якісно інформацію. 

Р. Кумар підтримує думку Л. Виготського та М. Вільямса і стверджує, що існує ''зона найближчого 
розвитку'', що означає, що слухачі не можуть вдосконалити вміння та навички, якщо вони працюють з 
викладачем, а саме: вони знають алгоритм виконання завдання, який пропонує викладач, знають, що від 
них вимагає викладач, тому не зможуть виконувати його на професійному рівні спонтанно при зміні 
окремих елементів [2; 3]. Вдосконалити навички можна безпосередньо під час професійної діяльності (на 
місцях служби), що неможливо під час навчання у відомчому навчальному закладі, або ж у класі під час 
виконання інтерактивних вправ – коли курсанти будуть працювати самостійно. Крім того, використання 
інтерактивних технологій підвищує емоційний розвиток, уяву та дозволяє тим, хто навчається, 
експериментувати з різними даними та джерелами [4].  

У той же час самостійна робота – важлива частина професійної підготовки майбутніх фахівців 
прикордонних відомств у Республіці Індія. Її поширення обумовлене певними особливостями 
навчального процесу в індійських відомчих навчальних закладах, а саме [5; 6; 7]: 1) велика кількість 
курсантів у відомчих навчальних закладах; 2) нестача науково-педагогічних кадрів та інструкторів для 
проведення аудиторних занять; 3) можливість застосування технічних засобів для імплементації 
дистанційного навчання; 4) необхідність виконувати службові обов’язки курсантами (бойове чергування, 
нічні тренування, тощо), брати участь у національних та міжнародних спортивних змаганнях та ін.; 
5) необхідність гнучкості робочого часу викладачів та інструкторів (участь в роботі конференція, 
стажування, у тому числі закордоном, проведення лекцій в інших навчальних закладах та участь в роботі 
національних комісій з питань освіти та ін.).  

Крім того, нові вимоги до майбутніх фахівців вимагають формування у них нових вмінь та навичок, 
поряд із фундаментальними знаннями, які є актуальними й для майбутніх прикордонників з окремих 
дисциплін [7]. Вони є такими: 1) вміння працювати самостійно і в групі для досягнення якісних наукових 
результатів; 2) лідерські навички, вміння правильно сформулювати інструкції для підлеглих; 3) вміння 
налагоджувати ефективне міжособистісне спілкування з представниками різних груп; 4) вміння швидко 
та правильно приймати рішення; 5) самоконтроль, самодисципліна та взаємоконтроль; 6) мотивація до 
майбутньої професійної діяльності та саморозвитку. На нашу думку, формування перелічених вмінь та 
навичок відбувається краще під час застосування саме інтерактивних технологій, у тому числі і під час 
позааудиторної самостійної роботи. 

У зв’язку з цим, на основі аналізу наукової літератури [4; 5; 6; 7], ми можемо зробити висновок, що у 
відомчих навчальних закладах Республіки Індія поширеними є групові форми позааудиторної 
самостійної роботи, серед яких можна назвати наступні: мозаїчне навчання, проектування, ''парне 
програмування'', ''перевернутий клас'', горизонтальне навчання, ігрові вправи, ''навчальна секція'' та 
навчальні візити курсантів в інші навчальні заклади чи органи охорони державного кордону (Рис. 1). 
Проаналізуємо їх детальніше. 

Мозаїчне навчання означає самостійне опрацювання окремої частини навчального матеріалу в групі, 
тобто слухачі об’єднуються в групи, а увесь навчальний матеріал викладач ділить на рівноцінні частини. 
Кожна група під час позааудиторної самостійної роботи вивчає свою частину, а після цього презентує її 
для всієї групи під час аудиторного завдання. Таким чином, в результаті вся група отримує завершену 
''мозаїку'' [1]. Для підвищення ефективності такої вправи рекомендовано використовувати один комплект 
навчальних матеріалів (підручник, тощо) для однієї групи слухачів, що називається ''стратегія одного 
підручника'' (one-book referral strategy). Р. Кумар вважає, що так їм доведеться працювати разом, а не 
індивідуально [2]. 
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Рис. 1. Інтерактивні технології під час позааудиторної самостійної роботи майбутніх 

прикордонників 
 
''Навчальна секція'' – спільне навчання в парах [7]. Під час виконання цієї вправи два слухачі ставлять 

запитання з визначеної теми чи щодо матеріалів, які прочитали один одному та відповідають на них. 
Варто зазначити, що вони по черзі змінюють ролі. Готуючись до вправи, слухачі читають матеріал та 
записують запитання, які будуть ставити іншому учаснику. Під час аудиторного заняття одна з секцій, за 
власним бажанням чи вибором викладача, презентують вивчений матеріал. 

Проектування означає здійснення власного наукового дослідження чи осмислення самостійно 
отриманої інформації, рішення науково-технічних задач, розробки конкретних проектів у групі. Основою 
такої діяльності є творчість. Знання, вміння, навички в такій системі розглядаються не як ціль навчання, 
а як засіб розвитку того, хто навчається, формування його методологічного стилю мислення, підготовка 
до професійного функціонування та життєдіяльності в умовах технологічного суспільства. Ця ціль 
реалізується за допомогою розвитку здібностей та набуттям практичного досвіду, споглядальної 
професійної творчої діяльності, виховання особистої відповідальності за створені та імплементовані 
реальні проекти під час навчальних та професійно-тренувальних ситуацій [6]. Проектування суттєво 
змінює процес навчання, адже знання уже не представлені в готовій формі, а їх потрібно отримати 
самостійно. Особлива увага приділяється в такій діяльності приділяється розвитку вмінь вирішувати 
різноманітні практичні задачі та проблемні ситуації.  

''Парне програмування'' означає спільну роботу двох осіб за одним комп’ютером під час дизайну, 
кодування та тестування комп’ютерних програм. Два слухачі мають окремі ролі – машиніста та 
навігатора, оскільки машиніст пише код, а навігатор допомагає йому та перевіряє помилки. Кожен з 
учасників парного програмування вносить свій досвід, знання, бачення перспективи, проникливість, 
інтуїцію, вміння, навички та установи, що допомагає підвищити результати навчання для обох 
слухачів [8]. С. Куппусвамі та К. Вівеканандан стверджують, що переважно під час виконання завдань, 
які стосуються комп’ютерного програмування, слухачі ділять між собою роботу і працюють 
індивідуально. Обов’язковою умовою ''парного програмування'' є те, щоб слухачі обоє сиділи за одним 
терміналом та разом виконували усі дії разом [8]. Такі вправи належать до довготривалих завдань та 
виконуються під час самостійної роботи слухачів, а не під час аудиторних завдань.  

''Перевернутий клас'' – двостороння чи багатостороння взаємодія слухачів під час самостійного 
отримання знань Під час імплементації ''перевернутого класу'' слухачі без допомоги викладача 
опрацьовують наукові джерела, електронні носії, мультимедійні презентації, асоціативні карти, 
відеолекції, фільми та анімація, масові відкриті онлайн-курси, звичайні підручники чи покликання на 
додаткові веб-ресурси з визначної теми, виконують тестові завдання та практичні вправи, тощо для 
підготовки перед аудиторним заняттям. Крім того, слухачі оцінюють один одного.  

Під час лекції слухачі з викладачем обговорюють незрозумілі питання, які в них виникли під час 
самоопрацювання матеріалів. К. Срівастава наголошує на збільшення ролі ''перевернутого класу'' в 
зв’язку з об’єктивним ростом теоретичного матеріалу та нестачею аудиторних годин для їх вивчення, а 
також з появою нових технічних засобів та технологій у процесі професійної підготовки, які дозволяють 
оптимально використовувати навчальний час [9] для синтезу та аналізу матеріалу, практиці 
застосуванню знань, виконання вправ на закріплення. ''Перевернутий клас'' дозволяє слухачам 
регулювати швидкість, з якою вони навчаються, власне час, коли вони можуть працювати та формат 
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роботи (читання про себе чи вголос, ведення нотаток, обговорення в парах чи у великих групах, тощо). 
Матеріали, які отримують слухачі для роботи повинні бути спеціально розроблені для використання поза 
класом, щоб уникнути неправильного трактування термінів чи помилкового розуміння деяких аспектів 
теми.  

Окремим видом інтерактивних технологій є ігри. Гра – це вид навчальної діяльності, яке відбувається 
в штучно створених умовах, які наближені до професійної ситуації і орієнтована на засвоєння та 
вдосконалення знань, вмінь та навичок [4]. На сьогодні спостерігається поширення ігор у процесі 
професійної підготовки військовослужбовців, у тому числі прикордонників, зокрема під час 
позааудиторної самостійної роботи, а саме ігрові вправи (кросворди, ребуси, ігрові тести, загадки, тощо, 
у тому числі з використанням комп’ютерних технологій). Застосування ігрових вправ сприяє 
закріпленню знань, формуванню нових вмінь та навичок, допомагає зрозуміти проблему та прийняти 
правильне рішення, розвиває навички спілкування, менеджменту та лідерства, сприяє вдосконаленню 
навичок роботи в команді, допомагає зрозуміти та передбачити поведінку інших [4]. 

Горизонтальне навчання – двостороннє взаємне навчання, що передбачає обмін знаннями, ідеями, 
навичками між тими, хто навчається. На думку С. Гріффітс, К. Хьюстона та А. Лазенбатта є десять 
моделей горизонтального навчання [10], які активно використовуються у процесі професійної підготовки 
фахівців: прокторна модель горизонтального навчання, коли слухач старших курсів виконує роль 
консультанта, дискусійні семінари, закриті дискусійні групи, ''група друзів'' (buddy group), консультація, 
схема горизонтального оцінювання, спільне навчання, лабораторна робота, наставництво, спільна 
суспільна діяльність (підготовка та участь в акціях, тематичних флешмобах, тощо). 

Навчальні візити у складі групи в інші навчальні заклади чи органи охорони державного кордону з 
метою отримання нових професійних знань, вмінь та навичок, під час яких курсанти працюють за 
попередньо складеним планом керівником навчального візиту та виконують визначені завдання [5] 
(ознайомлення з особливостями застосування зброї та спеціальної техніки, аналіз відвіданих занять, 
підготовка презентацій, тощо).  

На основі аналізу наукової літератури [1; 2; 4; 7; 8; 9; 10] ми можемо зобразити модель імплементації 
інтерактивних технологій під час позааудиторної самостійної роботи майбутніх прикордонників в 
індійських відомчих навчальних закладах, що включає 5 етапів: 1) інструктування курсантів перед 
початком поза аудиторної самостійної роботи; 2) інтерактивне навчання курсантів з урахуванням їхніх 
індивідуальних особливостей; 3) етап засвоєння матеріалу, а при необхідності повторення у парах чи 
малих групах; 4) контроль засвоєння навчального матеріалу під час аудиторних занять; 5) досягнення 
мети – формування професійних знань, вмінь та навичок (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Імплементація інтерактивних технологій під час позааудиторної самостійної роботи 

майбутніх прикордонників в індійських відомчих навчальних закладах 
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Таким чином, ми можемо зробити висновок, що використання інтерактивних технологій під час 
позааудиторної самостійної роботи майбутніх прикордонників у відомчих навчальних закладах 
Республіки Індія має низку переваг:  

1) Зручність для тих, хто навчається (курсанти можуть дивитися відеозапис лекції чи працювати з 
підручниками, коли їм зручно і вибираючи оптимальну для себе швидкість; існує можливість робити 
перерви під час роботи за згодою усіх учасників групи; можливість отримувати знання для курсантів, які 
пропускають аудиторні заняття через змагання, відрядження, тощо.  

2) Розширене навчання (можливість вивчити додатковий матеріал з теми; навчання відбувається поза 
навчальним класом, а під час аудиторного заняття курсанти закріплюють матеріал). 

3) Ефективний зворотній зв'язок (зменшення кількості помилок через зворотного зв’язку). 
4) Високий рівень двосторонньої взаємодії (курсанти виконують завдання у парах чи малих групах).  
5) Можливість повторення вивченого матеріалу. 
6) Оптимальне використання аудиторного часу, особливо це стосується випадків, коли лекції 

проводить запрошений лектор.  
7) Формування індивідуальних психологічних характеристик, які необхідні для майбутнього фахівця 

прикордонного відомства (лідерство, відповідальність, самоконтроль, дисциплінованість, мотивація, 
робота в команді, тощо). 

Проте, на нашу думку, для успішного використання позааудиторної самостійної роботи у процесі 
професійної підготовки прикордонників слід врахувати наступні вимоги, а саме:  

1) Оскільки одним із головних аргументів для імплементації позааудиторної самостійної роботи у 
процесі професійної підготовки прикордонників є те, що час, який виділяється на взаємодію курсанта та 
викладача, є дуже цінним, і його не потрібно витрачати на вправи (перегляд відео, читання підручників, 
тощо), які ті, хто навчається, можуть успішно виконати й самостійно. Проте існує загроза неправильного 
тлумачення окремих аспектів. Таку проблему викладач повинен передбачити і використовувати лише 
матеріали, які спеціально розроблені для цієї мети, де будуть перевірені усі терміни і де не може бути 
двоякого трактування.  

2) Рекомендовано не застосовувати такий підхід під час початкового етапу вивчення дисципліни чи 
теми, а приблизно з третього курсу, коли курсанти мають достатній рівень професійних знань, вмінь та 
навичок і можуть обмінюватися власним досвідом та контролювати один одного під час виконання вправ 
у групах.  

3) Курсанти повинні мати повний доступ до матеріалів (як друковані, так і електронні). 
4) Курсанти повинні приходити на лекцію добре підготовленими, опрацювавши повний обсяг 

матеріалу, який виділявся на самостійну підготовку. Бажано, що усі курсанти знали матеріал. Якщо 
трапляється випадок невиконання завдань для позааудиторної самостійної роботи, викладач повинен 
використовувати інші форми навчання та мотивації. 

5) Необхідно використовувати різні інструменти для оцінювання рівня підготовки курсантів на 
початку лекції з метою ефективного застосування завдань під час аудиторної роботи. 

6) Визнання позааудиторної самостійної роботи як невід’ємної частини програми підготовки науково-
педагогічним складом та керівництвом відомчого навчального закладу, що допомагає курсантам 
ставитися до виконання завдань серйозно, у тому числі виділяти час під час дозвілля для роботи у групі.  

7) Рекомендовано застосовувати технічні засоби навчання та елементи дистанційного навчання, а 
також програмне забезпечення для моніторингу діяльності курсантів. 

8) Не рекомендовано використовувати такі завдання постійно. 
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Перелічені інтерактивні технології, 

які використовуються під час позааудиторної самостійно роботи курсантів відомчих навчальних закладів 
у Республіці Індія, а саме: мозаїчне навчання, проектування, ''парне програмування'', ''перевернутий 
клас'', горизонтальне навчання, ігрові вправи, ''навчальна секція'' та навчальні візити, дозволяють 
підвищити ефективність процесі професійної підготовки майбутніх фахівців прикордонних відомств, 
оптимально використовувати навчальний час, а також можливість формування індивідуальних 
психологічних характеристик, які необхідні для майбутнього прикордонника для ефективного виконання 
професійних завдань  

У подальшому передбачається аналіз модернізації процесі підготовки персоналу Державної 
прикордонної служби України з урахуванням досвіду індійських прикордонних відомств. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Venkata Reddy K. Changing Attitudes To Education In India / K. Venkata Reddy. – New Delhi. Atlantic Publishers 
and Distributors, 2002. – 128 p. 

2. Kumar R. D. Students’ Classroom Participation for Improved Learning in an English Language Skills Course : An 
Action Research Report / R. D. Kumar. – Working Paper No. 21. – October 2007. – Р. 1–8. – Режим доступу : 
http://www.crie.org.nz/research-papers/r.d.kumar_wp.pdf. 

43 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

3. William M. Vygotsky’s Social Theory of Mind / M. William // Harvard Educational Review. – No 59 (1). – 
February, 1989. – P. 108–126. 

4. Sujatha Devi A. Active Learning Models for Effective Teaching / A. Sujatha Devi. – Hyderabad. UGC-Academic 
Staff College, Jawaharlal Nehru Technological University, 2014. – 19 p. – Режим доступу : 
http://jntuhhrdc.in/docs/Mini%20project.pdf. 

5. Pama B. Paradigm Shift in Training in the Army / B. Pama. – New Delhi. – KW Publishers Pvt. – Ltd, 2008. – 
260 p.  

6. Saini S. K. Revamping the Military Training System / S. K. Saini. // Journal of Defence Studies. – Vol. 2. – 
Issue 1. – 2008. – P. 65–78. – Режим доступу : 
https://idsa.in/jds/2_1_2008_RevampingtheMilitaryTrainingSystem_SKSaini. 

7. Nagpal K. Independent Learning and Student Development / K. Nagpal, Priyamakhija, L. James, Gyanprakash // 
International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research. – Vol. 2 (2). – February 2013. – P. 27–35. 

8. Kuppuswami S. The Effects of Pair Programming on Learning Efficiency in Short Programming Assignments / 
Kuppuswami S., Vivekanandan K. // Informatics in Education. – 2004. – Vol. 3. – No. 2. – Р. 251–266. 

9. Srivastava K. Role of Flipped Classroom in Education / K. Srivastava // PARIPEX – Indian Journal оf Research / 
А. Кumar (ed.)]. – Vol. 3. – Issue 4. – April, 2014. – Р. 81–83. 

10. Griffiths S. Enhancing Student Learning Through Peer Tutoring in Higher Education / Griffiths S., Houston K., 
Lazenbatt A. – Coleraine. – University of Ulster, 1995. – 124 р. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Venkata Reddy K. Changing Attitudes To Education In India / K. Venkata Reddy. – New Delhi. – Atlantic 
Publishers and Distributors, 2002. – 128 p. 

2. Kumar R. D. Students’ Classroom Participation for Improved Learning in an English Language Skills Course : An 
Action Research Report / R. D. Kumar. – Working Paper No. 21. – October 2007. – Р. 1–8. – Режим доступу : 
http://www.crie.org.nz/research-papers/r.d.kumar_wp.pdf. 

3. William M. Vygotsky’s Social Theory of Mind / M. William // Harvard Educational Review. – No 59 (1). – 
February, 1989. – P. 108–126. 

4. Sujatha Devi A. Active Learning Models for Effective Teaching / A. Sujatha Devi. – Hyderabad. UGC-Academic 
Staff College, Jawaharlal Nehru Technological University, 2014. – 19 p. – Rezhym dostupu : 
http://jntuhhrdc.in/docs/Mini%20project.pdf. 

5. Pama B. Paradigm Shift in Training in the Army / B. Pama. – New Delhi. – KW Publishers Pvt. – Ltd, 2008. – 
260 p.  

6. Saini S. K. Revamping the Military Training System / S. K. Saini. // Journal of Defence Studies. – Vol. 2. – 
Issue 1. – 2008. – P. 65–78. – Rezhym dostupu : 
https://idsa.in/jds/2_1_2008_RevampingtheMilitaryTrainingSystem_SKSaini. 

7. Nagpal K. Independent Learning and Student Development / K. Nagpal, Priyamakhija, L. James, Gyanprakash // 
International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research. – Vol. 2 (2). – February 2013. – P. 27–35. 

8. Kuppuswami S. The Effects of Pair Programming on Learning Efficiency in Short Programming Assignments / 
Kuppuswami S., Vivekanandan K. // Informatics in Education. – 2004. – Vol. 3. – No. 2. – Р. 251–266. 

9. Srivastava K. Role of Flipped Classroom in Education / K. Srivastava // PARIPEX – Indian Journal оf Research / 
А. Кumar (ed.)]. – Vol. 3. – Issue 4. – April, 2014. – Р. 81–83. 

10. Griffiths S. Enhancing Student Learning Through Peer Tutoring in Higher Education / Griffiths S., Houston K., 
Lazenbatt A. – Coleraine. – University of Ulster, 1995. – 124 р. 

Бхиндер Н. В. Интерактивные технологии во время внеаудиторной самостоятельной работы 
будущих пограничников в ведомственных учебных заведениях Республики Индия. 

В статье представлено анализ интерактивных технологий, которые используются по время 
внеаудиторной самостоятельной работы будущих пограничников в ведомственных учебных заведениях 

Республики Индия, а именно: мозаичное обучение, проектирование, ''парное программирование'', 
''перевернутый класс'', горизонтальное обучение, игровые упражнения, ''учебная секция'' и учебные 
визиты. Выяснено особенности имплементации интерактивных технологий во время внеаудиторной 
самостоятельной работы будущих пограничников в индийских учебных заведениях, а также обосновано 

их преимущества в системе профессиональной подготовки пограничников в Республике Индия. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, интерактивные технологии, проектирование, ''парное 
программирование'', ''перевернутый класс'', горизонтальное обучение. 

Bkhinder N. V. Interactive Technologies during Extracurricular Self-Study Activities of Future Border 
Guards at the Agency-Specific Educational Establishments in the Republic India. 

The research deals with the analysis of interactive technologies used during extracurricular self-study activities 
of future border guards at the agency-specific educational establishments in the Republic of India. They are the 

following: mosaic learning, projects, ''pair programming'', ''flipped classroom'', peer learning, game-based 
exercises, ''study cell'' and study visits. The material of the research proves that considering peculiarities of 
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Indian professional training some interactive technologies are efficient during extracurricular self-study 
activities. The scientific methods used were the following: archival research, content analysis, generalization of 
scientific material, deductive method of analysis. Also living in the Republic of India for a while the author used 

non-participant observation method. 
The results obtained during the research concern the definition and peculiarities of interactive technologies as 

well as description of extracurricular self-study activities based on the works of Indian scientists. Also the 
author enumerated all interactive technologies used during extracurricular self-study activities at the agency-
specific educational establishments in the Republic of India and specified them. The main attention was drawn 
towards the advantages of usage of interactive technologies used during extracurricular self-study activities at 

the agency-specific educational establishments in the Republic of India as they are defined to be proven 
instruments of formation of future leaders. 

The conclusion made is the following: it is necessary to investigate the process of professional training of border 
guards in the Republic of India and to conduct comparative analysis with the process of training of personnel of 

the State Border Guard Service of Ukraine in order to implement creatively some ideas and principles while 
training border guards in Ukraine. 

Key words: professional training, interactive technologies, projects, ''pair programming'', ''flipped classroom'', 
peer learning.  
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ БАКАЛАВРІВ 
ІНФОРМАТИКИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СПІЛЬНОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У даній статті розкриваються можливості використання хмаро орієнтованих засобів у навчанні 
бакалаврів інформатики для організації спільної проектної діяльності: хмаро орієнтовані 
інтелектуальні карти, компілятори та автоматизовані системи для проведення змагань з 

програмування. Уточнено поняття "спільна проектна діяльність бакалаврів інформатики". Розкрито 
суть методу проектів з використанням хмарних сервісів. Наведено основні етапи роботи над спільним 

проектом бакалаврами інформатики. 

Ключові слова: хмарні сервіси, хмаро орієнтовані засоби, проектна діяльність, бакалаври інформатики, 
навчання. 

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призводить до 
появи все нових технологій: мобільних, хмарних, туманних, а використання їх у навчальному процесі 
стає першочерговим завданням сучасних досліджень. 

Аналіз навчальних планів підготовки бакалаврів інформатики дає змогу зробити висновок, що однією 
з особливостей їх підготовки є робота в команді над спільними проектами [1]. Адже більшість 
випускників даної спеціальності йдуть працювати програмістами в ІТ-компанії. Для майбутніх 
програмістів важливим є уміння працювати в команді над спільними проектами, виконуючи при цьому 
різні ролі (від програміста до менеджера з управління проектами). 

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. У педагогіці та психології на 
сьогодні накопичено значну кількість досліджень, пов’язаних із розробкою та застосуванням хмарних 
технологій в різних сферах застосування, зокрема і у навчанні. Педагогічні підходи до комп’ютеризації й 
інформатизації навчального процесу розглянуто в працях В. Ю Бикова, Т. В. Габай, Ю. В. Горошка, 
Т. П. Гергей, М. І. Жалдака, Ю. І. Машбиця, А. В. Пенькова, І. П. Підласого, С. А. Ракова, 
Н. Ф. Тализіної та ін.  

Питанням використання хмарних технологій саме в освіті присвятили багато праць такі вчені, як 
Е. І. Аблялімова, В. Ю. Дубницький, А. М. Кобилін, Л. М. Меджитова, З. С. Сейдаметова, 
С. Н. Сєйтвеліева, В. А. Темненко, Ю. В. Триус, В. М. Франчук, М. П. Шишкіна та ін. Тенденції розвитку 
хмарних технологій розглянуто у працях Н. В. Моісеєнко, М. В. Моісеєнко, О. М. Туравініної, 
О. В. Чорної, М. П. Шишкіної та ін. Хмарні засоби навчання інформатичних дисциплін подано в 
наукових розвідках О. В. Адаменко, Т. В. Бодненко, В. В. Лазорик, Л. Ф. Панченко, А. М. Стрюка, 
М. І. Стрюк, О. Д. Трегуба, Ю. В. Триуса, О. В. Харченко, І. О. Чемісової, В. М. Чернова та ін. 

Проблемі підготовки фахівців з інформаційних технологій, у тому числі й бакалаврів інформатики, 
присвятили свої наукові праці такі науковці, як М. Жалдак, В. Єремєєв, Н. Морзе, В. Осадчий, О. Спірін 
та ін. Теоретичні засади проектної діяльності розглядають у своїх дослідженнях О. Коберник, Н. Матяш, 
О. Пєхота, Є. Полат, С. Сисоєва та ін.  

Проте питання організації спільної проектної діяльності засобами хмаро орієнтованих технологій у 
підготовці бакалаврів інформатики вітчизняними науковцями не розглядалось. 

Формулювання мети і завдань статті. Саме тому метою статті є описати можливості хмаро 
орієнтованих засобів для організації проектної діяльності бакалаврів інформатики. 

Виклад основного матеріалу. На думку багатьох науковців, хмарні технології (технології хмарних 
обчислень) – це один із найперспективніших напрямків розвитку засобів, а також сервісів інформаційно-
комунікаційних мереж [2].  

Термін хмарні технології пішов від англійського словосполучення "cloud technology", так як 
дослівний переклад такого слова, як "cloud" означає "хмара", але в іншому розумінні це ж саме слово 
можна перекласти як "розсіяний" або "розподілений". Саме тому, можна сказати, що хмарні технології – 
це "розподілені технології", тобто дані опрацьовуються з використанням не лише одного комп’ютера, а 
опрацювання розподіляється по декількох комп’ютерах, що підключені до мережі Internet. 

Щодо терміну "хмарні обчислення", то однозначного формулювання даного терміну в науковій 
літературі не існує. Різні автори пропонують описові тлумачення.  

На основі аналізу літератури з даної тематики, здебільшого під хмарними обчисленнями (англ. Cloud 
Computing) розуміється "модель зручного мережного доступу до загального фонду обчислювальних 
ресурсів, які можна швидко надати за умови мінімальних управлінських зусиль та взаємодії з 
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постачальником" [2: 15].  
У Міжнародному стандарті ISO/IEC 17788:2014 "Information technology – Cloud computing – Overview 

and vocabulary" [3] наведено таке визначення хмарних обчислень – це така парадигма, яка забезпечує 
доступ у мережу загальних фізичних або віртуальних ресурсів з наданням прав самообслуговування та 
адміністрування на вимогу. 

М. П. Шишкіна та М. В. Попель у своїй праці вводять поняття "хмарних сервісів", під якими 
розуміють такі сервіси, які "призначені для того, щоб робити доступними користувачеві прикладне 
програмне забезпечення, простір для зберігання даних та обчислювальні потужності через 
Інтернет" [4: 75]. 

У Міжнародному стандарті ISO/IEC 17788:2014 "Information technology – Cloud computing – Overview 
and vocabulary" [3] пропонується таке визначення хмарного сервісу – це одна або декілька можливостей, 
що пропонуються через парадигму хмарних обчислень, і що викликаються за допомогою певного 
інтерфейсу. 

А. М. Стрюк та М. В. Рассовицька вводять ще таке поняття, як хмаро орієнтовані ІКТ навчання, під 
яким розуміють "сукупність методів, засобів і прийомів діяльності, що використовуються для організації 
і супроводу навчального процесу, збирання, систематизації, зберігання, опрацювання, передавання, 
подання повідомлень і даних навчального призначення та використовують динамічний масив 
віртуалізованих апаратних і програмних ресурсів, доступних через мережу незалежно від термінального 
пристрою [5: 152]. 

Під хмаро орієнтованими засобами будемо розуміти такі засоби навчання, що реалізовуються 
засобами хмарних технологій. 

Для того, щоб описати можливості використання хмаро орієнтованих засобів навчання для організації 
спільної проектної діяльності, визначимо для початку, що будемо розуміти під поняттям "спільна 
проектна діяльність". 

Проектна діяльність – "самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в 
інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод 
проекту" [6]. 

Л. Хоружа у своєму дослідженні дає таке визначення проектної діяльності – "це спосіб розвитку 
творчості, самостійності, прагнення до ідеально-перспективного перетворення світу за допомогою 
креативних дій і операцій у процесі створення конкретного продукту – проекту ідеального та 
реального" [7: 13]. 

На думку Уйсімбаєвої Маріям, проектна діяльність – це "конструктивна і продуктивна діяльність 
особистості, спрямована на розв’язання життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого результату в 
процесі цілепокладання, планування і здійснення проекту" [8: 259]. 

У даному дослідженні під спільною проектної діяльністю бакалаврів інформатики будемо розуміти 
спільну діяльність декількох студентів, що спрямована на досягнення успішного результату (створення 
конкретного продукту) у процесі роботи над спільним проектом. 

Власне метод проектів з використанням хмарних сервісів – полягає у розвитку пізнавальних і 
творчих навичок студентів, умінь орієнтуватися в інформаційному просторі засобами хмарних сервісів, 
самостійно конструювати свої знання, критично мислити [9: 133]. 

Наведемо основні етапи роботи над спільним проектом бакалаврами інформатики. 
1) Постановка проблеми 
2) Обговорення 
3) Складання плану дій 
4) Розподіл дій (визначення ролей) 
5) Розробка проекту за складеним планом 
6) Перевірка готовності 
7) Представлення проекту 
Власне проекти можуть бути як дослідницькі, так і суспільні, що допомагає майбутнім фахівцям 

навчитись працювати злагоджено у команді. Тому наведемо можливості використання різних хмаро 
орієнтованих засобів на усіх етапах роботи над спільним проектом. 

Використання хмаро орієнтованих інтелектуальних карт. 
Побудова інтелект-карт для спільних проектів полегшує розподіл обов’язків між усіма учасниками 

проекту, визначення структури проекту, завдань, етапів реалізації даного проекту; стимулює студентів до 
генерації власних ідеї та їх аналізі, узгодження спільного рішення. Наприклад, у 3 турі конкурсу 
Завтра.UA фонду Віктора Пінчука студентам потрібно в обмежений час реалізувати спільний проект, а 
також представити його членам журі. Щоб проект був представлений максимально якісно та відображав 
ідеї усіх учасників проекту варто використовувати хмарні сервіси для побудови ментальних карт (див. 
рис. 1).  
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Рис. 1. Інтелектуальна карта "Спільний проект". 

 
Використання хмаро орієнтованих компіляторів 

Використання хмаро орієнтованих компіляторів дає свої переваги. Наприклад, AWS Cloud 9 – це 
хмарне середовище розробки, яке дає змогу створювати, запускати та налагоджувати код. Дане 
середовище підтримує такі мови програмування, як JavaScript, Python, PHP та ін. До переваг даного 
середовища варто віднести можливість працювати одночасно усіма членами команди, програмувати 
одночасно з колегами, навіть не виходячи з дому, а також у режимі реального часу відслідковувати код, 
який був доданий іншими членами команди (див. рис. 2). 

  
Рис. 2. Хмарне середовище розробки коду AWS Cloud 9 

 
Перелічені можливості даного компілятора є зручними саме для створення спільного проекту або для 

підготовки до командних змагань, де декілька осіб працюють над одним завданням. 
 

Використання хмаро орієнтованих автоматизованих систем для проведення змагань з 
програмування  

Зауважимо, що у практиці програмної інженерії робота над спільним проектом означає забезпечення 
моделі життєвого циклу програмного продукту. Модель життєвого циклу – "це схема виконання робіт і 
задач у рамках процесів, що забезпечують розробку, експлуатацію і супровід програмного продукту" 
[10]. Зазвичай, така схема робіт містить у собі: розробку вимог або технічного завдання; розробку 
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ескізного або технічного проекту; програмування або робоче проектування; пробну експлуатацію; 
супровід і поліпшення; зняття з експлуатації [10]. Для того, щоб студенти навчились діяти на кожному з 
етапів, варто застосовувати web-орієнтовану автоматизовану систему TopCoder. 

TopCoder – web-орієнтована автоматизована система, що створена для регулярної організації та 
проведення змагань з програмування. 

Змагання, що пропонуються у даній системі, є не лише з алгоритмічного програмування, а й з: 
розробки дизайну програмного забезпечення, концептуалізації ПЗ, специфікації, архітектури ПЗ, 
девелопменту, зведення, тестування, а також міні-змагання щодо виявлення помилок (див. рис. 3). 

 
Рис. 3. Типи змагань у TopCoder 

 
Розглянемо більш детально кожен з перелічених видів змагань. 
1) Змагання з алгоритмічного програмування – забезпечують проведення змагань для перевірки 

рівня знань, умінь та навичок з алгоритмічного програмування будь-якою мовою програмування. 
2) Змагання з розробки дизайну програмного забезпечення – полягають у розробці дизайну до 

конкретного розробленого програмного забезпечення, вимоги та всі необхідні ключові моменти надає 
уявний замовник. 

3) Змагання з концептуалізації програмного забезпечення – полягає у створенні бізнес-вимог для 
продукту у межах співпраці із безпосередніми замовниками програмного забезпечення. 

4) Змагання зі специфікації програмного забезпечення – полягає у створенні формальної 
документації по проекту із документів, наданих уявними клієнтами, замовниками. 

5) Змагання з архітектури програмного забезпечення – створення архітектури програмного 
забезпечення із виділенням окремих функціональних компонентів за отриманою документацією від 
безпосереднього замовника або отриманих в результаті вже проведених змагань. 

6) Змагання з девелопменту – розробка окремої функціональної компоненти згідно заявлених вимог 
клієнта.  

7) Змагання зі зведення – це окремий вид змагань, який передбачає зведення продукту по 
розробленим окремим компонентам в єдине ціле.  

8) Змагання з тестування розробленого програмного забезпечення – вид змагань, в якому тестують 
уже розроблене програмне забезпечення у раніше проведених змаганнях.  

9) Міні-змагання щодо виявлення помилок у готовому коді. 
Зауважимо, що дані змагання у комплексі забезпечують розвиток умінь та навичок працювати у 

команді на всіх етапах розробки ПЗ, що є важливим у майбутній професії програміста. А широкий 
різновид змагань забезпечує уміння працювати в команді у різних ролях: від тестувальника до 
менеджера проектів. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, як показує дослідження, для 
ефективної організації спільної проектної діяльності є використання різних хмаро орієнтованих засобів 
навчання бакалаврів інформатики: інтелектуальних карт, компіляторів та автоматизованих систем для 
проведення змагань з програмування. 

Подальшими перспективами є розробка цілісної методики використання хмаро орієнтованих засобів у 
навчанні бакалаврів інформатики.  
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Вакалюк Т. А. Использование облако ориентированных средств в обучении бакалавров 
информатики для организации совместной проектной деятельности. 

В данной статье раскрываются возможности использования облако ориентированных средств в 
обучении бакалавров информатики для организации совместной проектной деятельности: облакo 
ориентированы интеллектуальные карты, компиляторы и автоматизированные системы для 

проведения соревнований по программированию. Уточнено понятие "общая проектная деятельность 
бакалавров информатики". Раскрыта суть метода проектов с использованием облачных сервисов. 

Приведены основные этапы работы над совместным проектом бакалаврами информатики. 

Ключевые слова: облачные сервисы, облако ориентированные средства, проектная деятельность, 
бакалавры информатики, обучение. 

Vakaliuk T. A. Using of Cloud-Oriented Means during the Training Bachelors of the Computer Science for 
the Organization of Joint Project Activities. 

It has been established that the rapid development of information and communication technologies leads to the 
emergence of new technologies such as: mobile, cloudy, foggy. Their use in the educational process becomes a 
priority task of the modern research. An analysis of the curriculum for the preparation of bachelor's degrees in 
computer science allowed us to conclude that one of the peculiarities of their preparation is work in the team 

with joint projects. This article explores the possibilities of using cloud-oriented means in the training of 
bachelors of computer science for the organization of joint project activities: cloud-oriented intelligent maps, 
compilers and automated systems for programming competitions. In the article the following concepts such as 

"joint project activity of bachelors of computer science", "cloud technologies", "cloud computing", "cloud 
services", "cloud-oriented means" are specified. The essence of the method of projects with using cloud services 

is revealed by author. 
The main stages of work on a joint project of bachelor of the computer science are described. The author 

emphasized that development of skills and abilities to work in the team at all stages of software development are 
very important in the future programmer profession. It can be realized during various types of competitions with 
using the automated system for programming, for example TopCoder. A wide variety of competitions provides 

the ability to team-work in different roles (from the testator to the project manager). 

Key words: cloud services, cloud-oriented means, project activity, bachelors of computer science, training. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ГІРНИЧИХ ІНЖЕНЕРІВ 

В статті розглянуто та проаналізовано актуальні ідеї застосування освітніх технологій навчання та 
викладання у вищій школі. Обґрунтовано запровадження педагогічної технології формування екологічної 

компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі професійної підготовки. Розкрито роль 
дисциплін гуманітарного, природничого та циклу професійного спрямування у формуванні складових 
екологічної компетентності. Визначено провідні форми та методи навчальної роботи, що сприяють 

формуванню екологічної компетентності фахівців напряму "Гірництво". 

Ключові слова: технологія, педагогічна технологія, природничі дисципліни, гірничий інженер. 

Постановка проблеми. Питання захисту довкілля дедалі гостріше постають перед світовою 
спільнотою. Про це засвідчують розроблені та прийняті на початку ХХІ століття міжнародні документи, 
серед яких можна відзначити такі: Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі (2001 р.), 
Паризька хартія про зміну клімату (2015 р.). Крім того, у вересні 2015 року відбувся Саміт ООН для 
прийняття Порядку денного в галузі розвитку на період після 2015 року. В рамках останнього було 
ухвалено Цілі сталого розвитку до 2030 року, серед яких були й питання екологічної безпеки. Однак, 
розв’язання екологічних проблем неможливе без якісної екологічної підготовки, особливо для фахівців 
технічного спрямування, зокрема напряму ''Гірництво'', професійна діяльність яких безпосередньо 
пов’язана з порушенням навколишнього природного середовища. Це потребує розробки та 
запровадження освітніх технологій, які б забезпечували можливість знаходження оптимальних шляхів 
формування екологічної компетентності майбутніх фахівців. Проте майбутні гірничі інженери, 
незважаючи на певний обсяг здобутих знань та практичних умінь, часто виявляються неспроможними 
реалізувати ідеї та принципи екологічної поведінки у своїй професійній діяльності. Зазначене свідчить про 
недосконалість традиційної технології формування екологічної компетентності та її складових, як 
показників якості професійної компетентності. Саме освітні технології дозволяють отримати відповідь 
на питання: як, яким чином передати нові знання та створити умови для успішного досягнення 
визначених результатів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням освітніх технологій присвятили свої 
дослідження низка закордонних та вітчизняних вчених зокрема: Б. Блум, Дж. Брунер, В. П. Беспалько, 
М. В. Кларіна, П. Мітчел, К. Річмонд та інші. Проблемі компетентнісної особистісно-зорієнтованої 
освіти присвячені роботи І. А. Зязюна, О. Б. Єпішева, В. І. Журавльова, С. І. Подмазіна, О. М. Пєхоти, 
Г. К. Селевка, В.Сєрікова, С. О. Сисоєвої, Н. Є. Щуркової тощо. 

Різноманітні аспекти щодо питання формування екологічної компетентності фахівців висвітлювали: 
О. В. Гуренкова, Я. О. Логвінова, Т. Ф. Лукашенко, С. М. Лутковська, Н. Ю. Олійник, Л. М. Титаренко, 
А. Л. Хрипунова, Н. М. Черновол та ін. 

Однак, поза увагою дослідників залишилася проблема ефективної технології формування екологічної 
компетентності майбутніх гірничих інженерів, яка потребує залучення нових підходів до її вирішення, з 
огляду на майбутню професійну діяльність гірничих інженерів. 

Метою цієї статті, як складової нашого дослідження, є – аналіз та висвітлення змісту технології 
формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі професійної підготовки. 

Методи дослідження. Наукові методи аналізу, синтезу, спостереження та узагальнення були 
використані для розробки технології формування екологічної компетентності та її складових у майбутніх 
гірничих інженерів. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічна технологія, на думку М. В. Кларіна, означає системну 
сукупність і порядок функціонування всіх особистісних інструментів і методологічних засобів, які 
використовуються для досягнення педагогічних цілей [1]. 

Цінною в контексті нашого дослідження є думка В. Л. Моложавенко, що в своїх працях розглядає 
технологію на основі компетентнісного підходу як цілеспрямоване організоване конструювання 
освітнього простору, спрямоване на гарантоване досягнення запланованих результатів у відповідності з 
освітніми цілями [2: 82]. 

Слушною є думка, яку висловлюють В. О. Сластьонін, Н. Г. Руденко, що розглядають педагогічну 
технологію як впорядковану сукупність дій, операцій і процедур, які забезпечують досягнення 
прогнозованого результату в умовах динамічного освітнього процесу [3]. 
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Призначення освітньої технології І. М. Дичківська вбачає у вирішенні стратегічних для освіти 
завдань: проектування цілей, основних етапів, способів, організаційних форм освітньо-виховного 
процесу [4: 27]. 

З нашого погляду технологія формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів – 
це сукупність дій, операцій, процедур, які забезпечують формування екологічно компетентного фахівця з 
напряму гірництво. Проблема формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів є 
багатокомпонентною і розгляд всіх її складових створює цілісну картину професійної готовності 
студентів гірничих спеціальностей до майбутньої діяльності. Отже, екологічна компетентність є 
основним чинником успішної екологічної діяльності. 

В контексті нашого дослідження технологія формування екологічної компетентності майбутнього 
гірничого інженера – це технологічна модель взаємодії викладачів і студентів у процесі навчання, що 
включає планування, організацію та проведення особистісно зорієнтованого реального процесу за умови 
забезпечення комфортності для усіх суб’єктів педагогічної діяльності. 

Недоліком сучасної освіти залишаються недостатні вміння студентів "вільно використовувати здобуті 
знання для розв’язання практичних завдань, аналізу нестандартних ситуацій" [5: 63]. На нашу думку, цю 
проблему можна розв’язати використовуючи особистісно-орієнтовану технологію навчання у ВНЗ. 
Зазначена технологія є альтернативою традиційній, яка спрямована на забезпечення засвоєння 
студентами ЗУН не лише на рівні відтворення, а й критичного мислення, вміння відстоювати власну 
думку, формування свідомого ставлення до розгляду будь-якої проблеми, створення умов для 
використання особистого досвіду й одержаних раніше знань для засвоєння нових. 

Розроблена нами особистісно-орієнтована технологія формування екологічної компетентності 
майбутнього гірничого інженера допоможе особистості пізнати себе, самовизначитись і 
самореалізуватись та спрямована на:  

 розвиток індивідуальних здібностей кожного студента та максимальне виявлення й 
використання індивідуального досвіду екологічної діяльності; 

 спонукання та стимулювання внутрішньої потреби до екологічно спрямованої поведінки; 
 актуалізацію вже набутих екологічних знань та вмінь для подальшого засвоєння нового 

навчального матеріалу;  
 розвиток здібності до систематичного аналізу можливих варіантів виконання завдань з метою 

прийняття екологічно виваженого рішення; 
 здатності до самоконтролю під час виконання самостійної роботи. 
Педагогічне середовище обумовлює центральний елемент технології, що об’єднує мету, зміст, 

результат і перспективи формування екологічної компетентності та забезпечує їх взаємодію з іншими 
елементами екологічної підготовки.  

Технологія реалізовувалася в декілька етапів: мотиваційно-орієнтаційний, когнітивно-інтеграційний, 
результативно-оцінний, для кожного з яких нами визначено цілі, зміст, форми та засоби. 

Мотиваційно-орієнтаційний етап, який має на меті формування мотиваційного та аксіологічного 
компонентів екологічної компетентності, розкриває цілі та мотиви суб’єктів навчального процесу та 
завдання, необхідні для досягнення поставлених цілей. 

З метою підвищення рівня екологічної компетентності викладачів ВНЗ нами були проведені тренінги 
серед викладачів: "Що ми знаємо про екологічну компетентність?", "Екологічна компетентність 
гірничого інженера", "Екологічна компетентність, як складова професійної компетентності". Це сприяло 
єднанню думки педагогів відносно екологічної освіти майбутнього фахівця. Крім того, викладачі були 
єдині в тому, що за формування екологічної компетентності відповідальними є, як викладачі, так і сім’я і 
суспільство. 

Екологічна підготовка студентів напряму "Гірництво" відбувалась у процесі вивчення дисциплін 
гуманітарного (право – 81 год., історія – 108 год., філософія – 162 год.) та природничо-наукового (хімія – 
162 год., екологія – 81 год.) циклів. Так при викладанні природничих наук, зокрема хімії та екології, які 
вивчаються на І курсі, знаходять своє відображення сучасні тенденції формування екологічних знань на 
всіх рівнях навчання. Враховуючи, що ці курси найбільш близькі до проблем довкілля, то основні 
екологічні знання і системи понять вводяться саме в них.  

Дисципліни гуманітарного циклу, зокрема філософія, яка вивчається на ІІ курсі, має на меті 
забезпечити освоєння філософії як специфічного освоєння дійсності, як науки та світогляду, 
найважливішими проблемами яких виступають відносини "людина-світ".  

Основними завданнями технології формування екологічної компетентності майбутнього гірничого 
інженера на цьому етапі були такі:  

- засвоєння екологічної термінології, знання та дотримання природоохоронного законодавства; 
- формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів. 
Технологія формування екологічної компетентності майбутнього гірничого інженера передбачала 

розробку цілей навчання у пізнавальній сфері, що спрямовані на організацію системи норм та правил 
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ставлення до довкілля, умінь та навичок щодо вивчення та охорони навколишнього середовища на основі 
нових принципів взаємодії "людина – суспільство – природа". Крім того, на цьому етапі відбувається 
формування професійної екологічно вмотивованої індивідуальності майбутнього гірничого інженера, для 
якого екологічні цінності є пріоритетними.  

На когнітивно-операційному етапі реалізовано змістовий компонент технології, який включав 
теоретичну складову, в процесі якої на заняттях звертається увага на екологічні проблеми та практичну 
частину, де увага приділяється вирішенню екологічних завдань практичного характеру. 

Теоретична підготовка здійснювалась у процесі засвоєння дисциплін гуманітарної та соціально-
економічної, природничо-наукової, загальноінженерної та професійно-практичної підготовки (безпека 
життєдіяльності – 108 год., основи гірничого виробництва – 108 год., основи охорони праці – 54 год., 
переробка і збагачення корисних копалин – 108 год., екологія гірничого виробництва та каменеобробки – 
81 год. та інших) та факультативного курсу "Особливості формування екологічної компетентності 
майбутніх гірничих інженерів".  

Практична підготовка забезпечувалася при виконанні курсових проектів, а саме з "Основ 
проектування гірничих підприємств" (ІІІ курс – 108 год.) та під час проходження навчальних практик 
(702 год.): навчальна практика (геологічна) – 162 год., навчально-ознайомча практика (геодезична) – 
162 год., виробнича практика – 162 год. та переддипломна практика – 216 год. 

В результаті тісної взаємодії студента і викладача, майбутні гірничі інженери здобувають нові знання 
та осягають сутність майбутньої професії, зокрема її екологічні складові. 

Когнітивно-операційний (інтеграційний) етап мав на меті цілеспрямоване формування когнітивного 
компонента екологічної компетентності майбутнього гірничого інженера, яке пов’язане з організацією 
процесу засвоєння студентами екологічних знань та їх інтегрування в дисципліни професійного 
спрямування, а отже і в майбутню професійну діяльність. При цьому, на нашу думку, слід застосовувати 
форми та методи, які ґрунтуючись на сприйнятті екологічної інформації забезпечили розвиток 
екологічного мислення та формування екологічного світогляду. Тому проблемні лекції, лекції-дискусії та 
лекції-аналіз набули широкого застосування на когнітивно-інтеграційному етапі. Однак у всіх випадках з 
метою покращення ефективності засвоєння матеріалу їх необхідно доповнити за допомогою таких форм 
організації навчального процесу як семінарські заняття, лабораторні та практичні роботи, а також 
тренінги та позааудиторні форми роботи викладачів та студентів. Крім того, застосування сучасних 
освітніх технологій таких як ділові ігри, метод проектів та інформаційні технології сприятимуть, на нашу 
думку, формуванню екологічної компетентності фахівців створюючи позитивну мотивацію для вивчення 
матеріалу. 

Центральним на формувальному етапі експериментального дослідження був факультативний курс 
"Особливості формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів", який узгоджений з 
функціонально-структурними елементами моделі та спрямований на формування технічно орієнтованих 
екологічних знань студентів напряму "Гірництво". Факультативний курс, який вивчався на 1 курсі, 
інтегрував екологічні знання в професійну підготовку та вносив корекцію в навчальний процес 
підготовки майбутніх гірничих інженерів. Цей курс передбачав 54 години вивчення дисципліни, з яких 
лекції – 12, семінарські заняття – 8, лабораторні – 8, самостійна робота та індивідуальні завдання – 
26 годин.  

Курс лекцій містив такі теми: Сучасна система екологічної освіти у вищих технічних навчальних 
закладах; Сутність та зміст екологічної підготовки фахівців з гірництва; Сучасні вимоги до формування 
екологічної компетентності; Характеристика впливу гірничовидобувної та гірничопереробної 
промисловості на довкілля; Закономірності та фактори міграції хімічних елементів; Проблеми 
раціонального природокористування при розробці родовищ корисних копалин. Лекційний курс був 
спрямований на розвиток критичного мислення студентів, тому лекції переважно були проблемного 
характеру. Центральною темою вивчення цього курсу було "Проблеми раціонального 
природокористування при розробці родовищ корисних копалин". Факультативний курс складається з 
двох частин: загальні теоретичні основи екологічної освіти та вища екологічна освіта України. Загальні 
теоретичні основи екологічної освіти містить основні концептуальні положення технології особистісно-
орієнтованого навчання, а також сутність та зміст екологічної підготовки фахівців з гірництва. Друга 
частина курсу: "Вища екологічна освіта України", дає майбутнім гірничим інженерам можливість краще 
зрозуміти важливість та необхідність раціонального природокористування та енергоощадження в 
сучасних умовах господарювання.  

Під час проведення факультативного курсу для активації пізнавальної діяльності студентів нами 
проведено такі проблемні лекції: "Характеристика впливу гірничовидобувної та гірничопереробної 
промисловості на довкілля", "Закономірності та фактори міграції хімічних елементів", "Проблеми 
раціонального природокористування при розробці родовищ корисних копалин". При конструюванні 
кожної лекції нами визначаються проблеми для обговорення та основні протиріччя, які потрібно 
вирішити. Так, наприклад, основною проблемою при проведені лекції "Проблеми раціонального 
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природокористування при розробці родовищ корисних копалин" є охорона і рекультивація земель, 
оскільки в процесі розробки родовищ досить часто втрачається значна частина верхнього найбільш 
родючого шару ґрунту. В процесі розв’язання проблеми на лекції потрібно послідовно розглянути такі 
питання: біологічні аспекти охорони природи, вплив стану ґрунту на здоров’я населення, охорона і 
рекультивація земель, правові та економічні аспекти охорони навколишнього природного середовища. 
Розгляд зазначених питань впливу гірничовидобувної діяльності на стан земель приводить до висновку, 
що питання раціонального природокористування є життєво важливим чинником екологічної стабільності 
та сталого розвитку цивілізації. Організація самостійної роботи студентів пропонує такі теми рефератів: 
"Міжнародні ресурси і проблеми, які виникають при їх використанні", "Правоохоронне забезпечення 
екологічного контролю", "Органи управління, охорони і нагляду з охорони природи, їх функції", 
"Економічна цінність природних ресурсів України", "Основні напрями розвитку маловідходних і 
ресурсозберігаючих технологій", "Роль міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних 
проблем". 

Когнітивний компонент екологічної компетентності передбачає не лише здобуття екологічних знань, 
а й формування екологічного мислення майбутнього гірничого інженера. Студенти мають навчитися 
аналізувати, порівнювати, виділяти та класифікувати екологічні небезпеки гірничовидобувного та 
гірничопереробного комплексу. Майбутні фахівці мають прогнозувати вплив техногенних чинників на 
стан довкілля, моделювати інженерні заходи із захисту навколишнього середовища, оцінювати 
екологічну ефективність запроваджених заходів. На нашу думку, важливим елементом організації 
практичної екологічно спрямованої діяльності та високого рівня засвоєння знань в межах реалізації 
факультативного курсу є семінарські та практичні заняття. На відміну від лекцій, які закладають основи 
наукових знань і слугують підґрунтям для поглиблення і систематизації знань, семінарські та практичні 
заняття мають на меті розширити, деталізувати та закріпити екологічні знання. Крім того вони сприяють 
формуванню та закріпленню екологічно спрямованих умінь та навичок. Важливою формою роботи є 
лабораторні заняття, проведення яких мало на меті закріпити знання отримані при вивченні лекційного 
курсу, а також на семінарських та практичних заняттях. На лабораторних заняттях відбувається 
формування екологічних умінь та навичок, що є важливою складовою екологічної поведінки, а отже 
відбувається формування діяльнісного компоненту екологічної компетентності.  

Враховуючи цей факт, на допомогу студентам, нами були розроблені методичні рекомендації до 
вивчення факультативного курсу "Особливості формування екологічної компетентності майбутніх 
гірничих інженерів", що містять теоретичні відомості до кожної із запланованих тем. Крім того 
застосовуються також інші форми самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, які 
реалізуються у вигляді консультацій, творчих завдань, тощо. 

В експериментальних групах окрім запропонованого факультативного курсу і технології, було 
впроваджено спеціальні завдання у системі виробничих практик, виконання яких слід відобразити у 
щоденнику та у звіті з практики. Навчальний процес в експериментальних групах проводився на основі 
єдності педагогічних принципів та принципів екологічної освіти: цілісності, неперервності, 
інтегративності, доступності, науковості та системності. Студенти проходили виробничі практики на 
підприємствах гірничовидобувного та гірничопереробного комплексу Житомирської області. Ключовим 
аспектом концепції екологічної освіти на даному етапі є формування екологічної культури та збереження 
здоров’я фахівця. Під час проходження практики студентам пропонувалося на основі доступної 
документації та ґрунтуючись також на власних спостереженнях висловити та обґрунтувати власну думку 
щодо екологічної безпеки виробництва та збереження здоров’я працівників. Студенти мали також 
запропонувати комплекс заходів, які були покликані сприяти зменшенню техногенного навантаження 
виробництва на довкілля.  

На заключному, результативно-оціночному етапі відбувалося оволодіння екологічною 
компетентністю, що характеризувалося сформованістю всіх компонентів екологічної компетентності 
майбутнього гірничого інженера та проявлялося під час участі студентів у різноманітних позааудиторних 
заходах і акціях екологічного характеру. 

Важливими для формування екологічної компетентності майбутнього гірничого інженера, були також 
різноманітні позааудиторні форми роботи, особливістю яких є те, що вони ґрунтуються на засадах 
добровільності та задоволення пізнавальних інтересів і потреб студентів. На нашу думку, для організації 
практичної екологічно спрямованої діяльності, як на побутовому, так і на професійному рівнях 
одночасно з аудиторними формами роботи ефективним є залучення студентів до різноманітних 
екологічних заходів, акцій та екскурсій, які сприятимуть формуванню екологічної активності особистості 
у вирішенні екологічних проблем. Зокрема, студенти експериментальних груп брали участь у таких 
природоохоронних акціях, як: "Малим річкам – чисту воду", "Посади дерево", "Зелена планета", "Чисте 
місто", природоохоронних акціях до Дня довкілля тощо. Крім того нами проводилась низка 
позааудиторних заходів на екологічну тематику: конкурс плакатів "Майбутнє планети в наших руках", 
ігри типу "Що? Де? Коли?", вікторини "Чисте довкілля – здорове покоління", "Зелена аптека" тощо. 
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Важливою складовою у формуванні екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів є 
навчальні екскурсії, які забезпечують формування мотиваційного, когнітивного, діяльнісного та 
аксіологічного компонентів екологічної компетентності. Для студентів експериментальних груп 
проводились ознайомчі екскурсії на виробничі об’єкти міста та області. Так, з метою ознайомлення 
студентів з природними багатствами Житомирщини була організована екскурсія до "Музею коштовного 
та декоративного каміння", що в смт. Володарськ-Волинський. Також студенти відвідали 
"Новоберезівський", "Давидівський", "Лезніківський" кар’єри, де під час екскурсій знайомилися з 
виробничими та технологічними процесами, а також визначали чинники, що впливають на якість 
оточуючого середовища, рівень шкідливості виробництва та потенційні загрози для здоров’я людини, 
пізнавали екологічну ситуацію рідного краю, вчилися аналізувати та встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки екологічних проблем, прогнозувати екологічні наслідки антропогенного та техногенного впливу, 
давати оцінку екологічним взаємодіям в контексті концепції сталого розвитку. При цьому особлива увага 
приділялася оформленню результатів екскурсії, які студенти могли представити у вигляді презентацій, 
доповідей тощо. Цінність екскурсій полягає в тому, що навчання під час екскурсій відбувається при 
безпосередньому сприйнятті об’єктів, що спостерігаються, зв’язку навчання з життям, поясненні 
теоретичного та практичного значення досліджуваних об’єктів, реалізації міжпредметних зв’язків. 

Постійний моніторинг, пілотажні зрізи надали нам можливість зробити висновки, що найбільш 
ефективними є такі форми семінарських та практичних занять як: семінар-дискусія "Визначення та 
вивчення мотивів вибору студентами майбутньої професії", семінар з елементами "мозкового штурму" 
"Розробка моделі екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів", тематичні заняття з 
використанням методу "аналізу ситуацій" "Визначення внутрішніх факторів фізико-хімічної міграції 
хімічних елементів" та "круглого столу" "Мінеральні ресурси та технофільність хімічних елементів".  

Результати студентів оцінювалися за кредитно-модульною системою навчання за 100 – бальною 
шкалою. Протягом всього часу вивчення факультативного курсу студенту пропонувалося набрати певну 
кількість балів, які мали відображати повноту засвоєння екологічних знань та сформованості екологічних 
умінь та навичок. В процесі вивчення факультативного курсу застосовується поточний контроль, 
модульний контроль та підсумковий контроль знань студентів. Об’єктом оцінювання знань студентів є 
програмний матеріал різного рівня складності, засвоєння якого здійснюється під час поточного та 
підсумкового контролю. 

Висновок. Впровадження особистісно-орієнтованої технології у навчальний процес з метою 
формування екологічної компетентності дозволяє: 

• спроектувати навчальну діяльність, максимально враховуючи індивідуальні здібності й можливості 
суб’єктів і гарантувати досягнення мети. 

• розроблена технологія забезпечує викладання навчального матеріалу з метою, як розширення обсягу 
екологічних знань, так і постійного перетворення їх в суб’єктний досвід кожного студента;  

• стимулює студентів до самоосвіти, саморозвитку та самовираження під час оволодіння новими 
знаннями та формує внутрішню потребу до екологічної поведінки;  

• адаптується до особистісних особливостей студента, його індивідуальних властивостей, які 
впливають на навчальну діяльність;  

• гнучкість технології дозволяє організувати навчальний матеріал так, щоб студент мав можливість 
вибору при виконанні завдань екологічного характеру і використанні найбільш значущих для нього 
способів опрацювання навчального матеріалу;  

• запропонована технологія дозволяє контролювати й оцінювати не лише результат, а й зміни 
особистості студента, які відбулись у процесі формування екологічної компетентності. 

Реалізація запропонованої технології потребує подальшого дослідження зокрема в напрямі 
порівняльного аналізу екологічної підготовки фахівців освітніх рівнів бакалавр і магістр з напряму 
"Гірництво". 
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Герасимчук Е. Л. Особенности технологии формирования экологической компетентности будущих 
горных инженеров. 

В статье рассмотрено и проанализировано актуальные идеи использования образовательных 
технологий обучения и преподавания в высшей школе. Обосновано введение педагогической технологии 

формирования экологической компетентности будущих горных инженеров в процессе 
профессиональной подготовки. Раскрыта роль дисциплин гуманитарного, естественного и цикл 
профессионального направления в формировании составляющих экологической компетентности. 

Определены ведущие формы и методы учебной работы, способствующие формированию экологической 
компетентности специалистов направления "Горное дело". 

Ключевые слова: технология, педагогическая технология, естественные дисциплины, горный инженер. 

Herasymchuk О. L. Peculiarities of Forming Ecological Competence among Future Mining Engineers. 

Sharp ecological issues require qualitative ecological education that provides the formation of ecological world 
outlook among future specialists who will be able to carry out their future professional activities taking into 
account the possibilities of nature. This issue is of urgent importance especially for technical specialists, in 
particular for the field of ''Mining'' where specialists deal with the breach of environment. This needs the 

development and introduction of education technologies, which would provide finding the optimal ways of 
forming ecological competence among future specialists. 

The article describes and analyzes the actual ideas of applying educational technologies of training and 
teaching in a higher educational establishment. The scientific methods of analysis, synthesis, observation and 

generalization are used for the development of technology of forming ecological competence and its constituents 
among future mining engineers. The author substantiates the introduction of pedagogical technology of forming 
ecological competence among future mining engineers in the process of their professional training. The paper 
examines the main stages of the technology realization, namely, motivational and orientation, cognitive and 

integration, resulted and estimation. According to every stage the paper determines the goals, contents, forms 
and means of the technology of forming ecological competence of future specialists. The author shows the role of 

humanitarian, natural, and professional oriented sciences for forming the constituent parts of ecological 
competence. The paper determines the leading training forms and methods that influence the formation of 

ecological competence of specialists in the field of "Mining". 

Key words: technology, pedagogical technology, natural sciences, mining engineer. 
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ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ 
ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-

ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ 

У даній статті розглянуто особливості та проаналізовано основні складові педагогічної майстерності 
до формування професійно-етичної компетентності майбутнього фахівця банківської справи. 

Визначено передумови підвищення рівня педагогічної майстерності науково-педагогічного складу вищого 
навчального закладу. З викладених у статті суджень стосовно досліджуваної проблеми, окреслено ряд 

важливих рекомендацій. 

Ключові слова: педагогічна майстерність, професійно-етична компетентність, науково-педагогічний 
склад, фахівець банківської справи. 

Постановка проблеми. У світлі соціально-економічних перетворень, що відбуваються в українській 
державі, на перший план у сфері професійної освіти виходять проблеми підготовки фахівців, здатних, 
передусім, аналізувати нестандартні ситуації, приймати оптимальні рішення в умовах невизначеності та 
прогнозувати можливі наслідки. На сьогодні ці завдання актуалізуються, оскільки виникає необхідність 
пошуку нових шляхів підвищення ефективності підготовки фахівців банківської справи. Однією з 
передумов вирішення важливого і складного завдання з підготовки конкурентоздатних фахівців є 
розвиток педагогічної майстерності науково-педагогічного складу навчального закладу, зокрема, шляхом 
покращання психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів та формування їх готовності до 
професійного самовдосконалення, саморозвитку, а через нього – продуктивної педагогічної діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню педагогічної майстерності викладачів 
вищих навчальних закладів присвячені праці С. П. Архипової, І. А. Зязюна, П. Г. Лузан, С. Г. Погорілої, 
О. А. Столярчука, В. М. Теслюка, Є. В. Тягнирядно, Л. М. Шовкун та інших. Проте в їх працях мова 
здебільшого йде про загальні питання професійної майстерності викладача в умовах звичайного 
навчального процесу. Підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічного складу вищого 
навчального закладу як один із аспектів формування професійно-етичної компетентності сучасного 
фахівця банківської справи ще не була предметом дослідження. 

Метою статті є проаналізувати основні складові педагогічної майстерності науково-педагогічного 
складу вищого навчального закладу до формування професійно-етичної компетентності сучасного 
фахівця банківської справи та вказати на деякі шляхи її вдосконалення. 

Виклад основного матеріалу. Актуальність проблеми викликана необхідністю врахування нових 
вимог до вищої освіти в умовах трансформації суспільства, фінансового простору та потребою 
компетентних фахівців банківської справи. 

Педагогічну майстерність прийнято трактувати як сукупність якостей особистості, які забезпечують 
високий рівень самоорганізації професійної діяльності педагога. Складовими педагогічної майстерності 
називають професійні знання, педагогічну техніку, педагогічні здібності, педагогічну моральність, 
професійно значущі якості та зовнішню культуру [1: 57]. Нам імпонує думка А. Маркової, яка вважає, що 
в основі педагогічної майстерності лежить високий рівень професіоналізму. Загалом це своєрідний сплав 
особистої культури, знань і світогляду педагога, його всебічної теоретичної підготовки з досконалим 
володінням прийомами навчання і виховання, педагогічного технікою і передовим досвідом. 

Слід зазначити, що формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської 
справи висуває специфічні вимоги до особистісних якостей викладача, його моральних ціннісних 
орієнтацій та якостей. Окрім необхідних кожному викладачеві загальнокультурних та спеціальних знань, 
принципового значення набувають знання основ етики бізнесу, професійної етики банківського 
працівника, правил організації конструктивних комунікацій, а також основ конфліктології.  

Важливо, щоб такий педагог усвідомлював, що він виховує людину, відповідальну за долю інших 
людей, людину, яка, працюючи з великими потоками грошей, повинна уміти утримуватись від заздрості, 
жадібності та матеріальних спокус. У цьому випадку сам викладач, як зазначає І. Бех, повинен мати 
спрямованість на цінність служіння і виховувати її у своїх студентів. Для цього важливо, на думку 
І. Беха, щоб викладач розумів, що "спрямованість виховного процесу на цінність служіння заперечує 
цілковиту орієнтацію на цінність соціальних досягнень і володіння. За активної цінності соціальних 
досягнень як визначальної основним ставленням до життя стає суперництво, що створює тривожні 
настрої, невпевненість у собі й виступає перепоною для успішного особистісного розвитку. За цінності 
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володіння людина є тільки об’єктом, засобом для досягнення цілей, моральних заборон тут 
немає" [2: 39]. 

Викладачеві для формування професійно-етичної компетентності майбутніх працівників банківської 
сфери необхідні також певні якості, важливі для розуміння молодих людей. Це, насамперед: 

здатність сприймати й адекватно психологічно інтерпретувати поведінку молодої людини 
безпосередньо в кожний момент спілкування, фіксувати зміни в почуттях і вчинках, визначати причини, 
які ці зміни зумовлюють; 

сформованість широкого набору оцінних критеріїв, які б давали йому змогу порівняти характер змін, 
що настають у вербальній і невербальній поведінці молодих людей, і своєчасно робити щодо цього 
правильні висновки; 

уміння постійно усвідомлювати і правильно реагувати на те, як сприймають і психологічно 
інтерпретують його образ і поведінку студенти; 

знання про типові помилки ("стереотипізація", "нав’язування суб’єктивного бачення" тощо), що їх 
нерідко допускають педагоги при оцінці зовнішньогo внутрішнього образу студентів, а також при 
психологічному поясненні їхньої поведінки [2: 44]. 

Слід зазначити, що при формуванні у студентської молоді суспільно значущих моральних якостей як 
основних у структурі їх особистості домінантна роль належить спілкуванню. Серед різних стилів 
спілкування – діалогічного, альтруїстичного, конформістського, пасивного, маніпулятивного, 
авторитарно-монологічного, конфліктного – Г. Васянович для формування у студентів необхідних 
моральних якостей пропонує дотримуватись, насамперед, діалогічного. На думку дослідника, основними 
ознаками діалогічного стилю є активність, контактність і висока ефективність спілкування; педагогічний 
оптимізм, опора на позитивний потенціал особистості студента; поєднання доброзичливої вимогливості з 
довірою до молодої людини; впевнена відкритість, щирість і природність у спілкуванні; безкорислива 
чуйність і емоційне прийняття студентів як партнерів по спілкуванню, прагнення до взаєморозуміння і 
співпраці; достатньо висока та адекватна самооцінка, розвинене почуття гумору [3: 235]. 

Діалогічний стиль спілкування є вищим рівнем організації педагогічного процесу і притаманного 
йому розвивального, виховного і творчого потенціалу. Він забезпечує необхідний морально-
психологічний контакт, який має виникати між учасниками педагогічного процесу і перетворювати їх на 
суб’єктів спілкування. Такий стиль дозволяє долати різноманітні психологічні бар’єри при взаємодії 
викладача зі студентами (вікові, соціально-психологічні, мотиваційні, пізнавальні, ціннісні тощо), 
трансформує традиційну для молодих людей позицію підкорення, підпорядкування на позицію співпраці 
та перетворює їх на суб’єктів власної діяльності [3: 237]. 

Учений І. Бех вважає, що психологічно повноціннe спілкування можна досягти, дотримуючись таких 
умов: 

- взаємодія партнерів "на рівних" (рівність сутнісних позицій учасників спілкування, або суб’єкт-
суб’єктні відносини), коли постійно робиться поправка на своєрідність один одного і не 
дозволяється принижувати гідність один одного; 

- довірлива взаємна відкритість обох сторін; 
- відсутність оцінювального, "вимірювального"ставлення до будь-яких сторін індивідуальності 

кожного; 
- взаємне прийняття один одного як неповторних і цінних особистостей [2: 100]. 
Для організації роботи з формування професійно-етичної компетентності у майбутніх фахівців 

банківської справи представникам науково-педагогічного складу необхідно постійно звертати увагу на 
підвищення своєї педагогічної майстерності, здійснювати творчу оптимізацію як професійного, так і 
особистісного потенціалу. Загалом аналіз наукових джерел дозволяє визначити такі основні передумови 
підвищення рівня педагогічної майстерності науково-педагогічного складу вищого навчального закладу 
до формування професійно-етичної компетентності сучасного фахівця банківської справи: 

- орієнтація на професійно-етичні цінності та їх дотримання; 
- володіння необхідними академічними знаннями (педагогічними, психологічними та фаховими) на 

високому рівні; 
- високий рівень застосування професійних засобів праці (інноваційних технологій, технік, 

прийомів, методів), систематична підготовка до занять; 
- високий рівень розвитку професійного мислення; 
- прийнятний індивідуальний стиль професійної діяльності; 
- систематичне поповнення фахових знань, постійний науковий пошук, вдосконалення. 
Отже, для формування професійно-етичної компетентності майбутніх фахівців банківської сфери 

важливе значення має підвищення педагогічної майстерності науково-викладацького складу. Особистість 
викладача – це важливий фактор, що визначає результативність формування професійно-етичної 
компетентності у майбутніх фахівців банківської справи. Професійна майстерність викладача ВНЗ 
належить до феноменальних педагогічних явищ, яке приходить з досвідом, знаннями, роздумами, 
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дотриманням методичних вимог та порад. Важливою умовою підвищення рівня професійної 
майстерності викладача є усвідомлення ним, прийняття та розуміння сучасних вимог до професійної 
діяльності, знання специфіки роботи з формування моральних якостей та професійно-етичної 
компетентності, уміння налагоджувати недирективну особистісно-орієнтовану взаємодію та діалог із 
студентами. 

У цьому контексті ми проаналізували практичну діяльності науково-педагогічного складу ДВНЗ 
"Університет банківської справи", який засвідчив певні труднощі викладачів у роботі з формування у 
студентів професійно-етичної компетентності. Виявлено, що насамперед викладачі потребують більше 
інформації щодо особливості організації роботи у цьому напрямі. З огляду на це, для підвищення рівня 
професійної майстерності науково-педагогічного складу важливо організувати наступне: 

- відвідування занять представників науково-педагогічного складу, які мають статус кращих 
методистів; 

- відвідування міжнародних, загальноукраїнських конференцій, тематика яких пов’язана з 
професійною майстерністю, професійно-етичною культурою тощо; 

- взаємовідвідування різних видів занять (лекційних, практичних, семінарських тощо) з метою 
набуття викладачами необхідного досвіду; 

- методичні наради, семінари, круглі столи, основними завданнями яких було б підвищення рівня 
професійної майстерності; 

- вивчення досвіду представників науково-педагогічного складу у ВНЗ за допомогою різних 
джерел інформації. 

На нашу думку, для подолання труднощів, які виникають у процесі навчання, особливого значення 
слід надати тематичному семінару "Актуальні питання формування професійно-етичної компетентності 
у майбутніх фахівців банківської справи". На цьому семінарі можна передбачити і надати викладачам 
інформацію щодо важливих аспектів організації роботи з формування у майбутніх фахівців банківської 
справи професійно-етичної компетентності.  

На семінарі викладачі можуть ознайомитися з сутністю професійної етики як прикладної галузі 
філософської науки етики, структурою професійної етики, співвідношенням понять "етика", "мораль", 
"моральність" у діяльності банківських працівників. Особливого значення слід надати питанням про 
організацію роботи з формування у студентів професійно-етичної компетентності, специфіку 
використання активних методів навчання. 

При цьому необхідно враховувати, що ефективність роботи з формування професійно-етичної 
компетентності у майбутніх фахівців банківської справи залежить від професіоналізму викладача, його 
теоретичної підготовки, практичного досвіду, від його морального прикладу та авторитету. 

Педагог повинен бути для студентів прикладом, зразком для наслідування у вирішенні проблем 
морального характеру. Особливе значення у цьому контексті має характер взаємодії викладачів та 
студентів, тип їхнього спілкування. Викладачі намагаються прищепити студентам уявлення про 
важливість тривалої та повсякденної праці, про працю як істинний вияв справжньої цінності людини. 
Ключовою при цьому, на наш погляд, є думка В. Сухомлинського про те, що "активний вплив думок і 
моральних почуттів – це поєднання найрізноманітніших видів діяльності. Крім фізичної праці, велике 
виховне значення має колективна діяльність, яка вимагає подолання труднощів суто морального 
характеру. Завдання вчителя-вихователя полягає в тому, щоб спонукати учня до такої праці, в основі якої 
лежить цікавий творчий задум. Поєднання інтелектуальних і фізичних зусиль у такій праці і є умовою 
духовного загартування молодого покоління, умовою формування його готовності до продуктивної 
праці" [4: 232]. 

При організації взаємодії зі студентами необхідно надавати перевагу такому типу взаємин, як 
співпраця, при якій викладачі використовують не директивний вплив, а переконуючий, намагаючись 
обґрунтувати свої думки, рішення, пояснити студентам суть своїх вимог і своїх дій. Викладачі у роботі зі 
студентами повинні показати їм приклад відповідного ціннісного ставлення налагодження 
міжособистісної взаємодії, насамперед щодо ставлення один до одного не як до засобу вирішення своїх 
проблем, а як до гідних поваги співрозмовників. Педагогам слід переконати студентів у важливості та 
пріоритетності дотримання моральних норм в особистому та професійному житті – з огляду не на 
тактичні, а стратегічні цілі: гідного і чесного виконання професійного обов’язку.  

Діалогічний спосіб навчання має охоплювати як спільний пошук педагогами та студентами шляхів 
розв’язання складних завдань морально-етичного характеру, так і стимулювання самостійності студентів 
у професійно-етичному вдосконаленні. Відповідно до поради В. Сухомлинського, одне з основних 
завдань морального виховання викладачі вбачали у тому, щоб "дбайливо оберігати, зміцнювати в душах 
юнаків та дівчат благородне почуття їхньої духовної правоти у великому і малому, відкривати перед 
ними можливості для випробування сумління" [4: 384]. 

Висновки. На підставі теоретичного аналізу та практичного досвіду можна зробити висновок, що для 
формування професійно-етичної компетентності у майбутніх фахівців банківської справи представникам 
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науково-педагогічного складу необхідно постійно звертати увагу на підвищення своєї педагогічної 
майстерності, здійснювати творчу оптимізацію як професійного, так і особистісного потенціалу. Для 
цього важливе значення має орієнтація на професійно-етичні цінності та їх дотримання; володіння 
необхідними академічними знаннями (педагогічними, психологічними та фаховими); високий рівень 
застосування професійних засобів праці (інноваційних технологій, технік, прийомів, методів), 
систематична підготовка до занять; відповідний індивідуальний стиль професійної діяльності; 
систематичне поповнення фахових знань, постійний науковий пошук, вдосконалення та ін. 

Перспективами подальших розвідок у даному напрямку є дослідження потреб у кваліфікованих 
фахівцях банківської справи та можливості до підвищення їх конкурентоздатності на сучасному ринку 
праці, а також вивчення міжнародного досвіду підготовки кваліфікованих кадрів. 
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Грыцив В. Б. Повышение педагогического мастерства профессорско-преподавательского состава 
вуза как предпосылка к формированию профессионально-этической компетентности будущего 

специалиста банковского дела. 

В данной статье рассмотрены особенности и проанализированы основные составляющие 
педагогического мастерства к формированию профессионально-этической компетентности будущего 

специалиста банковского дела. Определены предпосылки повышения уровня педагогического 
мастерства профессорско-преподавательского состава вуза. Из изложенных в статье суждений 

относительно исследуемой проблемы, нами были обозначены ряд важных рекомендаций. 

Ключевые слова: педагогическое мастерство, профессионально-этическая компетентность, научно-
педагогический состав, специалист банковского дела. 

Hrytsiv V. B. Enhancement of Pedagogical Skill of Scientific and Pedagogical Staff of a Higher Educational 
Institution as a Prerequisite for the Formation of the Professional and Ethical Competence of a Future 

Specialist of Banking. 

An important precondition for training of competitive banking sector specialists is development of teaching skills 
of the scientific and pedagogical staff of an educational institution. The article deals with the peculiarities and 
the main components of pedagogical skills for the formation of the professional and ethical competence of a 
future banking specialist. In the basis of pedagogical skill there must be a high level of professionalism. In 
general, it is a kind of amalgamation of personal culture, knowledge and outlook of the teacher, his / her 

comprehensive theoretical training along with being good at methods of teaching and applying pedagogical 
techniques and advanced experience. 

The following methods were used in the research: analysis, generalization, systematization of the scientific 
source data with the intention of defining the ways to enhance the level of pedagogical skills in order to form the 

professional and ethical competence of the bankers-to be. 
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As a result of the research some recommendations have been worked out. The author singles out the importance 
of holding workshops, seminars, meetings for improving teaching skills and as a matter of fact 

for enhancing student outcomes. Representatives of the scientific and pedagogical staff must constantly pay 
attention to improving their pedagogical skills in order to optimize professional as well personal potential. 

Key words: pedagogical skill, scientific and pedagogical staff, professional and ethical competence. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

У статті виокремлено модель педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему 
середньої освіти; відображено бачення складових моделі; розкрито технологію забезпечення реалізації 
моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти; 

охарактеризовано поетапне забезпечення реалізації моделі на основі застосування сучасних принципів 
та інновацій для перспективного розвитку системи середньої освіти регіону. 

Ключові слова: інновація, інноваційна діяльність, інноваційні підходи, модель, педагогічні 
умови,технологія, система середньої освіти. 

Проблема постановки. Актуальність теми зумовлена високими темпами розвитку науки та 
інтенсивним впровадженням інновацій в управлінський процес. Впровадження інноваційного 
менеджменту в систему середньої освіти забезпечує реалізацію стратегій державної освітньої політики 
щодо її інноваційного розвитку шляхом ознайомлення широкого педагогічного загалу з освітніми 
інноваціями, здійсненням наукового супроводу впровадження освітніх інновацій та залученням освітян 
до активної участі в інноваційних процесах. Існуюча у державі модель управління освітою не повністю 
відповідає вимогам демократизації, що передбачають розширення впливу громадської думки на 
прийняття адекватних управлінських рішень, динамічне реагування на потреби суспільства, перерозподіл 
функцій управління між центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування. 

Метою статті є виокремлення особливостей забезпечення реалізації моделі педагогічних умов 
впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти. 

Завдання дослідження: розкрити складові технології забезпечення реалізації моделі педагогічних 
умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблеми управління освітою присвячені 
наукові праці Г. Балихіна, Л. Ващенко, А. Гошко, В. Грабовського, Л. Даниленко, Г. Дмитренка, 
І. Довбиш, Г. Єльникової, О. Зайченко, Ю. Кавун, Л. Калініної, М. Комарницького, Г. Корнетова, 
Г. Костюк, В. Князева, Т. Лукіної, В. Маслова, В. Мельник, Т. Шамової та інш., які розкривають поняття 
й технологію управління, поняття якості освіти та сутність розробки кваліметричних еталонів для 
вимірювальних процедур. 

Концептуальні положення управління закладами середньої освіти розглянуто в роботах 
Ю. Бабанського, Є. Березняка, В. Бондаря, Л. Даниленко, В. Маслова, В. Пікельної, С. Сисоєвої. 
Психологічні аспекти управління знайшли відображення в монографії Л. Карамушки. Філософський та 
соціологічний аспекти висвітлено в роботах В. Андрущенка, Б. Гершунського, І. Зязюна, В. Кудіна, 
В. Кременя; В. Лутая, В. Солодкова та ін.; управлінський – В. Бондаря, Л. Даниленко, Г. Дмитренко, 
О. Єльникової, Л. Калініної, Ю. Конаржевського, М. Кондакова, В. Маслова, Н. Островерхової, 
М. Поташника, М. Черпинського. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Педагогічна технологія, як вважає В. Беспалько – це 
послідовна взаємопов’язана система дій, спрямована на вирішення педагогічних завдань, або ж як 
планомірне і послідовне втілення на практиці спроектованого процесу управління [1: 121]. Метою даної 
технології є зростання якості освітнього процесу та гарантоване досягнення педагогами очікуваних 
результатів. 

На думку Т. Машарової, технологія передбачає побудову системи цілей в певній ієрархії (від 
загальних до конкретних), що дозволяють досягати відповідного результату в особистісному розвитку 
педагога з високою варіативністю застосування форм і методів навчання та виховання [2: 157]. Дане 
значення дослідниці є для нас особливо важливим, оскільки ми маємо справу з педагогічними умовами, 
які передбачають сукупність форм і методів управління з метою впровадження інноваційного 
менеджменту в систему середньої освіти. 

Особлива увага вчених приділяється розвитку методології сучасних управлінських інновацій та 
напрямів управління інноваційним закладом. У цілому в зоні уваги вчених перебувають питання 
розвитку інноваційних напрямів управління якістю освіти. При цьому поки що недооцінюється 
прогностичний потенціал механізму моделювання, як інноваційного механізму вдосконалення 
управління освітою [3: 85]. 
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Ґрунтуючись на концептуальні засади реформування системи середньої освіти та здійснивши 
теоретичний аналіз сучасного стану педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в 
систему середньої освіти нами розроблена модель, яка впроваджуватиметься в управлінський процес 
саме за допомогою педагогічних умов в системі середньої освіти, з продукуванням та впровадженням 
інноваційних змін, з урахуванням регіональної специфіки, зовнішніх та внутрішніх факторів, а також 
врахуванням соціального, економічного, адміністративного та освітньо - культурного потенціалу.  

Модель педагогічних умов спрямована на: використання варіативних управлінських рішень; прогноз 
кінцевих результатів діяльності; включення економічних механізмів діяльності пов’язаних з 
необхідністю посилення фінансової самостійності; поєднання адміністративного, колективного 
управління та самоврядування.  

Реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої 
освіти заснована на розподілі педагогічних умов, застосуванні управлінських рішень на складові та 
поетапної оцінки кожного з них. Будь-яке рішення, схвалене до впровадження, потребує детального 
опрацювання по виконавцях, функціях, термінах.  

Забезпечення реалізації моделі складається з таких кроків, які взаємопов’язані логічною 
послідовністю і сукупністю педагогічної оцінки інноваційного менеджменту. Розглянемо детальніше ці 
кроки:  

1) Обґрунтування необхідності впровадження інноваційного менеджменту. 
Даний крок технології передбачає проектування необхідності впровадження інноваційного 

менеджменту в систему середньої освіти. На обґрунтування даної цілі справляють свій вплив педагогічні 
умови, визначені нами та представлені в моделі педагогічних умов впровадження інноваційного 
менеджменту в систему середньої освіти.  

Разом з тим, керівник закладу загальної середньої освіти виявляє можливості змін окремих елементів 
системи, організаційних структур, змісту, технологій освіти тощо. Вивчається та аналізується сучасний 
стан функціонування об’єкту змін, ресурсні можливості його забезпечення.  

2) Прийняття рішення про впровадження інноваційного менеджменту. 
Керівник формує, обґрунтовує та приймає рішення на основі формалізації нововведень, щодо 

необхідності впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти. На даному етапі 
розробляється проект плану, визначаються його основні етапи, та терміни виконання. Даний етап 
передбачає виокремлення умов, форм, змісту, засобів, методів діяльності закладу загальної середньої 
освіти, який повинен відображати сучасні реалії освіти та є системним інноваційним розвитком 
навчального закладу. 

3) Впровадження інноваційного менеджменту. 
 Умови впровадження інноваційного менеджменту поділяються на соціальні, організаційні 

та психологічні категорії. 
  Впровадження інноваційного менеджменту у загальноосвітніх навчальних закладах 

проводиться за такою послідовністю: 
- підготовка та перепідготовка педагогічних працівників (усвідомлення колективом 

необхідності змін та впровадження нововведень; 
- забезпечення новітніми технічними засобами робочих місць; 
- впровадження програмного забезпечення, запуск системи, використання. 
4) Відстеження процесу застосування інноваційного менеджменту. 
 На даному етапі здійснюється обстеження існуючих форм і методів управління, 

визначаються негативні та позитивні сторони педагогічних умов та фактори, які сприяють застосуванню 
інноваційного менеджменту. Керівник координує процес застосування інноваційного менеджменту в 
систему середньої освіти. 

  Разом з тим, виокремлюється стиль управління керівника, вміння презентувати нову ідею, 
оцінювати та контролювати проміжні результати, делегувати повноваження, мотивувати до співпраці, 
налагоджувати зовнішні і внутрішні комунікаційні зв’язки. Результатом даного етапу є подолання опору 
та психологічного дискомфорту в колективі. 

5) Аналіз, контроль і оцінювання процесу та результатів впровадження інноваційного 
менеджменту. 

 Надзвичайно місткий етап, як за смисловими, так і за змістовними навантаженнями. 
Аналізується зовнішнє та внутрішнє середовище, макро- та мікрооточення.  

 На основі детального аналізу всіх процесів впровадження інноваційного менеджменту у 
систему середньої освіти здійснюється безпосередній контроль за їх впровадженням та оцінюються 
результати впровадження інноваційного менеджменту. Визначаються тенденції змін процесу, при 
потребі формуються рекомендації по його корегуванню. 

6) Прийняття рішення про продовження застосування інноваційного менеджменту чи припинення 
роботи над ним. 
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  Дане рішення приймається після ретельного аналізу та оцінки впровадження і застосування. 
Питання продовження чи припинення роботи застосування інноваційного менеджменту в системі 
середньої освіти приймається виключно керівником.  

7) Підведення підсумків та аналіз результатів упровадження інноваційного менеджменту.  
  Керівник закладу загальної середньої освіти протягом часу впровадження аналізує та згідно 

з отриманими результатами, розробляє заходи щодо упровадження інноваційного менеджменту в 
систему середньої освіти.  

Успішність впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти передбачає 
усвідомлення керівником практичної значущості різних інновацій в системі середньої освіти не лише на 
професійному, а на особистісному рівні. В цілому готовність до інноваційного менеджменту 
визначається, як особистісний стан, який передбачає наявність в керівника мотиваційно-ціннісного 
ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення 
управлінських цілей, здатності до творчості і рефлексії. Вона є основою активної суспільної і 
професійно-педагогічної позиції суб’єкта, яка спонукає до інноваційної діяльності та прияє її 
продуктивності.  

Упровадження моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему 
середньої освіти вимагає підтримки гнучкого режиму функціонування закладу середньої освіти. Для 
досягнення цієї мети необхідно використати такі способи забезпечення виконання основного завдання 
реалізації моделі в межах зазначених вище: 

 - адаптація моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої 
освіти до умов регіону; 

 - визначення пріоритетів розвитку закладів системи середньої освіти та встановлення оптимальних 
критеріїв його діяльності; 

 - взаємоузгодження критеріїв та факторів моделі розвитку закладів середньої освіти регіону; 
- включення коефіцієнтів вагомості у нисхідний інформаційний потік для застосування у моделі 

діяльності інноваційного менеджменту; 
- періодичне визначення якості діяльності закладу системи середньої освіти на засадах інноваційного 

менеджменту та коригування відповідно з цим інновацій в педагогічному та управлінському процесі; 
- організація періодичного анкетування працівників закладів системи середньої освіти щодо 

пріоритетів розвитку системи середньої освіти на засадах інноваційного менеджменту; 
- коригування діяльності закладів системи середньої освіти із застосуванням інноваційного 

менеджменту. 
Для забезпечення реалізації моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в 

систему середньої освіти потрібно притримуватись даних управлінських дій з боку керівника: 
- визначення змісту педагогічних умов; 
- розробка нормативно-правової бази впровадження інноваційного менеджменту в систему 

середньої освіти; 
- визначення змісту інновацій; 
- розробка науково-методичного забезпечення інноваційної діяльності; 
- підготовка структурних підрозділів щодо інноваційної діяльності; 
- обновлення структури управління; 
- обновлення та реконструкція матеріально-технічного оснащення; 
- використання непереривної системи особистісного навчання; 
- реалізація системи організаційно-процедурних механізмів; 
- здійснення системи управлінської діяльності; 
- розробка та введення інноваційних технологій в педагогічний процес; 
- аналіз інноваційної діяльності. 
Важливим аспектом управління, що визначає ефективність інноваційної діяльності в системі 

середньої освіти, є організація праці суб’єктів інноваційного процесу. Кожен суб’єкт системи середньої 
освіти здійснює весь функціональний цикл самоуправління: самоаналіз, ціленаправленість, планування, 
самоорганізацію та самоконтроль, самокорекцію. 

Аналіз проведеної нами інноваційної діяльності закладів системи середньої освіти дозволив виявити 
протиріччя між: 

- потребою держави в освічених керівниках закладів системи середньої освіти з високим рівнем 
культури, мобільності, творчості та адаптивності до соціально-економічних змін і недостатнім рівнем 
усвідомлення інновацій в управлінні середньою освітою; 

- необхідністю впроваджувати нові знання та використовувати сучасні способи передачі інформації, 
застосовувати інноваційні освітні технології та низьким рівнем управлінської готовності керівника 
закладу системи середньої освіти, недостатніми економічними можливостями впровадження інновацій в 
освіті; 
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- недостатньою розробленістю та поширеністю інновацій в освітній діяльності. 
Висновки. Таким чином, застосування різних методик та розробка технології забезпечення реалізації 

моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти 
дозволить керівнику закладу системи середньої освіти підвищити якість і ефективність керування 
навчальним закладом за рахунок педагогічних умов впровадження інновацій в систему середньої освіти, 
які в свою чергу, приведуть до покращення діяльності системи середньої освіти.  

Важливою умовою успішності інноваційного розвитку навчального закладу є наявність в освітнього 
інноваційного середовища, системи морально-психологічних відносин, підкріпленим комплексом засобів 
організаційного, методичного, психологічного характеру, що забезпечує введення інновацій в 
управлінський процес. 

Шлях у цьому напрямку потребує формування у особистості таких якостей, як ініціативність, 
можливість творчого мислення та знаходження нестандартних рішень, вміння обирати професійний 
шлях, готовність навчатися на протязі всього життя, що, в свою чергу, вимагає постійного оновлення 
моделі педагогічних умов впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти. 
Подібна модифікація неминуче манить за собою і адекватні зміни використаних в даний час форм 
організації освітнього процесу в системі середньої освіти. 

Виконати такі вимоги зможе лише динамічно розвиваюча освітня система, в якій ведучу роль при 
виконання педагогічного процесу відіграє інновація, при цьому виникає необхідність як у формуванні 
колективу здатного здійснювати інноваційну діяльність, так і в застосуванні ефективних способів 
регулювання процесу розробки та використання інновацій в управлінні. 

Завдання керівника системи середньої освіти, у даному випадку, полягає в тому, щоб забезпечити 
необхідні педагогічні умови інноваційної діяльності, створити в своєму освітньому середовищі 
відповідну атмосферу, яка сприятиме максимальній її реалізації. При цьому, особливе значення 
надається здійсненню інновацій, тобто розробці та реалізації ініціатив по зміні якості, форм та методів 
управління самими ж учасниками освітнього процесу.  
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В статье выделена модель педагогических условий внедрения инновационного менеджмента в систему 
среднего образования; отражено видение составляющих модели; раскрыта технология обеспечения 

реализации модели педагогических условий внедрения инновационного менеджмента в систему среднего 
образования; охарактеризованы поэтапное обеспечение реализации модели на основе применения 
современных принципов и инновациям для перспективного развития системы среднего образования 

региона. 
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педагогические условия, технология, система среднего образования. 

Drahunova V. V. Ensuring the Implementation of the Model of Pedagogical Conditions for the Introduction 
of Innovation Management in Secondary Education. 

In this article, the scientific-theoretical analysis of innovative management in the system of secondary education; 
the basic conditions of their implementation are determined. The simulation process in the secondary education 

system is singled out. The model, which will be implemented in the management process with the help of 
pedagogical conditions in the system of secondary education, with the production and introduction of innovation 

changes, taking into account regional specifics, external and internal factors, is characterized. The stage-by-
stage analysis of the implementation of the model is analyzed based on the application of modern principles and 
innovations for the long-term development of the secondary education system in the region. The technology of 

realization and model of pedagogical conditions of introduction of innovative management in the system of 
secondary education is revealed; the peculiarities of the implementation of the model and the model of 

pedagogical conditions in the system of secondary education are singled out. The components, criteria and 
indicators of realization evaluation and models of pedagogical conditions for implementing innovation 

management in the secondary education system are shown; characterized their phased introduction in the 
management process with the help of the developed technology to ensure implementation of the model 

pedagogical conditions for the introduction of innovation management in the secondary education system. 

Key words: innovation, innovative activity, innovative approaches, model, pedagogical conditions, technology, 
secondary education. 
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ 
СТУДЕНТІВ-ПОЛІТОЛОГІВ 

У статті досліджуються організаційні та методичні засади забезпечення професіоналізації студентів 
у вищому навчальному закладі шляхом посилення співпраці між викладачами фахових дисциплін та курсу 
іноземної мови. Запропоновано засоби та форми роботи в рамках іншомовної підготовки студентів з 
метою створення моделі професійного середовища, професійної діяльності та Я-концепції майбутніх 
політологів, які становлять психологічну модель професії. Визначено алгоритм розробки навчального 

модуля з іноземної мови, орієнтованого на професіоналізацію студентів. 

Ключові слова: професіоналізація студентів, первинна професіоналізація політологів, міждисциплінарні 
зв’язки, навчальний модуль з іноземної мови, іноземна мова професійного вжитку. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Політичний дискурс в межах однієї країни або мови 
не може бути достатнім джерелом інформації для професійного становлення фахівця з політології, 
оскільки таке обмеження призведе до вузького та упередженого розуміння глобальних процесів. 
Необхідність вивчення першоджерел та ознайомлення з професійним доробком колег, дослідження 
громадської думки поза межами України вимагає підвищення ролі практичного опанування професійною 
діяльністю та посилення міжпредметних зв’язків між фаховими дисциплінами та курсом англійської 
мови в процесі професійної підготовки майбутніх політологів. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. Сучасні дослідження в сфері іншомовної підготовки 
здебільшого зосереджені на оптимізації курсу іноземної мови професійного вжитку і розглядають 
методичні аспекти роботи із студентами. До того ж, недостатньо вивченим залишається питання 
особливостей іншомовної підготовки політологів з урахуванням їхніх майбутніх професійних потреб. 
Серед основних напрямів досліджень в цьому напрямі є роботи Дробишевої Н. Н., яка відзначає 
поліпредметність змісту курсу іноземної мови професійного вжитку як фактор професіоналізації 
студентів-політологів; Петько Л. В., яка досліджує форми та методи іншомовної підготовки майбутніх 
політологів; Суткевич Г. О. та Москалюк О. В., які вивчають методику навчання студентів-політологів 
конкретних видів комунікативної діяльності, зокрема, діалогу, аргументації, публічного мовлення тощо. 
В контексті нашого дослідження велике значення має доробок Рябенко Н. Л., яка розглядає контекстне 
навчання при підготовці політологів. Незважаючи на потужний потенціал цього підходу, дослідження в 
цьому напрямі носять вузький характер та не виходять поза межі методики викладання іноземних мов, 
що призводить до ототожнення результатів наукових розвідок в сфері контекстного навчання з 
результатами дослідження інтерактивних методів навчання при вивченні іноземних мов (зокрема, 
рольових, імітаційних, ділових ігор тощо). 

Професіоналізація студентів у рамках курсу іноземної мови потребує більш системного підходу та 
моделювання професійної діяльності майбутніх політологів, що вимагає посилення співробітництва між 
викладачами фахових дисциплін та англійської мови і дослідження ефективності їх взаємодії. Отже, 
засади контекстного навчання з метою реалізації професіоналізації студентів-політологів за допомогою 
курсу англійської мови є перспективним напрямом дослідження з метою оптимізації іншомовної та 
фахової підготовки майбутніх спеціалістів. 

Метою цієї статті є визначення форм та методів навчально-виховної роботи з метою 
професіоналізації студентів-політологів засобами іноземної мови. Розвідка передбачає виконання таких 
завдань: визначити поняття професіоналізації та її структуру; окреслити форми та методи реалізації 
компонентів процесу професіоналізації студентів; запропонувати форми та методи аудиторної та 
позааудиторної роботи студентів-політологів над застосуванням іноземної мови з метою 
професіоналізації. 

Виклад основного матеріалу. Професіоналізація є процесом та результатом опанування конкретних 
видів професійної діяльності та набуття відповідних професійних рис та якостей, тобто становлення 
професіоналізму [1: 301]. Дружилов С. О. до змісту цього процесу включає набуття знань, умінь, 
навичок, професійне самоусвідомлення, формування та розвиток цінностей та мотивації до професійної 
діяльності. Дослідник слушно вводить поняття ''модель професії'' та ''модель професійної діяльності'', 
оскільки в процесі навчальної діяльності студенти можуть лише імітувати професійну діяльність 
політологів. Водночас поняття ''модель'' передбачає набуття ними комплексного розуміння професійної 
діяльності, яку їм належить виконувати в майбутньому.  
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Процес професіоналізації реалізується в два етапи. Первинна професіоналізація безпосередньо 
пов’язана з професійним навчанням, тоді як вторинна професіоналізація відбувається в процесі реалізації 
професійної діяльності та не має часових меж. У вищому навчальному закладі відбувається первинна 
професіоналізація студентів, до складових якої дослідники відносять набуття знань, умінь та навичок, 
необхідних для успішної реалізації професійної діяльності [2: 173], засвоєння культурного досвіду 
людства, професійну соціалізацію, формування активної життєвої та професійної позиції [3: 71], 
соціально-професійних рис особистості, переконань, світоглядної позиції, професійних інтересів, 
професійних установок, мотивів, ставлень, ціннісних орієнтацій. 

Педагогічні засади професіоналізації студентів, на нашу думку, доцільно розглядати з точки зору 
контекстного навчання – теорії, запропонованої Вербицьким А. А., яка полягає в послідовному 
моделюванні в навчальній діяльності предметного та соціального змісту майбутньої професійної 
діяльності, з поступовою зміною пізнавальної діяльності на професійну, що не лише вимагає тісного 
співробітництва між конкретними викладачами фахових дисциплін та спеціалізованими кафедрами, але й 
залучення викладачів іноземних мов, адже в політичному дискурсі сьогодення неможливо брати участь 
без належного володіння англійською мовою. 

З метою подальшого визначення напрямів роботи над професіоналізацією студентів засобами 
англійської мови ми керуватимемося психологічною моделлю професії, запропонованою 
Дружиловим С. О., яка складається з трьох компонентів: 

- модель професійного середовища, до якої належать об’єкт, предмет, засоби праці, професійні 
завдання, умови праці та соціальне оточення.  

- модель професійної діяльності, яка включає різні шляхи взаємодії спеціаліста із професійним 
середовищем, цілі, результати та шляхи реалізації цієї взаємодії. 

- Я-концепція – уявлення студента про себе в контексті професійної діяльності.  
- окремо дослідник також розглядає професійні норми, цінності та загальні цілі професійної 

діяльності, на яких ґрунтується кожен із вищезазначених компонентів та наявність яких відрізняє 
дилетанта від професіонала. 

До функцій, які може виконувати курс англійської мови для майбутніх політологів, належать, 
зокрема: інформаційна, організаційна та контрольна. З метою формування моделі іншомовного 
професійного середовища викладач англійської мови має забезпечити студентів професійно значущою 
інформацією: 

- бібліотека іншомовних наукових публікацій з актуальних питань політичного дискурсу; 
- медіатека, де в зручний для студентів спосіб представлено відео, аудіо матеріали: виступи 

політичних діячів, політичних оглядачів, фільми та подкасти, зміст та тематику яких допомагають 
визначати викладачі фахових дисциплін; 

- перелік відомих політичних оглядачів та аналітиків, доступ до їхніх веб-сторінок, блогів, 
програм, подкастів тощо, з методичними матеріалами для самостійного опрацювання тощо. 

Організаційна функція полягає в забезпеченні участі студентів у міжнародних конференціях з 
політології англійською мовою, допомозі в організації спілкування з іноземними студентами, колегами, 
викладачами, респондентами (при проведенні опитувань) тощо. Оскільки теоретичний матеріал студенти 
опановують під час вивчення фахових дисциплін, частина лекцій, семінарів, домашніх завдань, 
позааудиторної роботи та контролю знань може здійснюватися англійською мовою. 

Контрольна функція є допоміжною та полягає в перевірці засвоєння студентами знань та розуміння 
інформації про об’єкт, предмет, професійні завдання та соціальне оточення політолога, і за бажанням 
викладачів фахових дисциплін може здійснюватися англійською мовою. 

Розглянемо вищезазначені компоненти моделі професійної діяльності з уточненням їх змісту для 
студентів-політологів на базі професіограми політолога за Романовою Є. С. 

Домінуючі види діяльності: вивчення політичних явищ в динаміці, виявлення зв’язку між минулим, 
теперішнім та майбутнім; вивчення залежності політики, політичних процесів від суспільства, 
економічних відносин, соціальної структури суспільства, ідеології та культури; встановлення значення 
політичних явищ для суспільства та особистості, оцінювати їх; вивчати взаємозв’язок між політичними 
явищами та рівнем економічного розвитку, політичною моделлю, між ступенем урбанізації населення та 
його політичною активністю, між кількістю партій та виборчою системою тощо; вивчення та аналіз 
вербальної, практичної, усвідомленої та неусвідомленої поведінки окремих людей та груп; вивчення та 
аналіз діяльності інститутів, на базі яких здійснюється політична діяльність, зокрема, держава, партія, 
тощо; вивчення та визначення механізмів політичної поведінки, індивідуальних рис, типових механізмів 
психологічної мотивації; аналіз політичних явищ з метою виявлення їх спільних рис та специфіки, 
виявлення найефективніших форм політичної організації та оптимальних шляхів рішення завдань; 
прогнози щодо політичного майбутнього держави, партії, політика тощо. 
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До сфер застосування професійних знань належать періодичні видання (газети, журнали тощо), 
телебачення (телевізійні програми, круглі столи), інформаційні агенції, навчальні заклади, науково-
дослідні установи [4: 278]. 

Досліджуючи завдання іншомовної підготовки майбутніх політологів, ми виділили комунікативні 
компетенції, набуття яких необхідно забезпечити з огляду на види професійної діяльності. В рамках 
організаційно-управлінської діяльності необхідно сформувати навички ведення діалогу та переговорів на 
професійні теми, встановлення контактів. В рамках майбутньої проектної діяльності студенти мають 
навчитися враховувати соціальні конвенції ділового спілкування та застосовувати їх. Здійснюючи 
дипломатичну та міжнародно-політичну діяльність, майбутні політологи мають вміти формулювати 
переконливі аргументи з метою захисту своєї позиції, знаходити компромісні рішення. Для 
інформаційно-аналітичної діяльності необхідно навчити студентів технік реферування та інформаційно-
аналітичної роботи. Дослідник виділяє головні продуктивні та рецептивні завдання діалогічного та 
монологічного мовлення, а саме: інформування співрозмовника, пояснення своєї позиції, вміння 
переконувати співрозмовника, отримання інформації, розуміння позиції співрозмовника, спілкування 
телефоном (діалог), та інформаційна промова (монолог). 

Проте проектування моделі професії з метою організації навчального процесу потребує більш 
детального визначення функцій політолога, особливостей його професійної діяльності та комунікативних 
ситуацій іншомовного спілкування. У наших попередніх роботах виділено іншомовні компетенції 
політологів, формування яких вимагає співробітництва викладачів фахових дисциплін та дисципліни 
''Англійська мова'': 

- Написання аналітичних статей; 
- Проведення анкетування, соціологічних досліджень; 
- Ведення власного інформаційно-аналітичного ресурсу (веб-сторінки, сторінки у соціальних 

мережах, блога, телепрограми, радіопрограми тощо); 
- Написання заявок на отримання фінансування проектів (грантів); 
- Публічні виступи; 
- Пошук та аналіз англомовної інформації на професійну тематику; 
- Написання та презентація наукових статей за результатами досліджень [5: 49]. 
Розвиток вищезазначених компетенцій становитиме внесок курсу іноземної мови професійного 

вжитку в процес формування моделі професійної діяльності і потребує розробки окремих навчальних 
модулів з огляду на специфічний характер та обсяг змісту навчального матеріалу, а також навичок, які є 
метою навчання. Планування навчального модуля з дисципліни ''Англійська мова професійного вжитку'' 
детально розглянуто в типовій Програмі з англійської мови для професійного спілкування, розробленій у 
2005 році та рекомендованій Міністерством освіти і науки України. Розглянемо процес розробки 
навчального модуля ''Анкетування'' на базі вищезазначеної Програми [6]. 

Алгоритм полягає у визначенні навчальних цілей з урахуванням контексту спілкування професійній 
діяльності політолога, після чого визначаються мовленнєві уміння та професійні ситуації, аналіз яких 
дозволяє скласти перелік мовленнєвих функцій та зразків для опанування студентами. На підставі цієї 
інформації обирається зміст модуля та розробляються навчальні матеріали та завдання. 

Анкетування в роботі політолога є важливою складовою діяльності, ресурсом для написання 
аналітичних статей, досліджень, джерелом інформації для дописів у власних ресурсах, для збору та 
пошуку інформації на професійну тематику тощо. Анкетування може проводитися при безпосередньому 
спілкуванні або в дистанційному режимі, проте спільною рисою є письмова комунікація та вміння 
розробляти анкету. Нижче ми наводимо вміння, комунікативні функції та мовленнєві зразки, розроблені 
нами на підставі аналізу навчальної літератури з фахових дисциплін (зокрема, ''Соціологія'') та 
англомовних анкет соціологічних досліджень. 

Таблиця 1.  
Зміст комунікативних умінь анкетування 

Мікровміння Функції Мовленнєві зразки 
Складання 
вступної частини 
анкети 
 

Формулювання назви 
Привітання 
Опис анкети 
Правила заповнення 
Подяка 
Мотивування опитуваного 
 

This survey is authorized / conducted 
by… 
We are conducting a survey about… 
Please answer all items / questions below 
Answer items 1-10 in your own 
handwriting 
The survey should only take 5 minutes 
Your answers will help us… 
Put a check opposite … 
Put a check in the box that corresponds to 
the correct answer. 
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There can be more than one correct 
answer 
Put a check in the box that applies to you 

Формулювання 
основного блоку 
анкети 
 

Формулювання завдань анкети 
Формулювання питань 
Використання різних видів 
питань (закриті, напівзакриті, 
відкриті; основні, контрольні, 
фільтруючі, пастки; питання про 
події, факти, мотиви, думки, 
оцінки; прямі, непрямі, 
проективні; екзистенцій ні, 
дефінітивні, оціночні, аналітичні, 
обґрунтовуючі, конструктивні) 
 

Strongly disagree  
Moderately disagree 
Slightly disagree 
Slightly agree 
Moderately agree 
Strongly agree 
Neither agree nor disagree  
Never 
From time to time 
Regularly 
Always / Very often 
Which of the following best describes… 
Please choose between… 
If your answer to the previous question 
was…,  
Please name… 
Please state… 
Please elaborate briefly on your answer… 
If Yes, go to question… 

Укладання 
заключної частини 
анкети 
 

Подяка  
"паспортичка" (соціально-
демографічний блок) 
 

Name of respondent: 
Address: 
Thank you for your time and suggestions 
Thank you for sharing your thoughts with 
us 

Використання 
різних типів шкал 
 

Дихотомічна шкала 
Шкала відповідей з обмеженою 
кількістю альтернатив 
Семантичний диференціал 
Шкала Лайкерта 

Yes-No  
True-False 
Fair-Unfair 
Agree-Disagree 
Extremely – Very – Moderately – 
Slightly – Not at all 

Складання звіту: 
опис гіпотези, 
коментарі, 
статистичні дані 
 

Обґрунтувати та описати 
методику дослідження 
Формулювання проблеми 
Мета анкетування, тематика та 
форма 
Спосіб обробки даних 
Вибір аудиторії 

To evaluate 
To establish the level of  
The survey was conducted… (when) 
The survey included … randomly 
selected adults aged 18 and older 
Sample group 
 

Презентація 
результатів 
дослідження 

(детально див. Презентація, 
Типова програма) 
Підкреслення важливих 
результатів 
Пояснення даних 
Демонстрація та пояснення 
таблиць та графіків, діаграм 
Укладання рекомендацій 

The survey shows… 
Notable shifts in outlook since… 
The survey found that… 
The research indicates that… 
The sample was selected through… 

Після деталізації мовленнєвих вмінь та зразків необхідно сформулювати цілі та завдання модуля. 
Цілі модуля ''Проведення та аналіз результатів анкетування'': 
Практична: розвивати професійно орієнтовані комунікативні компетенції, необхідні для проведення 

анкетування. 
Освітня: набуття студентами декларативних та процедурних знань, необхідних для розробки анкети 

та проведення анкетування. 
Пізнавальна: залучати студентів до самостійного формулювання завдань із пошуку нової інформації. 
Розвиваюча: сприяти розвитку відповідальності студентів за якість соціологічних досліджень у 

професійній площині. 
Завдання модуля: ''Проведення та аналіз результатів анкетування'': 
Письмо: складати анкети, складати звіти за результатами анкетування. 
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Читання: розвивати навички пошукового та вивчаючого читання з метою збору даних та аналізу 
результатів проведених опитувань 

Говоріння: розвивати навички монологічного мовлення з метою презентації результатів анкетування, 
коментування таблиць, графіків та схем. 

Теми для вивчення обираються з огляду на поточну програму з фахових дисциплін або з урахуванням 
професійних інтересів студентів, наприклад:  

• The Principles of Democracy; 
• Elections; 
• Civic Engagement. 
З метою всебічного охоплення професійно значущої інформації необхідно включити до змісту 

англомовних навчальних матеріалів різноманітні типи ресурсів, а саме: 
• тексти на професійну тематику; 
• анкети; 
• графіки та діаграми; 
• аналітичні статті; 
• дописи в соціальних мережах та блогах політологів; 
• новини тощо. 
В рамках модуля студенти ознайомлюються з типами питань, типами шкал, частинами анкети, 

навчаються формулювати питання для анкетування, презентувати результати власних досліджень на 
підставі зразків, які добирає викладач. 

Досліджуючи проблему формування моделі професії, необхідно окремо зупинитися на розвитку 
уявлення студентів про себе в контексті професійної діяльності, на формуванні ''Я-концепції''. З точки 
зору змісту курсу англійської мови професійного вжитку найбільш доцільним ми вважаємо включення 
блоку самоаналізу та рефлексії до кожної навчальної теми. Так, студентам пропонуються різні види 
тестів англійською мовою для оцінювання себе, власних знань, умінь, уподобань, цінностей з метою 
аналізу своїх здібностей та нахилів, вибору напряму подальшої професійної діяльності, формування 
ставлень до різних явищ та персоналій.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. На підставі теорії контекстного навчання, а 
також психологічної моделі професії ми уточнили зміст та цілі професіоналізації майбутніх політологів 
за допомогою курсу англійської мови у ВНЗ, а також запропонували організаційно-педагогічні та 
методичні умови реалізації міжпредметних зв’язків між фаховими дисциплінами та курсом англійської 
мови з метою забезпечення професіоналізації майбутніх політологів. Подальшого вивчення потребує 
питання ранньої професіоналізації студентів за допомогою іноземної мови, оскільки курс англійської 
мови як такий може бути потужним джерелом фахової інформацій, проте англійська мова професійного 
вжитку викладається лише з третього курсу.  
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Жиляева Ю. Н. Роль и место курса английского языка в процессе профессионализации студентов-
политологов. 

В статье исследуются организационные и методические основы обеспечения профессионализации 
студентов в высшем учебном заведении посредством усиления сотрудничества между 

преподавателями специализированных дисциплин и курса иностранного языка. Предложены средства и 
формы работы в рамках иноязычной подготовки студентов с целью создания модели профессиональной 
среды, профессиональной деятельности и Я-концепции будущих политологов, которые составляют 

психологическую модель профессии. Установлен алгоритм разработки учебного модуля по 
иностранному языку, ориентированного на профессионализацию студентов. 

Ключевые слова: профессионализация студентов, первичная профессионализация политологов, 
междисциплинарные связи, учебный модуль по иностранному языку, иностранный язык для 

профессиональных целей. 

Zhylyayeva Yu. M. The Role and Place of the English Course in Professional Development of Political 
Scientists at the University Level. 

The article studies the principles and the framework of ensuring the professional development of students 
specializing in the political sciences at the university level, with focus on enhancing the links between 

specialized courses and the ESP course. The methodology behind the research lies in creating the psychological 
model of the profession of a political scientist, analyzing its structural components, in particular, the model of 

the professional environment, professional activity and the professional self-concept, and studying the ways the 
course of English may contribute to the professional development of students. 

The following functions of the ESP course were singled out and detailed in view of the specialization: 
information, organization and control. These functions were further studied to provide a set of ways, forms, 
methods and specific tasks designed to engage students in the English-speaking professional discourse, both 

inside and outside the classroom. 
The model of professional activity was constructed based on the professional profile of a political scientist, and 

a set of communicative functions were specified for the respective professional context, which laid the 
foundation for developing the algorithm of planning a learning module of an ESP course and a set of objectives 

of the ESP curriculum for students of political sciences. 
Having specified the objectives and the content of professional development by means of an ESP course, the 

article further suggests organizational and methodological framework for implementing interdisciplinary links 
between specialized disciplines and ESP. However, early professional development of students during the 

General English course still needs to be studied. 

Key words: ESP for political scientists, professional development of students, primary professionalization, 
interdisciplinary links. 
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ФОРМИ ТА МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У 
ХАРКІВСЬКОМУ ІМПЕРАТОРСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ У ПЕРІОД 80-х рр. ХІХ − ПОЧАТКУ 

ХХ ст. 

У статті розкривається проблема активізації самостійної роботи студентів у Харківському 
імператорському університеті. З'ясовано,що популярними формами та методами організації 

самостійної роботи студентів були: попередня підготовка до практичних занять, демонстрація 
наочності та навчання методам дослідження, ''дорадчі години''; активізація уваги студентів під час 
практичного заняття; читання й критичний розбір матеріалів на практичних заняттях, лабораторна 

робота та інші у період 80-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. 

Ключові слова: активізація, демонстрація, методи, організація, підготовка, пояснення, самостійна 
робота студентів, форми. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Вища школа сьогодення потребує модернізації та змін 
в системі навчальних заходів. Здобуття якісної вищої освіти майбутніми спеціалістами вимагає пошуку 
та творчого використання нових методів, підходів, форм активізації самосійної роботи студентів при 
підготовці кваліфікованих спеціалістів, які б змогли самостійно здобути та реалізувати знання.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми. У педагогічній літературі сьогодення 
питанням організації самостійної роботи студентів присвячені роботи В. Бурак, О. Коновал, 
О. Лаврентьєвої, Г. Олександрова, В. Терес, О. Шпак та інших. Але в історико-педагогічному аспекті такі 
дослідження відсутні. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є спроба простежити форми та методи організації 
самостійної роботи студентів у Харківському імператорському університеті у період 80−90-х рр. ХІХ − 
початку XX століття, творче використання яких сприятиме вдосконаленню підготовки майбутніх 
фахівців у вузах сьогодення. 

Результати дослідження. Аналіз спогадів видатних вчених, навчальних планів різних факультетів 
Харківського імператорського університету, Статуту 1884 року, переконав, що з 1884 року практичні 
заняття зайняли особливе місце в системі викладання: вони набули великої популярності й стали одним з 
головних засобів засвоєння навчальних предметів й ознайомлення з методами й прийомами дослідження. 
Вагомим було й те, що необхідність активізації самостійної роботи студентів на цих заняттях 
підтверджувалась як у ''Статуті університету'', так і в ''Правилах''.  

Так, аналіз документів та навчальних планів про розподіл лекцій та практичних занять дав 
можливість виокремити найбільш поширені способи активізації самостійної роботи студентів на 
практичних заняттях фізико-математичного факультету, які використовували у навчальному процесі 
викладачі Харківського імператорського університету, а саме: самостійне вирішування завдань з 
диференціальних рівнянь та їх інтегрування (проф. Н. Бекетов, проф. Д. Келарю, проф. А. Шишков); 
пояснення та демонстрація методів вирішення завдань (проф. Стойкович) [1]; самостійне виготовлення 
препаратів з метою ознайомлення з маніпуляціями й найважливішими реакціями перетворення 
органічних сполук (проф. Г. Лагемарка) тощо [2].  

Як свідчить аналіз документів з організації навчального процесу на юридичному факультеті 
Харківського імператорського університету, професорсько-викладацький склад активізував самостійну 
роботу студентів за допомогою розгляду й критичного аналізу проведених цивільними судами процесів; 
читання й обговорення рефератів студентів, написаних на певну задану тему; розгляду та коментування 
статистичних відомостей про зовнішню торгівлю Росії тощо [3]. 

Проаналізовані документи щодо огляду на розподіл практичних занять у Харківському університеті 
показали, що на медичному факультеті самостійна робота студентів на практичних заняттях складалася в 
основному із завдань, пов'язаних з дослідженнями: хімічного аналізу, ''візитації'' в госпітальну хірургічну 
клініку; демонстрації й самостійних досліджень різних органів і тканин; самостійного виготовлення 
препаратів [4]. 

Крім того, у Харківському університеті були уведені ''дорадчі години'' – надання викладачем 
допомоги при підготовці студентів до практичних занять і лекцій. ''Дорадчі години'' допомагали 
студентам правильно зрозуміти ті правила або поняття, які потрібно було засвоїти в процесі вивчення 
теми й давали можливість студентам звертатися зі своїми запитаннями по темі заняття до 
викладача [5: 287]. 
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Так, наприклад, О. Потебня на заняттях з теорії словесності, під час проведення дорадчих годин 
аналізував твори студентів з теорії й історії словесності або студенти читали церковнослов'янські й 
російські пам'ятки для написання творів. Дорадчі години з метеорології й кліматології були віднесені за 
розкладом на понеділок з 8.00 до 9.00 на метеорологічну обсерваторію (заняття вів орд. проф. 
Ю. Морозов), де студенти робили вправи з методики метеорологічних спостережень з метою оволодіння 
методикою спостережень та їх обробки для одержання більш чітких висновків, як теоретичних, так і 
практичних, що, в свою чергу, розвивало навички до гарного логічного мислення [6]. 

Показовим є й той факт, що на історико-філологічному факультеті з 1885 року з'явилися дорадчі 
години поза практичних занять або після лекцій, на яких студенти могли одержати консультацію, за 
допомогою викладача розібратися з домашнім завданням. На юридичному факультеті дорадчі години 
проводились не тільки під час практичних занять в університеті, але й вдома у викладача в 
неділю [7: 17], а на фізико-математичному факультеті вони проводились в обсерваторії. Це сприяло 
активізації самостійної роботи студентів. 

Слід сказати, що, починаючи з 80-х років XIX століття й до початку XX століття, існували досить 
жорсткі суперечності між законодавчим регламентуванням уряду діяльності вищих навчальних закладів 
та громадсько-педагогічним рухом у напрямку реформування вищої освіти, внаслідок чого: була 
опублікована у січні 1905 року записка 342 учених про неможливість існування вищої школи без 
політичної й академічної свободи, свободи викладання й наукового дослідження; було введено у серпні 
1905 року ''Тимчасові правила'', які дещо розширили повноваження університетських рад у вирішенні 
адміністративних навчальних питань; розроблялись проекти нових університетських Статутів 1906, 
1908 рр. тощо.  

Аналіз ''Тимчасових правил 1905 року'', які розкривали процес організації самостійної аудиторної 
роботи студентів та контролю за нею у період кінця XIX − початку XX ст., а саме 80−90-х років, показав, 
що введення предметної системи навчання сприяло збільшенню долі самостійної роботи студентів, 
рівномірному розподілу навантаження студентів та складанню індивідуальних планів навчання для 
невстигаючих студентів. Вводилось вільне відвідування лекцій та інших занять, крім занять у 
лабораторіях та навчальних майстернях. Потрібно було прослухати певну кількість предметів та скласти 
певну кількість екзаменів [8]. У цьому періоді також займались організацією самостійної роботи 
студентів, коли увага, в першу чергу, приділялась попередній підготовці до лекцій та практичних занять, 
лабораторних занять, репетиціям тощо. 

Питання про активізацію самостійної роботи студентів на практичних заняттях обговорювались на 
Радах факультетів і Харківського університету у 90-х рр. Міністр народної освіти поставив питання про 
необхідність організації практичних занять на всіх факультетах університету, як одного зі способів 
досягнення тісного спілкування професорів й студентів. 

Варто сказати й про окремі прийоми активізації самостійної роботи студентів, які використовувались 
індивідуально конкретними викладачами. Так, наприклад, один з найбільш відомих дослідників історії 
античності академік В. Бузескул великого значення надавав залученню студентів до використання 
порівняльного методу у вивченні свого предмета. На той час цей метод вважався досить прогресивним і 
використовувався у різних сферах науки, починаючи з порівняльного мовознавства й закінчуючи 
суспільними науками. У вивченні історії античності В. Бузескул залучав студентів до самостійного 
дослідження в таких напрямках: виокремлення причин; становлення ідеї її розвитку; еволюції; 
причинності явищ; узагальнення, на основі чого студенти приходили до висновків, підґрунтям яких було 
власне дослідження, що однакові причини й умови є основою однакових наслідків [9: 222−223]. 

Розглядаючи працю ''Критика й бібліографії. Всесвітня історія Л. Ранке'', В. Бузескул давав студентам 
приблизну схему, за якою вони могли самостійно аналізувати будь-яке історичне джерело, а саме: 
уявлення про автора твору з урахуванням особливостей його епохи та рівня її культури; віросповідання, 
національності тощо; порівняння різних частин рецензованого джерела чи кількох джерел; виокремлення 
подібного та відмінного; аналіз цінного й корисного з метою виявлення здобутків, недоліків, помилок 
тощо. 

Як свідчить аналіз книги Л. Булаховського, ''Російська літературна мова першої половини 
XIX століття'', вчений велику увагу приділяв такому прийому організації самостійної дослідницької 
роботи студентів, як критика при розборі художнього твору. З метою активізації самостійної роботи 
професор Л. Булаховський на прикладі критичного розбору здобутків багатьох авторів давав план 
розбору художнього твору як своєрідний зразок. Вчений виділяв особливості розгляду різних жанрів. 
Так, наприклад, при розгляді поеми він рекомендував виділяти слова, які: відіграють провідну роль у 
афективній значущості пристрастей і почуттів; найчастіше виступають визначенням чогось конкретного; 
типові, завдяки їх емоційній ролі дієслова; найважливіші додатки; спадаючі порівняння; локалізми. У 
аналізі віршованого роману він радив, насамперед, визначити: психологію характерів; ландшафтний 
живопис із побутовою обстановкою; реалістичну щирість діалогу; спрямованість ліризму. Щодо 
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розгляду жартівливих віршів, він звертав увагу на: значення образу; лексики і словника мови; побутовий 
тон; фактуру вірша; аналіз ліричних партій [10]. 

Аналіз оглядів викладання предметів в імператорському Харківському університеті за різні роки 
показав, що лабораторна робота у 80–90-x рр. стала однією з форм самостійної роботи студентів, 
сутність якої полягала у проведенні студентами натурних або імітаційних експериментів, досліджень під 
керівництвом викладача. Метою даної форми роботи ставилось самостійне оволодіння студентами 
системою способів і методів експериментального практичного дослідження; розвиток творчих 
дослідницьких навичок студентів; застосування теоретичних знань для вирішення практичних завдань. 
Ця форма самостійної роботи студентів впроваджувалась у навчальний процес всіх вузів.  

Так, наприклад, як свідчить аналіз навчальних програм різних предметів на певних факультетах у 
Харківському університеті на 1-е півріччя 1886–1887 рр., студенти медичного факультету на 
лабораторних заняттях у доцента А. Чирикова досліджували сорти сирих лікарських речовин за 
допомогою реактивів, лупи, мікроскопа й інших препаратів для виокремлення в них домішок і підробок . 
Крім того, у лабораторіях студенти досліджували трупи, робили аналіз крові й установлювали діагноз 
хвороби, яка привела до смерті [11]. 

Варто зауважити, що самостійна робота в лабораторіях також контролювалась викладачами. Так, 
ординарний професор М. Бекетов, як правило, перевіряв вправлення студентів 3-го й 4-го курсів з 
неорганічної і фізичної хімії у вільний час від слухання лекцій. Таким же чином у вільний від занять час 
студенти практично займалися органічною й технічною хімією. Доцент А. Зайкевич у вільний від занять 
час також займався зі студентами практично в лабораторії. 

Дослідження й порівняння навчальних програм предметів на конкретних факультетах, які читалися в 
Харківському імператорському університеті за різні роки, дозволили з'ясувати, що студенти, при 
підготовці до лабораторно-практичних занять як однієї з форм самостійної роботи студентів, повинні 
були, проводити багато часу в лабораторіях при виконанні домашнього завдання, досліджуючи хімічні 
властивості речовин, проводячи самостійно технічно-аналітичні дослідження. 

Як засвідчив аналіз Статуту 1884 року, питання активізації самостійної роботи студентів у 
досліджуваний період постало на перший план. Екзаменаційні вимоги, які розроблялися спеціальними 
комісіями Міністерства народної освіти, сприяли розвитку посиленого контролю за самостійною 
роботою студентів. Відомствам зборів факультетів належало проводити екзамени на вчені ступені, 
напівкурсові, перевірочні для успішного навчання згідно п. 27 цього Статуту. Курсові екзамени було 
замінено заліками, що додатково контролювали знання студентів, отримані під час самостійного 
опрацювання додаткового матеріалу з певної дисципліни. Студент отримував залік за півріччя, якщо він 
прослухав всі лекції, склав перевірочні екзамени та брав участь у практичних заняттях тощо [12]. 

Аналіз звітів про діяльність вузу, ''Правил про залік півріччя'', ''Положень про іспити'', балових 
відомостей, залікових аркушів дав підставу для висновку, що, крім репетицій, у Харківському 
університеті у 80-90 рр. існували й інші форми та методи контролю за самостійною роботою студентів 
такі, як іспити, заліки, залікові аркуші, відомості з оцінками студентів, які допомагали не лише 
контролювати, а й активізувати самостійну роботу студентів. 

Так, аналіз ''Загального статуту Імператорських російських університетів'' показав, що до іспитів 
повинні були допускатися ті студенти, які отримали залік із вивчення курсів предметів за півріччя, а 
саме: 10 балів для медичного факультету, 8 – для предметів інших факультетів. Ті, хто закінчив курс, 
розподілялись на чотири категорії: із чудовими, відмінними, добрими й просто успіхами (без їх 
кваліфікації). На підготовку до таких іспитів давали 3 дні. Згідно правил проведення іспитів, студенти 
повинні були відповісти на 3 запитання із кожного предмета. Якщо студент відповідав чудово, то йому 
ставили літеру А, що вважалась за 3 бали, менш задовільна відповідь оцінювалась як 2 бали та ставилась 
літера В, посередня відповідь – С як один бал. При видачі атестату бали узагальнювались і виставлялась 
відмітка: чудово при 9 балах або 3-х літерах А, відмінно при 7 балах чи 8 ( середнє між А й В ), добре, 
при двох В, без кваліфікації при перевазі С над В. Студентам, які не одержали достатньої кількості балів, 
не було дозволено видавати атестатів [13]. 

Як свідчить аналіз протоколів засідань Вчених рад Харківського імператорського університету, у 90-х 
рр. рекомендувалась організація наукових та літературних товариств, а на засіданнях Рад університетів 
могли б читатися й обговорюватися студентські реферати з питань науки чи літератури. Все це сприяло 
реорганізації навчального процесу на факультетах, у якому питому вагу мала самостійна робота та 
створення всіх необхідних для неї умов, (наприклад, розширення навчально-допоміжних приміщень, 
підвищення уваги до якості та кількості професорсько-викладацького складу, змінення планів 
викладання за семестрами. Наслідком такої роботи було відкриття товариств для занять з історії 
російської та західноєвропейської літератури, з психології художнього мистецтва, педагогічне, 
богословсько-філософське товариство [14]. 

В останні роки, коли з'явилась можливість засновувати наукові студентські товариства, в 
університетах створювали спілки для вивчення економічних наук, для занять історією, російською та 
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західноєвропейською літературою, для вивчення богословських наук та інших, де студенти читали й 
обговорювали реферати й твори [15: 307]. 

Як свідчить аналіз Статуту 1884 року, ''Положень про стипендії'', особистих справ студентів вузів 
досліджуваного періоду, архівного матеріалу за темою дослідження, професорсько-викладацький склад 
університету досліджуваного періоду вважав необхідним активізувати самостійну дослідницьку роботу 
студентів у 90-х рр. за допомогою таких засобів її активізації, як заохочення грошовими винагородами, 
нагородження медалями, почесні нагороди тощо.  

Так, засобами активізації самостійної науково-дослідницької роботи студентів Харківського 
імператорського університету були: літературні вечори (по 2 на місяць) для читання кращих робіт; 
конкурси на найкращі наукові роботи; нагородження студентів золотою медаллю за кращі наукові 
праці [16].  

Висновки. Отже,провідними формами та методами організації самостійної роботи студентів у 
Харківському імператорському університеті у період 80-х рр. ХІХ – початку ХХ ст. стали попередня 
підготовка до лекції та практичних занять, демонстрація наочності та навчання методам дослідження, 
''дорадчі години'' при підготовці студентів до занять і лекцій; лабораторна робота; приготування 
препаратів, оформлення протоколів розтинів та постановки експерименту; залучення до науково-
дослідницьких робіт, лабораторна робота, навчання прийомам організації практичної роботи згідно 
спеціальності; форми контролю − репетиції, іспити, залікові аркуші вирішення завдань під час практики. 

Вважаємо, що цей досвід може мати велике значення для підготовки фахівців сьогодення. 
Перспективою подальших розвідок у даному напрямку є простежити динаміку активізації організації 
самостійної роботи студентів у вузах Слобожанщини у другій половині XIX – початку XX століття. 
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Карасёва Е. В. Формы и методы организации самостоятельной работы студентов в Харьковском 
императорском университете в период 80-х гг. ХIХ – начала ХХ ст. 

В статье раскрывается проблема активизации самостоятельной работы студентов в Харьковском 
императорском университете. Выяснено, что популярными формами и методами самостоятельной 
работы студентов были: предварительная подготовка к практическим занятиям, демонстрация 
наглядности и обучение методам исследования, "совещательные часы''; активизация внимания 

студентов во время практического занятия; чтение и критический разбор материалов на практических 
занятиях, лабораторная работа и другие в период 80-х гг. ХIХ – начала ХХ ст. 

Ключевые слова: активизация, демонстрация, методы, организация, подготовка, объяснение, 
самостоятельная работа студентов, формы. 

Karasyova O. V. Forms and Methods of Organizing Students’ Independent Work at the Kharkov Imperial 
University in the 80's of the ХIХ-th – the Beginning of the ХХ-th Centuries. 

The research deals with the problem of students’ independent work activation. It has been found out that such 
forms and methods of students’ independent work as preliminary preparation for practical classes, 

demonstration and teaching methods of research, "advisory hours''; activating of students' attention during 
practical classes; reading and critical analysis of materials on practical classes and others were popular during 

the 80–90s of the ХIХ- the beginning of the ХХ centuries. 
The scientific methods used in the research are problem-targeted, comparative, historical and pedagogical, 
retroscopical. Historical and pedagogical works, charters, archive documents and recommendations on the 

organization of educational process create the methodological basis of the research. 
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The obtained results of the study have proved that the leading forms of the students’ independent work 
organization at the Kharkov Imperial University in the studied period were explanation and demonstration of 

the studied materials: reading and critical analysis of materials, providing study, self-assisted reading and 
critical analysis of references, writing and discussion of students’ assays and reports, independent preparation 

of drugs; "advisory hours" when preparing students for classes, activation of students’ attention during practical 
classes, laboratory work and others. We believe that this experience can be of great importance for training 

future specialists today. 

Key words: activation, demonstration, methods, organization, preparation, explanation, students’ independent 
work, forms. 
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АКАДЕМІЧНА КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ У ВНЗ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ 
ПІДХІД 

Стаття присвячена вивченню шляхів застосування компетентнісного підходу до академічної 
комунікативної підготовки майбутніх фахівців природничої галузі у ВНЗ. У ході дослідження з’ясовано 

сутність та запропоновано визначення поняття "академічна комунікативна компетентність". 
Розглянуто структуру цієї компетентності, яка інтегрує компоненти ключових, галузевих та 
спеціально-предметних компетентностей і вміщує три групи компетенцій: когнітивні, власне-

комунікативні та адаптивні. Обґрунтовано ефективність використання компетентнісного підходу до 
дисциплінарно-академічної комунікативної підготовки студентів природничих спеціальностей на 

підставі вивчення досвіду американської системи вищої освіти. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетенція, компетентність, комунікативна 
компетентність, академічна комунікативна компетентність. 

Такі реалії сьогодення, як формування глобального наукового простору, становлення єдиних норм 
світової академічної культури, інтернаціоналізація науково-фахових дискурсів ставлять нові вимоги 
щодо комплексної підготовки майбутніх фахівців-науковців, зокрема у галузі природничих наук, де 
глобалізаційно-об’єднавчі процеси особливо відчутні. Сучасна наука вийшла за межі національних 
кордонів, а відтак формування цілісної особистості майбутнього ученого, готового реалізувати свій 
потенціал у співпраці з колегами з будь-якого регіону планети, передбачає не лише опанування 
вузькопрофесійними знаннями, уміннями і навичками, але й розвиток комунікативних та 
соціоадаптивних компетенцій, що є інтегральними компонентами комплексної професійної 
компетентності сучасного фахівця.  

Комептентнісний підхід – один із ефективних методологічних підходів, спрямованих на підготовку 
майбутніх фахівців. На думку В. Лозової, він передбачає "аксіологічні, мотиваційні, рефлексійні, 
когнітивні, операційно-технологічні та інші результати навчання, які відображають розширення не 
тільки знань, умінь і навичок, а й досвіду емоційно-ціннісного ставлення до дійсності" [1: 98]. 

Дослідження шляхів застосування компетентнісного підходу в освіті проводилися як вітчизняними 
(О. Заболоцька, О. Овчарук, О. Пометун, Г. Терещук та ін.), так і зарубіжними (Д. Бріджес, Р. Ворхіс, 
І. Зимня, Р. Харріс, Г. Гасрі, Б. Гобарт та ін.) науковцями. Різноманітним аспектам вивчення сутності 
комунікативної компетентності, а також проблемам, пов’язаним із формуванням цієї компетентності, 
присвячено праці численних авторів. Зокрема, здійснювалися теоретичні дослідження цього поняття 
(Ю. Габермас, Д. Гаймс, І. Потюк, С. Уільсон), вивчалися особливості формування соціокультурної та 
міжкультурної комунікативної компетентності (Т. Колодько, О. Кричківська, В. Топалова); проблемам 
формування професійної комунікативної компетентності педагога присвячено праці І. Когут, Л. Козак, 
Г. Кошонько; шляхи формування іншомовної професійної комунікативної компетентності досліджували 
Н. Костенко, Н. Микитенко, Л. Морська та ін. Однак, окремих досліджень проблем формування 
академічної комунікативної компетентності студентів у вітчизняній педагогічній науці не 
здійснювалось. На нашу думку, ці питання сьогодні вимагають більшої уваги, що зумовлює мету даної 
праці – опираючись на прогресивний зарубіжний досвід, схарактеризувати сучасний стан академічної 
комунікативної підготовки майбутніх фахівців крізь призму компетентнісного підходу. Мета 
дослідження визначає його завдання: 1) з’ясувати педагогічну сутність поняття "академічна 
комунікативна компетентність", 2) виокремити її основні компоненти, 3) окреслити перспективи 
застосування компетентнісного підходу до академічної комунікативної підготовки фахівців природничої 
галузі. 

Розмежування ключових понять компетентнісного підходу "компетентність" і "компетенція" стало 
предметом багатьох наукових розвідок (О. Пометун, С. Сисоєва, А. Хуторський та ін.). Окремі науковці 
розглядають компетенцію як певну норму освітньої підготовки, а компетентність як сформовану якість 
особистості. Такий підхід до інтерпретації даних понять більш розгорнуто представлено у праці 
С. Сисоєвої "Новий закон України "Про вищу освіту": дискусійні аспекти наукового тезаурусу", де вона 
стверджує, що "компетенція – це визначена норма стосовно неперервної освіти, яка задається освітніми 
стандартами і використовується для формування вимог до результатів навчання", а "компетентність – це 
інтегрована особистісна якість людини (її капітал), що формується на етапі навчання, остаточно 
оформлюється і розвивається у процесі практичної діяльності та забезпечує компетентний підхід до 
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вирішення професійних завдань. Компетентність є оцінною характеристикою особи. Компетентності 
особи є її особистісним капіталом і результатом навчання у різних формах формальної, неформальної та 
інформальної освіти" [2: 266]. Нам також імпонує визначення терміну "компетенція", яке дає 
О. Заболоцька: "компетенція – це інтегрована особистісно-діяльнісна категорія, яка формується під час 
навчання в результаті поєднання початкового особистого досвіду, знань, способів діяльності, вмінь, 
навичок, особистісних цінностей та здатності їх застосування в процесі продуктивної діяльності стосовно 
кола предметів та процесів певної галузі людської діяльності" [3: 64]. Така дефініція компетенції 
корелює із трактуванням цього поняття групою американських учених, які досліджували можливості 
впровадження освітніх ініціатив, базованих на застосуванні компетентнісного підходу до навчання, у 
ВНЗ США в рамках проекту ініційованого Департаментом освіти США. Рис. 1 ілюструє схему ієрархії 
навчальних здобутків студентів на рівні вищої освіти, представлену у звіті про результати виконання 
згаданого проекту.  

На першому рівні ієрархії знаходяться особистісні характеристики студента, які складають основу 
його навчально-пізнавальних можливостей і визначають напрями і темпи розвитку індивіда. Другий 
рівень включає знання, уміння і навички, які формуються у процесі навчання. Третій рівень складають 
компетенції, що є результатом інтегрованого навчального досвіду, у процесі якого знання, уміння та 
навички взаємодіють, формуючи "вузли", необхідні для розв’язання тих чи інших задач. Комбінація 
компетенцій проявляється у реальній здатності студента до виконання завдань. На найвищий щабель 
піраміди автори схеми ставлять демонстрацію студентом такої здатності, що є результатом активації 
компетенцій [4: 8]. 

 

 
Рис. 1. Модель ієрархії навчальних здобутків студентів Р. Ворхіса та Е. Джонса 

 
Попри певні розбіжності в інтерпретації понять компетенції та компетентності, дослідники 

погоджуються, що термін "компетентність" є ширшим і в опозиції до терміну "компетенція" виконує 
функцію гіпероніма, тобто компетентність інтегрує у собі низку компетенцій.  

У контексті цього дослідження нам близьке трактування даних понять, яке пропонує Н. Микитенко. 
На її думку, компетенція – це "сукупність взаємопов’язаних знань, вмінь, навичок, способів діяльності, 
ставлення, що висуваються стосовно певного кола предметів і процесів, є необхідними для якісної 
продуктивної діяльності по відношенню до цих предметів та процесів, впливають на професійну 
діяльність, роль чи відповідальність". Поняття "компетентність" дослідниця трактує як "володіння 
людиною відповідною компетенцією, а також її досвід, особисте емоційно-ціннісне ставлення до 
предмета діяльності, до складових компетентності" [5: 33].  

Аналізуючи досвід різних країн щодо реалізації компетентнісного підходу до змісту освіти, 
О. Пометун простежує спільні тенденції у спробах розробити певну систему компетентностей на різних 
рівнях змісту. Така система включає: а) надпредметні (базові, ключові, транс) компетентності, які 
формуються упродовж засвоєння усього змісту освіти; б) загальнопредметні компетентності, пов’язані із 
завданнями та змістом окремих галузей знань; в) спеціально-предметні компетентності, які набуваються 
у процесі вивчення конкретного предмета на певному етапі навчання [6: 21]. Комунікативну 
компетентність зазвичай відносять до групи ключових компетентностей [5: 34]. 
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Серед численних визначень комунікативної компетентності одним із найбільш загальних є 
визначення І. Потюк, яка, опираючись на "Словник-довідник з української лінгводидактики", розглядає 
комунікативну компетентність як "здатність користуватися мовою залежно від ситуації, особливу якість 
мовленнєвої особистості, набуту у процесі спілкування або спеціально організованого навчання" [7: 132]. 
Існує багато підходів до визначення структури комунікативної компетентності. Ми, беручи до уваги 
праці Д. Гаймса, М. Кенейла та М. Свейн, схильні розглядати структуру комунікативної компетентності 
як поєднання таких компетенцій: 

1) лінгвістичної (мовної та мовленнєвої), що включає знання про граматичну, лексичну, синтаксичну, 
фонетичну, орфоепічну, орфографічну та інші системи мови, а також уміння використовувати мовні 
засоби для сприйняття (читання, слухання) та створення (говоріння, письмо) висловлювань; 

2) соціокультурної, яка проявляється в умінні правильно інтерпретувати соціальний контекст 
комунікації та характер взаємовідносин комунікантів; знанні та умінні застосовувати норми вербальної 
та невербальної поведінки, відповідно до ситуації; 

3) дискурсної, яка передбачає вміння застосовувати адекватні мовні моделі для реалізації відповідних 
мовленнєвих функцій, а також здатність структурувати мовлення та керувати ним за допомогою 
тематичної організації, зв’язності, стилю, реєстру, риторичної ефективності; 

4) стратегічної, яка включає вміння використовувати належні стратегії для розв’язання 
комунікативних задач, а також бажання спілкуватись і розуміти інших [7: 130–131; 8: 32–34]. 

Розглядаючи професійну комунікативну компетентність, О. Низовець характеризує це поняття як 
"здатність встановлювати і підтримувати необхідні контакти з іншими людьми в рамках професійної 
діяльності …, якa є інтегральним, відносно стабільним, цілісним утворенням, що проявляється в 
індивідуально-психологічних властивостях та особливостях спілкування, включає сукупність знань, досвіду, 
якостей, здібностей особистості, які дають змогу ефективно виконувати професійні комунікативні 
функції" [9: 8]. Академічна комунікативна компетентність (АКК) тісно пов’язана з професійною 
комунікативною компетентністю. Поєднання цих компонентів особливо важливе у формуванні 
комплексу професійних компетентностей майбутнього фахівця природничої галузі, потенційного 
науковця.  

У вітчизняній науково-педагогічній літературі не знаходимо дефініції поняття "академічна 
комунікативна компетентність". Тому, опираючись на наше визначення академічної комунікації як 
соціально-риторичної взаємодії між індивідами в межах дискурсної академічної спільноти університету, 
що "спрямована на досягнення цілей, пов’язаних із освітньою та науково-дослідницькою 
діяльністю" [10: 13] та численні визначення педагогічної категорії "комунікативна компетентність", 
пропонуємо розглядати академічну комунікативну компетентність як інтегральну якість 
особистості учасника академічної дискурсної спільноти, з допомогою якої він може провадити 
ефективну навчальну, науково-дослідницьку та науково-професійну діяльність, здійснювати обмін 
інформацією, думками, судженнями та міркуваннями з іншими членами академічного середовища та 
виконувати відповідні ролі і функції у цьому середовищі.  

На нашу думку, АКК інтегрує компоненти ключових, галузевих та спеціально-предметних 
компетентностей, що включають наступні компетенції: навчальну, дослідницьку, інформаційну, 
рефлексійну, мовну, мовленнєву, дискурсну (риторичну), соціокультурну та стратегічну. Пропонуємо 
систематизувати названі компетенції, об’єднавши їх у 3 групи: 

– когнітивні – пов’язані із здійсненням навчальної та дослідницької діяльності, рефлексії, 
самооцінки; 

– власне-комунікативні – такі, що включають знання уміння і навички, пов’язані із використанням 
засобів мови і мовлення для досягнення комунікативних цілей; 

– адаптивні – такі, що передбачають здатність індивіда до соціалізації у відповідні комунікативно-
діяльнісні спільноти, уміння пристосовуватись до нових соціокультурних умов (див. Табл. 1). 

Таблиця 1 
Зведена таблиця компонентів академічної комунікативної компетентності 

 
групи 
компетенцій 

компетенції знання уміння та навички 

когнітивні  
 

навчальна 
дослідницька 
інформаційна 
рефлексійна 

предметні; 
мета мов; 
про процеси 
навчально-пізнавальної 
та комунікативної 
діяльності; 
про дисциплінарні 
способи пізнання 

здійснювати аналіз, синтез, порівняння, 
класифікацію, систематизацію інформації; 
критично мислити; 
переносити досвід у нові навчально-
діяльнісні контексти; 
оцінювати та організовувати власну 
навчально-пізнавальну та комунікативну 
діяльність; 
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 застосовувати сучасні інформаційно-
комунікаційні технології для здійснення 
навчально-комунікативної та науково-
дослідницької діяльності 

власне-
комуніка-
тивні  

 

мовна 
мовленнєва 
дискурсна 

лексики (у т. ч. фахової 
термінології), 
граматики, фонетики, 
орфографії, орфоепії, 
синтаксису; 
про жанри науково-
академічної 
комунікації; 
лінгво-стилістичних 
норм науково-
академічного дискурсу 

використовувати мовні засоби для 
ефективного обміну інформацією у 
процесі слухання, читання, говоріння та 
письма; 
розпізнавати риторичні інтенції 
комунікаторів; 
застосовувати ефективні риторичні 
стратегії впливу на адресата; 
розпізнавати різні типи аудиторії; 
адаптувати власні комунікативні стратегії 
до потреб аудиторії 

адаптивні 
 

соціо-
культурна 
стратегічна 

знання про 
соціокультурні норми 
лінгвістичної та екстра-
лінгвістичної 
поведінки у 
академічному 
середовищі, їх 
відповідність до 
статусу та ролі 
комунікантів 

 

застосовувати вербальні та невербальні 
засоби комунікації для досягнення 
власних цілей відповідно до культурних 
та соціальних стандартів академічної 
дискурсної спільноти; 
розпізнавати перешкоди для ефективної 
комунікації та усувати їх 

 
Здійснений нами аналіз педагогічної системи інтегрованої дисциплінарно-академічної комунікативної 

підготовки, яка функціонує сьогодні у більшості університетів США [10], показав, що компетентнісний 
підхід є провідним до формування змісту навчання майбутніх фахівців природничої галузі. В рамках 
згаданої педагогічної системи формування АКК студентів відбувається поетапно та неперервно 
впродовж усіх років навчання. На базовому етапі комунікативної підготовки розвиваються ключові 
комунікативні компетенції, які можна переносити у різні сфери навчального, галузевого та фахового 
застосування. Другий етап АКП присвячений формуванню загальнопредметних комунікативних 
компетенцій, а також засвоєнню знань, умінь і навичок комунікації у різножанровому навчально-
академічному середовищі. На старших курсах бакалаврату та подальших рівнях вищої освіти розвиток 
комунікативної компетентності відбувається у тісному зв’язку із формуванням вузькопрофесійних 
компетентностей фахівця [10: 14]. 

Висновки. У ході проведеного дослідження академічну комунікативну компетентність визначено як 
інтегральну якість особистості члена академічної спільноти, що дає йому можливість здійснювати 
навчальну, науково-дослідницьку та науково-професійну діяльність у академічному середовищі. АКК 
інтегрує компоненти ключових, галузевих та спеціально-предметних компетентностей і вміщує три 
групи компетенцій: когнітивні компетенції (навчальну, дослідницьку, інформаційну, рефлексійну); 
власне-комунікативні компетенції (мовну, мовленнєву, дискурсну); адаптивні компетенції 
(соціокультурну та стратегічну). Вивчення зарубіжного досвіду показало високу ефективність 
використання компетентнісного підходу до дисциплінарно-академічної комунікативної підготовки 
студентів природничих спеціальностей, особливо на етапах цілепокладання, змістового наповнення 
програм такої підготовки та контролю знань. Запозичення прогресивного досвіду високорозвинених 
систем вищої освіти, таких як американська, щодо застосування компетентнісного підходу в навчанні 
може суттєво покращити якість підготовки майбутніх фахівців сфери природничих наук у вітчизняних 
ВНЗ. 
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Козолуп М. С. Академическая коммуникативная подготовка студентов в вузах: 
компетентностный подход. 

Статья посвящена изучению путей применения компетентностного подхода к академической 
коммуникативной подготовке будущих специалистов естественной отрасли в вузах. В ходе 

исследования выяснено сущность и предложено определение понятия "академическая коммуникативная 
компетентность". Рассмотрена структура данной компетентности, интегрирующей компоненты 
ключевых, отраслевых и специально-предметных компетентностей и включающей три группы 

компетенций: когнитивные, собственно коммуникативные и адаптивные. Обоснована эффективность 
использования компетентностного подхода к дисциплинарно-академической коммуникативной 

подготовке студентов естественных специальностей на основании изучения опыта американской 
системы высшего образования. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, компетентность, коммуникативная 
компетентность, академическая коммуникативная компетентность. 

Kozolup M. S. Academic Communication Instruction of University Students: Competency-Based Approach. 

The research focuses on theoretical and practical issues of applying competency-based approach to teaching 
communication to science majors. A special emphasis is placed on developing the ability of the incoming 

members of the academic discourse community to function efficiently in disciplinary academic environments by 
means of improving their sociolinguistic skills. Research methods of analysis, synthesis, description and 
classification have been used to define the key terms of the study, namely ''competence'', ''competency'', 

''communicative competency'' and ''academic communicative competency'' and present the structure of academic 
communicative competency. The latter comprises three major groups of competences: cognitive (which further 

includes learning, research, informational and reflective competences), proper communicative (linguistic, 
language and discursive competences) and adaptive (sociocultural and strategic competences). The analysis of 

American pedagogical literature as well as the US university programs has revealed that communication 
education takes place throughout the whole period of study at both undergraduate and graduate levels and can 
be divided into three main stages: 1) the development of general academic communicative competences; 2) the 

development of field-related communicative competences; 3) the development of disciplinary and research 
specific communicative competences. The study results demonstrate the effectiveness of the competency-based 
approach to teaching communication in the US universities and colleges, especially in program development 

and student assessment. This suggests that an appropriate adaptation of the American educational experience to 
Ukrainian conditions may facilitate the process of the communicative competency formation in future 

professionals and scientists. 

Key words: competency-based approach, competence, competency, communicative competency, academic 
communicative competency. 
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РОЛЬ ЄВРЕЙСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА В СИСТЕМІ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ В 
КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті представлено на основі публікацій та архівних матеріалів загальну характеристику 
шкільництва та аналіз специфіки організації навчально-виховної роботи в єврейських закладах освіти на 

Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. З’ясовано сукупність положень, що складають 
теоретичні орієнтири дослідження історії вітчизняної єврейської початкової освіти, визначено стан 
розробленості проблеми. Обґрунтовано типи й мережу освітніх закладів регіону, де могли навчатися 
євреї, здійснено аналіз структури та змісту навчально-виховного процесу в єврейських освітніх 

закладах. 

Ключові слова: єврейські навчальні заклади, навчання і виховання, зміст, форми і методи єврейського 
навчання і виховання. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розбудови України як багатонаціональної й 
полікультурної держави спостерігається посилення інтересу суспільства та історико-педагогічної науки 
до вивчення особливостей становлення та розвитку національної освіти й виховання в різних 
поліетнічних регіонах України. Про це свідчить низка чинних нормативно-правових актів, які так чи 
інакше пов’язані з питаннями історії національної освіти. Серед них – Декларація про державний 
суверенітет України (1990), Декларація прав національностей України (1991), Закон України ''Про 
національні меншини в Україні'' (1992), Конституція України (1996), Рамкова конвенція про захист 
національних меншин (1997), Закон України ''Про освіту'' (2001) та ін. Ці документи не лише гарантують 
національним меншинам право на користування рідною мовою та її вивчення, але й дослідження, 
збереження й розвиток етнокультурних, освітніх і виховних традицій усіх українських регіонів. З огляду 
на це, особливої ваги набуває історичний досвід функціонування єврейського шкільництва на Волині 
кінця ХІХ – початку ХХ століття як одного з найбільш яскравих історико-педагогічних феноменів 
досліджуваного періоду. Необхідність вивчення єврейського шкільництва в кінці ХІХ – на початку 
ХХ століття зумовлена низкою суперечностей між: існуванням широкого діапазону регіональних 
історико-педагогічних досліджень, присвячених становленню й розвитку національного шкільництва, та 
відсутністю цілісної науково обґрунтованої концепції розвитку єврейського шкільництва на Волині; 
визнанням на теоретичному рівні важливості створення необхідних умов для попередження асиміляції 
національних меншин України та недосконалістю формування національного компонента в практиці 
виховання сучасної єврейської молоді; наявністю багатого досвіду функціонування національного 
єврейського шкільництва на Волині, яке, попри потужну русифікаторську та асимілятивну політику 
Російської імперії, забезпечувало значно вищий рівень освіченості євреїв та аутентичності їх виховання 
поряд з іншими національними меншинами регіону та відсутністю науково обґрунтованих праць, які б 
сприяли використанню історичного досвіду функціонування єврейської освіти в поліетнічних регіонах 
України. 

Аналіз основних джерел і публікацій. Перші систематизовані праці з проблем розвитку 
національної освіти у Волинській губернії починають з’являтися з другої половини ХІХ століття. У 
працях М. Барсова, І. Малишевського та М. Петрова, Н. Мукалова, М. Теодоровича, Я. Савченка та 
деяких інших висвітлено лише окремі аспекти розвитку в краї національного шкільництва, здебільшого 
німецького та чеського. Проблеми становлення та розвитку єврейської освіти в Україні порушено в 
працях сучасних дослідників: Я. Хонігсмана та А. Наймана, В. Орлянського, Н. Кротік, О. Овчаренко та 
ін. Упродовж останніх десятиріч значно зріс інтерес науковців до вивчення проблем регіональної освіти 
й виховання. До історико-педагогічних дисертаційних досліджень, які певною мірою висвітлювали 
процес розвитку національного, зокрема єврейського шкільництва на Волині, варто віднести дисертації: 
Т. Джаман, Н. Сейко, В. Омельчука, Л. Єршової, Н. Бовсунівської, О. Борейка, С. Бричок, О. Костюк, 
І. Можарівської, В. Павленко, Ю. Агапова та ін. Крім того, проблему становлення й розвитку 
національного шкільництва порушено також у дисертаціях істориків: В. Надольської, М. Костюк, 
Н. Рудницької, О. Суліменка, О. Буравського, Г. Шпиталенко та ін. 

Мета та завдання статті. Мета статті – визначити місце єврейського шкільництва в системі 
початкової освіти на Волині. Відповідно до мети визначено основні завдання статті: охарактеризувати 
типи й мережу освітніх закладів регіону зокрема, де могли навчатися євреї, здійснити аналіз організації 
навчально-виховного процесу в єврейських освітніх закладах. 
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Виклад основного матеріалу. У 60-х роках ХІХ століття російський уряд провів ліберальну реформу 
народної освіти, яка була зумовлена ходом історичного розвитку країни. З розвитком соціально-
економічних відносин виникає об’єктивна необхідність доступу до освіти дітей широких верств 
населення. Зростає мережа початкових шкіл, з’являються нові типи шкіл та створюються навчально-
виховні заклади для певних національних меншин Російської імперії: євреїв, німців, чехів та ін.  

На думку М. Чехова, заслугою шкіл тих років було те, що вони, попри всю свою нестійкість, 
''розвивали в населення потребу в початковій освіті, призвичаїли його до школи як до свого навчального 
закладу, до витрат на неї і нарешті показали населенню різні типи шкіл'' [1: 28]. У пореформений період, 
прагнучи повного контролю над початковими народними училищами, царський уряд посилив 
централізацію освітніх закладів. У 60-х роках ХІХ століття до підпорядкування Міністерства народної 
освіти перейшли всі початкові школи різних відомств та інших міністерств. 

Єврейське шкільництво не було фаворитом Міністерства народної освіти, проте рівень його розвитку 
на Волині не поступався чеському та німецькому. Юдейський народ економічними та політичними 
обставинами був поставлений в умови, за яких отримання освіти було однією з найперших вимог 
соціальної адаптації. За різні громадянські, економічні та політичні права й привілеї євреям ще за 
законом 23 червня 1794 року потрібно було платити вдвічі більше [2: арк. 15]. Постійна боротьба за 
місця в соціальній ієрархії загартувала бажання цього народу до освіти.  

З одного боку, царська влада з причин необхідності забезпечення цілісності імперії була зацікавлена в 
тому, щоб зосередити єврейське, як і все національне шкільництво під наглядом держави, а з іншого – не 
могла утриматися від великодержавних квотових обмежень, зокрема й на освіту євреїв у державних 
закладах. Саме тому зосереджене в конфесійних закладах своїх громад єврейське шкільництво тривалий 
час мало суто релігійно-національний характер.  

Важливою складовою нової єврейської освітньої політики став затверджений у листопаді 1844 року 
імператором Миколою ІІ Указ ''Про заснування особливих училищ для освіти єврейського 
юнацтва'' [3: 765]. У ньому фактично визнано низьку ефективність усіх попередніх урядових заходів 
щодо залучення єврейської молоді до навчання в державних навчальних закладах і запропоновано низку 
нових кроків. Наприклад, поряд зі збереженням за євреями права навчатися в державних навчальних 
закладах у ньому передбачалося створення особливих єврейських училищ двох типів: першорозрядних 
(початкові, на рівні парафіяльних училищ) і другорозрядних (прирівнювалися до повітових училищ). Для 
підготовки вчителів і рабинів планували створити рабинські училища, що прирівнювалися до гімназій. 
Учителями Закону Божого в них мали бути лише євреї, а викладання світських предметів могли 
здійснювати й християни. На учнів цих навчальних закладів поширювалися всі пільги, що дарувалися 
єврейським дітям, які навчалися в традиційних державних школах.  

Практична реалізація Указу від 13 листопада 1844 року, спрямована на створення державної системи 
єврейської освіти, на Волині розпочалася досить швидко. 22 грудня 1844 року губернська дирекція 
училищ підготувала відомість про кількість єврейського населення на території Волинської губернії та 
направила її керівництву Київського навчального округу. Це робилося для обґрунтування необхідної 
кількості єврейських училищ. Крім того, тут було створено губернську єврейську училищну комісію, яка 
розпочала свою роботу вже навесні 1845 року. Згодом у Луцьку, Новограді-Волинському, Острозі, 
Рівному були створені повітові єврейські училищні комісії, що поширювали свою роботу як на свої, так і 
на сусідні повіти. Вони повинні були контролювати як процес створення та функціонування державних 
єврейських училищ, так і традиційні єврейські навчальні заклади (хедери, бет-мідраші, талмуд-тори). До 
управлінського й керівного складу, крім офіційних представників державних органів, входили 
уповноважені єврейської громадськості, що здебільшого були представниками заможного єврейського 
купецтва [4: арк. 48].  

Відповідно до ''Положення'' 1873 року на Волині функціонували єврейські державні початкові 
училища. Мета цих навчальних закладів – надання дітям євреїв елементарної освіти та прикладних знань, 
які б відповідали потребам місцевого єврейського населення. Училища поділялися на однокласні та 
двокласні з підготовчими класами при кожному з них [5: 162]. Згідно з ''Положенням'' навчання всіх 
дисциплін повинно було проводитися російською мовою [6: 571]. Це був рішучий крок державної 
асимілятивної політики, проте Міністерство народної освіти добре усвідомлювало, що навіть відверта 
русифікація освітніх закладів усіх типів не могла знищити національні особливості народів, що мали 
чітку територіальну локалізацію. За висловом таємного радника Постельса, усі ''жертви'' й зусилля'' 
уряду, ужиті для покращення єврейських училищ, мали бути марними, ''доки євреї залишалися 
згуртованими в тісних межах…їх осілості й за теперішніх умов їх життя'' [7: 124].  

У звіті Волинського губернатора за 1874 рік наголошено, що майже половину волинських навчальних 
закладів усіх типів, яких у 1873 році нараховувалося 1510, становили єврейські приватні школи, кількість 
яких дорівнювала 749 [7: 124]. У звіті волинського генерал-губернатора за 1879 рік зазначено, що в 
єврейських хедерах навчання здійснювалося ''біблейською єврейською та місцевим жаргоном'', а 
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російську мову в німецьких і єврейських школах вивчали ''як виняток'' [7: 121]. У 1881 році на Волині 
було 10 чеських, 164 німецьких та 484 єврейських школи [7: 121].  

На початку 90-х років ХІХ століття кількість чеських і німецьких початкових шкіл збільшується. У 
цей період офіційно зареєстровано вже 28 чеських, 339 німецьких та 319 єврейських шкіл. Проте 
сучасники досить критично ставилися до офіційної статистики початкових шкіл у національних 
громадах. Наприклад, у рецензії 1888 року на ''Пам’ятну книжку Волинської губернії на 1888 рік'' 
анонімний автор наголошував, що ''кількість чеських училищ і учнів у них принаймні втроє або навіть 
учетверо більша'', ніж представлено авторами рецензованої книги [7: 121]. Піддавалася сумніву й 
статистика щодо кількості єврейських початкових шкіл. На думку сучасників, кількість хедерів і учнів, 
які в них навчалися, насправді також було значно більшою. Меламедам із посвідченнями про право 
навчання дозволено мати не більше десяти учнів, проте вони, обходячи закон, учили більшу кількість 
дітей або взагалі утримували школи, не маючи на те офіційного дозволу [2: арк. 71 зв.].  

Навіть зважаючи на приблизну статистику, єврейські хедери були найчисельнішим типом початкової 
національної школи Волині. Їх кількість у 1881 році становила 484, в 1891 році – 319, а в 1899 році – 824 
закладам [2: арк. 71 зв.]. Зазначимо, що кількість дівчат, які навчались у цих школах, на відміну від 
кількості хлопців, із року в рік зменшувалася, досягнувши в 1899 році одного відсотка (122 учениці) від 
загальної кількості учнів Волинської губернії (120280) [7: 121]. Проте, указуючи на малу чисельність 
дівчат у єврейських початкових школах, справедливо було б зауважити, що це не особливо позначалося 
на загальному рівні освіченості єврейських дітей, оскільки вони отримували початкову освіту й у різних 
інших єврейських навчально-виховних закладах, що здавна існували у Волинській губернії. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ століття шкільництво на Волині здебільшого зосереджувалося під 
пильним наглядом Міністерства народної освіти. Лише окремі заклади належали до Міністерства 
внутрішніх справ, Міністерства сільського господарства та Міністерства Святого Синоду. 
Підпорядковані Міністерству народної освіти початкові освітньо-виховні заклади Волині представляли 
мережу конфесійних та світських шкіл із різними термінами навчання, навчальними й виховними 
цілями. До конфесійних належали освітні заклади німецьких, чеських, єврейських та інших релігійних 
громад губернії, до світських – губернські, міські та сільські заклади різних типів. Конфесійні початкові 
школи були підпорядковані Міністерству народної освіти на загальних підставах. Представникам 
релігійних течій надано право спостерігати за релігійною освітою дітей в означених школах. У 
законоположеннях про духовні справи різних віросповідань були пункти, які стосувалися питань 
організації справи початкової народної освіти населення певної віри. 

У 1872 році система початкової освіти зазнала змін: було видано ''Положення про міські училища'', 
згідно з яким реформувалися повітові училища, на їх базі створювалися початкові міські училища. Ці 
навчальні заклади набули статусу міністерських закладів [5: 157]. У Волинській губернії в кожному 
повіті функціонували по одному міському двокласному училищі. Програма навчання й статут 
відповідали Положенню 1869 року. Рівень знань у них був досить високим. Випускники могли 
продовжити навчання в гімназії, працювати вчителями навчальних закладів нижчого рівня, мати посади 
на державній службі. Двокласні початкові училища мали п’ятирічний термін навчання. Перші три роки 
навчання діти засвоювали програму першого класу, зміст освіти відповідав змісту навчання в першому 
класі народного училища. Навчання в другому класі було розраховане на два роки, протягом яких учні 
вивчали російську мову, арифметику, основи геометрії, основи природознавства, фізику, географію та 
історію [5: 157]. Закон Божий викладали тільки для дітей православної віри. Дітям іновірців надано 
право вивчення цього предмета на розсуд їхніх батьків [8: 1178–1189].  

Міські училища мали шестирічний курс навчання. Відповідно до ''Положення'' у Волинській губернії 
більшість початкових училищ Міністерства народної освіти реорганізовувались у шестирічні міські 
училища, у яких додатково вводилося вивчення геометрії, креслення, природничих дисциплін. Училища 
перебували у віданні попечителів навчальних округів і здійснювали діяльність під керівництвом 
інспекторів народних училищ. Метою міських училищ, як визначено в ''Положенні'', було забезпечення 
дітям усіх верств початкової розумової та релігійно-моральної освіти [5: 157–158].  

Згідно з ''Положенням про міські училища'' в них мали право приймати дітей не молодше семирічного 
віку, усіх звань, станів і віросповідань без вступних іспитів. Діти 10-ти та 14-річного віку включно 
повинні були знати: молитву, головні події зі святої історії Старого й Нового Заповітів, уміти читати, 
писати російською мовою та рахувати. Діти неправославної віри при вступі до міських училищ не 
складали іспиту із Закону Божого. Дітей іновірців приймали до міських училищ до 14-річного віку без 
вступних іспитів [8: 1178–1189]. Отже, єврейські діти могли навчатися в міських училищах відповідно до 
''Положення про міські училища'' 1872 року. 

До міністерських шкіл належали однокласні та двокласні сільські училища з трирічним і п’ятирічним 
терміном навчання. Згідно із законом від 29 травня 1869 року й інструкцією від 4 червня 1875 року 
міністерські училища мали на меті ''давати дітям сільського населення можливість отримати елементарну 
освіту в більш повному й закінченому вигляді порівняно з іншими сільськими училищами'' [9: 158]. На 
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основі цієї інструкції деякі з наявних у селах початкових закладів були перетворені на двокласні сільські 
училища, які користувались особливою популярністю. Термін навчання в однокласних училищах 
становив три роки, а обов’язковими предметами в них були Закон Божий, слов’янська грамота, російська 
мова з правописом, арифметика. У двокласних училищах із п’ятирічним терміном навчання додатково 
викладали основи історії, географії, суспільствознавство, церковний спів і креслення [9: 158].  

Педагогічний контроль за діяльністю міністерських шкіл, забезпечення їх підручниками, призначення 
та звільнення вчителів здійснювало Міністерство освіти через дирекції народних училищ. 
Найважливішою умовою відкриття сільських училищ була наявність гарантії від сільських громад чи 
інших засновників забезпечити училища земельною ділянкою, приміщеннями, виділяти кошти на 
забезпечення вчителів, на придбання навчальних посібників для учнів. Попри те, що Міністерство 
народної освіти виділяло лише близько третини загальної суми витрат, училища підпорядковувалися 
безпосередньо цьому міністерству й інспекторам народних училищ. На селі це був практично єдиний тип 
початкової школи, що давав покращену освіту, бо відкриття всіх інших типів навчальних закладів 
підвищеного типу уряд, як міг, стримував. Перепис початкових навчально-виховних закладів 1894 року 
розділяв їх на ''правильно організовані'', до яких належали однокласні, двокласні та багатокласні 
училища, і ''неорганізовані'', що об’єднували школи грамоти, єврейські хедери. У ''Статистичних 
відомостях про початкову освіту за 1904 рік'' усі початкові школи поділялися на три великі групи: міські 
училища за Положенням 1872 року, повітові училища та інші, курс яких наближався до повітових, 
двокласні сільські училища, початкові училища, що об’єднували інші типи елементарної школи та всі 
приватні училища [7: 103].  

Перше десятиріччя ХХ століття ознаменоване на Волині сильними антиєврейськими настроями, які 
позначилися й на єврейському шкільництві. Прагнення уряду зосередити учнівську молодь Південно-
західного краю в урядових закладах принесло несподівані результати. Не маючи можливості отримати 
кращу освіту рідною мовою, представники єврейських меншин змушені були використовувати 
міністерські навчальні заклади.  

Передовсім відбулися помітні зміни в якісному складі сільських і міських міністерських училищ. Як 
засвідчувала тогочасна статистика, вони виявилися переповненими іновірцями, переважно євреями. 
Наприклад, у 1911 році в Горошківському двокласному училищі з 44 учнів було 26 іновірців, із яких 22 – 
представники єврейського етносу [10: 2]. Зазначимо, що суспільство змушене було також визнати, що 
рівень розвитку єврейських дітей виявився значно вищим, ніж українських чи російських [2: арк. 71 зв.; 
7: 121]. 

Кращий рівень знань єврейських дітей, їх кількісне та якісне домінування в державних закладах часто 
ставали причиною різних етнічних утисків із боку місцевого православного населення, тому більш 
заможні батьки віддавали своїх дітей до приватних початкових навчальних закладів [6: 375]. Наприклад, 
православні священики стали скаржитися на проблематичність створення учнівських церковних хорів та 
принижене, на їхнє переконання, становище основного предмета – Закону Божого [10].  

Тому більш заможні єврейські батьки знову стали віддавали своїх дітей до приватних початкових 
навчальних закладів [6:375], якими, наприклад, були єврейські приватні училища другого та третього 
розрядів. Ці заклади, підпорядковані Міністерству народної освіти, були етнічно спокійними й не 
гіршими в плані організації навчання та виховання [7: 127]. 

Висновки. Аналіз історико-педагогічних джерел дає підстави для низки висновків: практично всі 
види початкових шкіл, які функціонували на той час у Російській імперії, були представлені на теренах 
Волинської губернії й здебільшого підпорядковувалися Міністерству народної освіти; найбільш 
характерними рисами волинського шкільництва були різнотипність шкіл, практичне спрямування 
шкільного навчання, не високий рівень підготовки дітей, відсутність органічного зв’язку між початковою 
школою та іншими структурними ланками системи шкільництва; конфесійна локалізованість єврейської 
початкової освіти першої половини ХІХ століття. У другій половині ХІХ століття єврейське шкільництво 
стало стрімко розвиватися й поширюватися на всій території Волинської губернії. На початку ХХ 
століття єврейське шкільництво вже займало значне місце у структурі освіти Волині, охоплюючи мережу 
конфесійних початкових шкіл (хедери, талмуд-тори, бет-мідраші, єшиботи, суботні школи) та світських 
навчально-виховних закладів як національних (державні єврейські початкові училища за Положенням 
1873 року та єврейські приватні училища за Положенням 1844 року), так і державних (однокласних і 
двокласних сільських та двокласних міських училищ) за Положеннями 1869, 1874 рр. та інструкцією 
1875 р. 

Матеріал статті не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. До подальших напрямів дослідження 
можна віднести порівняльно-зіставний аналіз становлення та розвитку єврейського шкільництва в різних 
регіонах України, розробку науково обґрунтованих механізмів, що дасть змогу впроваджувати 
історичний досвід у практику сучасного єврейського шкільництва. 
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Мелещенко А. А. Роль еврейского школьного дела в системе начального образования Волыни в конце 
XIX – начале ХХ века. 

В статье представлены на основе публикаций и архивных материалов общую характеристику 
школьного дела и анализ специфики организации учебно-воспитательной работы в еврейских учебных 
заведениях на Волыни в конце ХIХ – начале ХХ века. Выяснено совокупность положений, составляющих 
теоретические ориентиры исследования истории отечественного еврейского начального образования, 
определено состояние разработки проблемы. Обоснованно типы и сеть образовательных учреждений 

региона, где могли учиться евреи, осуществлен анализ структуры и содержания учебно-
воспитательного процесса в еврейских образовательных учреждениях. 

Ключевые слова: еврейские учебные заведения, обучение и воспитание, содержание, формы и методы 
еврейского обучения и воспитания. 
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Meleschenko A. A. The Role of Jewish Schooling in the Primary Education System of Volyn at the End of 
ХIХ – Beginning ХХ century. 

The article presents the role of Jewish schooling in the system of elementary education in Volyn. The necessity of 
studying this problem is due to a number of contradictions between: the existence of a wide range of regional 

historical and pedagogical studies devoted to the formation and development of national schooling, and the lack 
of a coherent science-based concept of the development of Jewish schooling in Volyn. The topicality of the 

research is also grounded on the recognition of the importance of creating the necessary conditions for 
preventing the assimilation of national minorities of Ukraine and the imperfection of the formation of a national 

component in the practice of upbringing modern Jewish young people on the theoretical level. To achieve the 
goal and to solve the tasks of the article, a set of the scientific methods was used: general scientific methods 

(analysis, synthesis, analogy, comparison, generalization) and specific scientific methods (historical-
pedagogical and historical-systemic) through which archival documents were processed and results of 

theoretical analysis of literature were obtained. The author comes to the conclusion that Jewish children could 
study in confessional elementary schools and secular educational institutions as national (state Jewish 

elementary schools according the Provision of 1873 and Jewish private schools according the Provision of 
1844), and state (one-class and two-class rural and two-class municipal schools) according to the Provisions of 

1869, 1874, and the instructions of 1875. 

Key words: Jewish educational institutions, teaching and education, content, forms and methods of Jewish 
education and upbringing. 

 

 



Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка 

© Мінькович Б. А., 2018 
92 

УДК 378.147:004.453 
Б. А. Мінькович, 

аспірант 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

b.a.minkovych@gmail.com 
ORCID: 0000-0002-6720-0854 

РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ ЗАСОБАМИ 
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті проаналізовано стан розвитку креативного мислення майбутніх учителів інформатики. 
Розглянуто вплив інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій на успішність творчого 

розвитку та саморозвитку вчителя. Розкрито сутність поняття ''креативність'', його основні ознаки, 
значення розвитку креативності майбутнього вчителя інформатики у практичній діяльності, досвід 

підготовки вчителя до використання ІКТ в старшій школі. 

Ключові слова: креативність, креативне мислення, інновації, інформаційно-комунікаційні технології. 

Постановка проблеми. В умовах реформування вищої освіти України відповідно до вимог 
Болонської конвенції, першочергової значущості набуває необхідність осмислення особливостей 
розвитку педагогічної освіти в Україні як складової європейського освітнього простору. Особливої 
актуальності набувають проблеми удосконалення підготовки учителів, розвитку їх креативності, що 
наголошено не лише у вітчизняних нормативних документах розвитку освіти (Державна національна 
програма ''Освіта'' (''Україна XXI століття''), Закон України ''Про вищу освіту'') але й у декларації 
Всесвітньої конференції з вищої освіти ЮНЕСКО ''Вища освіта у XXI столітті: бачення та дії''. Радою ЄС 
креативний підхід до професійної підготовки вчителя розглядається як інноваційний підхід до навчання 
у системі педагогічної освіти.  

У сучасних умовах вчитель повинен володіти здатністю до творчого мислення та інноваційної 
діяльності, самостійності й нестандартності рішень, інтелектуальної компетентності. Оскільки від 
вчителя значною мірою залежить якість системи загальної середньої освіти.  

В умовах інформатизації суспільства особлива роль належить учителю інформатики, який має 
володіти не лише творчим мисленням та здатністю до інноваційної діяльності, а й навчити учнів 
користуватися ІКТ, що зумовлює актуальність та доцільність дослідження в аспекті пошуку ефективних і 
дієвих форм та методів, сучасних технологій розвитку творчих здібностей, креативного мислення, 
творчого потенціалу вчителя. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підґрунтям сучасного розуміння педагогічної 
креативності, як основи професійної підготовки є науково-теоретичні ідеї С. Вітвицької, О. Антонової, 
Н. Березанської, Ю. Зіньковського, В. Кан-Каліка, Н. Кічук, Т. Любарта, В. Нуркова, С. Сисоєвої, 
Р. Стернберга, Л. Хомич та інших. 

Дослідженню проблеми креативності присвятили свої праці такі вітчизняні вчені, як: В. Козменко, 
М. Гнатко, В. Дружинін та С. Медник, а також вчені зарубіжних країн – Дж. Гілфорд, Ф. Бардон, 
Д. Богоявленська. Видатні дослідники П. Едвардс, К. Роджерс і Л. Виготський доклали багато зусиль у 
розвиток проблеми, що стосується творчого зростання особистості. 

Метою цієї статті, як складової нашого наукового педагогічного дослідження, є визначення ролі і 
місця інформаційно-комунікаційних технологій у розвитку креативності майбутніх вчителів 
інформатики. 

Виклад основного матеріалу. Розглянувши концепції креативності видатних дослідників 
Д. Богоявленської та Дж. Гілфорда, можна констатувати, що креативність – це загальна особливість 
педагога, яка ефективно діє на творчу продуктивність особистості у будь-якій формі прояву його 
активності. 

Дж. Гілфорд у своїх працях стверджує, що ''креативність – це процес дивергентного мислення''.  
Креативність – здатність людини творити незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем 

мислення, швидко розв’язувати проблемні ситуації [1]. 
Учений включає до структури креативності не тільки дивергентне мислення, але й здатність до 

перетворень, точність розв’язку та інші інтелектуальні параметри, визначаючи позитивний зв'язок між 
інтелектом і креативністю.  

Дж. Гілфорд виділив у власному дослідженні параметри креативності вчителя: 
 володіння гнучким та оригінальним мисленням; 
 здатність до генерування необмеженої кількості ідей; 
 вміння удосконалювати об’єкти з додаванням певних елементів; 
 вміння не тільки знайти та поставити проблеми, а й здатність розв’язати їх, використовуючи 

різні методи; 
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 здатність до аналізу та синтезу. 
Вчений виокремлює як один із аспектів креативності – креативне мислення, що характеризується 

створенням суб’єктивно нового продукту та новоутвореннями в самій пізнавальній діяльності. 
Новоутворення стосуються мотивації, мети, оцінювання. В наукових джерелах подаються вимоги до 
цього виду мислення. Т. Лубарт та Р. Стернберг виокремлюють такі основні умови до процесу 
креативного мислення, спрямованого на будь-яку проблему: 
 неперервне знаходження та постановка проблем; 
 внутрішнє напруження у творчому процесі; 
 використання знань і досвіду для створення чогось нового та оригінального; 
 постійна зміна уявлень та зовнішньої інформації методом проведення аналогічних дій. 
Учені стверджують, що для активізації креативного мислення необхідно створити особливий 

психічний стан. З отриманого досвіду креативність є основним компонентом творчого потенціалу 
людини, а також пов’язана з властивостями особистості. Тому цей елемент впливає значною мірою на 
рівень розвитку творчого педагога та його самореалізацію. 

Українські вчені розглядають креативність як рису особистості, яка виявляється у гнучкості та 
конструктивності реагування на організаційні проблеми, здатності приймати нестандартні рішення в 
ситуаціях невизначеності й неповної інформації, з якими стикається сучасний фахівець. 

С. Вітвицька розглядає креативність мислення як складову творчих можливостей майбутніх учителів. 
На її думку, творчі можливості – це система інтелектуально-творчих якостей особистості, які сприяють 
успіху у творчій діяльності. Вона складається з таких підсистем: 
 підсистеми спрямованості (мотиви, інтерес, потреби); 
 підсистеми характерологічних особливостей особистості (цілеспрямованість, працездатність, 

сумлінність тощо); 
 підсистеми здібностей (індивідуальних особливостей творчих процесів); 
 підсистеми творчих умінь. 
Необхідними індивідуально-творчими якостями майбутнього дослідника є: 
1. Креативність мислення, тобто здатність продукувати нові ідеї, гіпотези, способи вираження 

проблемних задач. 
2. Інтуїція. Пряме бачення суті речей, знаходження правильного вирішення проблеми без 

усвідомлення шляхів і способів досягнення. 
3. Творча уява. Самостійне створення нових образів, які реалізуються в оригінальних і цінних 

результатах діяльності. 
4. Дивергентність мислення. Альтернативність, здатність запропонувати декілька підходів до 

розв'язання задачі та міняти їх, бачити проблеми, об'єкти в різних ракурсах. 
5. Оригінальність мислення, тобто своєрідність якостей розуму, способу розумової діяльності, 

здатність створювати думки, що відрізняються від загально прийнятих поглядів. 
6. Асоціативність мислення. Здатність використовувати асоціації, в тому числі аналогії, а також 

віддаленість асоціацій. 
7. Інтелектуальна активність. Це інтегральний пізнавально-мотиваційний показник рівня розвитку 

творчої особистості, що базується на інтелектуальній ініціативі''. 
Інтелектуальна ініціатива – це не стимулювання продовження мислення, це продовження розумової 

діяльності за межами заданої ситуації, що не обумовлена ні практичними потребами, ні негативною 
оцінкою роботи [2: 207–208]. 

Швидкість, оригінальність та гнучкість мислення є основними функціями формування креативного 
педагога у процесі творчої навчально-виховної роботи з учнями. 

Швидкість мислення – це здатність до створення нових ідей, миттєвого переключення між цими 
ідеями; вміння швидко реагувати на неочікувані складні ситуації. 

Оригінальність мислення вчителя проявляється у не стандартному та правильному виборі форми, 
змісту та методів навчання учнів. 

Гнучкість мислення виражається в умінні педагога зацікавити учнів, мотивувати їх до навчання, 
знайти підхід до кожного з них, виділивши їх індивідуальні особливості. 

Креативній особистості вчителя, зокрема вчителя інформатики, мають бути притаманним постійний 
пошук оптимальних, оригінальних рішень поставлених завдань, творчий стиль мислення, здатність 
побачити педагогічну проблему і відшукати можливі шляхи її розв’язання, творча фантазія, розвинена 
уява, високий рівень загальної культури, високий рівень моральної свідомості. Творча особистість 
майбутнього педагога характеризується високим рівнем креативності, яскраво вираженими 
особистісними якостями та здібностями, що сприятимуть успішній професійній діяльності [3: 12]. 

О. Антонова розробила основні параметри, які характеризують педагогічну креативність: 
 здатність до здійснення творчого підходу у педагогічній діяльності; 
 здатність постійно розвивати творчий педагогічний досвід, компетентність; 
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 здатність формувати та реалізувати творчу стратегію педагогічної діяльності [4]. 
На сьогодні ученими визначено рівні творчої педагогічної діяльності, зокрема С. Сисоєвою визначено 

чотири рівні: репродуктивний; раціоналізаторський; конструкторський; новаторський.  
Репродуктивний рівень передбачає діяльність вчителя на основі відомих методик, рекомендацій, 

досвіду, відбір найбільш відповідних конкретним умовам праці, рівню розвитку творчих можливостей 
учнів.  

Раціоналізаторський рівень передбачає внесення вчителем коректив до своєї роботи, удосконалення, 
модернізацію існуючих рекомендацій, методик на основі аналізу власного досвіду, конкретних умов 
своєї педагогічної діяльності, творчих можливостей учнів.  

Конструкторському рівню відповідає діяльність учителя з конструювання власного варіанту 
вирішення педагогічної проблеми на основі самоаналізу своєї діяльності і знань творчих можливостей 
учнівського колективу, але з використанням відомих методик, рекомендацій тощо.  

Новаторський рівень передбачає, що вчитель вирішує педагогічні проблеми на принципово нових 
засадах, які відрізняються оригінальністю, високою результативністю [5]. 

На основі дослідження і виділених ознак рівнів діяльності вчителів С. Сисоєвою, нами було 
проаналізовано діяльність 40 учителів інформатики Житомирської області, що дало можливість 
отримати такі результати: 

 
Рис. 1. Рівні креативності вчителів інформатики 

 
 на репродуктивному рівні знаходяться 56 % учителів; 
 на раціоналізаторському – 24 %; 
 на конструктивному – 12 %; 
 на новаторському – 8 %. 
Результати дослідження засвідчують, що більшість вчителів інформатики знаходяться на нижчих 

рівнях креативності репродуктивному і раціоналізаторському. 
Аналіз досвіду викладачів вищих навчальних закладів і власний досвід засвідчує, що для розвитку 

творчих здібностей майбутніх учителів інформатики потрібно використовувати евристичні методи, які 
активно стимулюють розвиток їх творчого потенціалу та сприяють формуванню їхніх креативних 
якостей. До таких методів належать: метод аглютинації, мозковий штурм, метод синектики, метод 
проектів, метод Дельфі, методика ''теорії розв’язання винахідницьких завдань''. 

Метод аглютинації призначений для формування вміння особистості поєднувати між собою 
несумісні частини, властивості та якості об’єктів. Впровадження цього методу допомагає розвивати уяву, 
фантазію та здатність до генерування сміливих ідей і гіпотез. Використання методу аглютинації є 
найбільш ефективним на уроці інформатики у процесі проведення практичного заняття. 

Мозковий штурм є найпопулярнішим методом колективного вирішення будь-якої проблеми, де у 
процесі обговорення учасниками пропонується висловити максимальну кількість ідей її розв’язання. 
Основне завдання полягає у виборі із загальної кількості ідей, запропонованих учасниками, найбільш 
вдалих, які можна реалізувати на практиці. Метод корисно використовувати у процесі проведення 
практичних та лабораторних робіт з інформатики у невеликих групах, де кожен буде мати можливість 
запропонувати власну ідею щодо вирішення проблеми та вдалої її реалізації. 

Метод синектики – один із оригінальних способів, який застосовується для пошуку нових ідей з 
використанням аналогій та перенесенням поставлених завдань на готові вирішення, які вже існують в 
іншій галузі. Цей метод ґрунтується на асоціації та методі мозкового штурму. На початковому етапі 
обговорюються основні ознаки проблеми, можливі варіанти її розв’язання. Далі пропонуються аналогії з 
інших сфер, які можна використати для вирішення завдання. Цей метод також доцільно застосовувати на 
практичних заняттях, де відбувається повна активізація учнів у процесі вивчення інформатики. 

Метод проектів – це технологія, яка допомагає включити та підвищити активність пізнавальної 
діяльності особистості у навчально-виховному процесі. Під час виконання практичних завдань (проектів) 
відбувається накопичення знань та закріплення навичок. Мета проектної роботи полягає у стимулюванні 
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особистості до самостійної діяльності: плануванні, організації та контролі. Цей метод допомагає 
сформувати вміння ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Метод Дельфі або метод експертних оцінок – спосіб швидкого пошуку вирішення проблеми за 
допомогою інтерв’ю, опитувань та мозкових штурмів, який дозволяє отримати максимального 
сходження думок експертів для вибору кращого розв’язку завдання. Цей метод перешкоджає відкритого 
зіткнення між експертами з протилежними поглядами, оскільки виключає безпосередній контакт між 
ними. За принципами методу Дельфі можна вдало оцінити ситуацію та передбачити результат 
незалежними експертами [6].  

Теорія розв’язання винахідницьких завдань є технологією моделювання для створення нових 
інноваційних ідей та розв’язання будь-яких проблем. Технологія сприяє ефективному розвитку творчої 
особистості та допомагає їй досягнути високого рівня креативності. На відміну від методики мозкового 
штурму, де формулюються ідеї й варіанти розв’язання проблеми, метою ТРВЗ є створення чіткого 
алгоритмічного підходу до винаходу нової системи або поліпшення старої. Тому потрібно приділяти 
увагу теорії розв’язання винахідницьких завдань для розвитку креативних здібностей вчителя 
інформатики, оскільки рівень розвитку алгоритмічного мислення є одним із показників формування 
креативного потенціалу. 

Результати дослідження засвідчують, що стимулювання креативного мислення сприяють 
інформаційно-комунікаційні технології, оскільки ІКТ дозволяють: 
 користувачам вносити зміни, випробовувати альтернативи, відстежувати розвиток ідей; 
 переадресувати виконання сортування, перетворення, відображення інформації, що надає 

можливість користувачам читати, спостерігати, розпитувати, інтерпретувати, аналізувати і синтезувати 
інформацію на вищих рівнях; 
 надає можливість забезпечити зворотній зв'язок, залучити користувачів різних рівнів; 
 надає доступ до величезних масивів інформації на місцевому та глобальному рівнях у різних 

часових поясах і географічних точках. 
Таким чином, інформаційно-комунікаційні технології мають великий потенціал для розвитку 

креативності майбутніх учителів, оскільки: 
 забезпечують унікальні види діяльності (можлива більш потужна обробка даних та моделювання 

реальних ситуацій, з’являється доступ до широкого спектру ресурсів, комунікації); 
 змінюють відносини між викладачем та студентом (індивідуалізм особистості посилюється, що 

спонукає його управління власним навчанням, а це і є однією з ключових особливостей творчої 
особистості);  
 за допомогою моделювання та зворотного зв'язку створюється середовища, в якому прийняття 

ризику може бути позитивним досвідом. 
Формування й розвиток креативності вчителів інформатики відбувається протягом життя, починаючи 

з навчання в профільній школі і закінчуючи періодичним навчанням на курсах підвищення кваліфікації в 
інститутах післядипломної педагогічної освіти [7]. 

Висновки. Отже, розвитку креативного мислення майбутнього вчителя інформатики сприяє 
застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та методик викладання у процесі 
вивчення курсу інформатики; врахування змін, які відбуваються у сучасному інформаційному 
суспільстві та врахування зарубіжного досвіду. Підготовка креативного вчителя, формування покоління 
вчителів нової генерації, здатних до навчання креативних дітей, є вимогою сучасного інформаційного 
суспільства.  

Перспективи подальших досліджень. Проблемою подальшого дослідження можуть бути розробка 
методичних рекомендацій щодо підвищення рівня творчої педагогічної діяльності вчителя інформатики. 
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Миньковыч Б. А. Развитие креативного мышления будущего учителя информатики средствами 
информационно-коммуникационных технологий. 

В статье анализируется состояние развития креативного мышления будущих учителей информатики. 
Рассмотрено влияние инновационных информационно-коммуникационных технологий на успешность 
творческого развития и саморазвития учителя. Раскрыта сущность понятия ''креативность'', его 

основные признаки, значение развития креативности будущего учителя информатики в практической 
деятельности, опыт подготовки учителя к использованию ИКТ в старшей школе. 

Ключевые слова: креативность, креативное мышление, инновации, информационно-коммуникационные 
технологии. 

Minkovych B. A. The Development of Creative Thinking of the Future Teacher of Computer Science by 
Means of Information and Communication Technologies. 

A teacher should have the ability of creative thinking and innovation activity, autonomy and non-standard 
decisions, intellectual competence. The quality of general secondary education system depends on the teacher. 

The creative personality of a teacher, in particular the teacher of informatics, should be characterized by a 
constant search for optimal, original solutions of the tasks, creative thinking, the ability to see the pedagogical 

problem and to find the ways of its solution, creative fantasy, developed imagination, high level of general 
culture, high level of moral consciousness. The analysis of the experience of higher education instructors and 

our own experience argues that heuristic methods that actively stimulate the development of the teacher’s 
creative potential and promote the development of their creative qualities should be used to develop the creative 
abilities of future teachers of informatics. The results of the study indicate that most teachers of informatics are 

at the reproductive level of creativity. The use of modern information and communication technologies and 
teaching methods in the process of studying the course of computer science; taking into account the changes 

taking place in the modern information society and taking into account foreign experience promotes the 
development of creative thinking of the future teacher of informatics. 

Key words: creativity, creative thinking, innovations. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У СТОСУНКАХ З 
ОДНОЛІТКАМИ 

У статті розглянуто педагогічні умови соціалізації молодших школярів. Доведено, що ефективній 
соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками сприятиме комплекс педагогічних умов, 

зокрема: залучення молодших школярів у різні види діяльності; розробка та обґрунтування авторської 
програми соціалізації молодшого школяра; діагностичне забезпечення процесу соціалізації молодшого 
школяра. Виокремлено компоненти соціалізації, зокрема когнітивний, мотиваційно-ціннісний та 
діяльнісно-творчий. Проаналізовано їх зміст, особливості та критерії виявлення. Обґрунтовано 

положення про те, що процес соціалізації проходить поступово: від рівня до рівня формуються якості 
особистості, збагачуються знання про соціальну дійсність, накопичується досвід соціальних взаємин 

молодших школярів. 

Ключові слова: соціалізація, молодших шкільний вік, загальноосвітня школа, умови, комплекс 
педагогічних умов, компоненти та критерії соціалізації. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і 
практичними завданнями. Актуальність проблеми дослідження зумовлена перетвореннями у 
сучасному українському суспільстві, що визначають нові умови, у яких відбувається процес 
соціалізації. В умовах, що склалися, діти стали ніби заручниками певних політичних, соціальних, та 
економічних реформ. У результаті чого, відбулося зростання соціально незахищених дітей та дітей з 
девіантною поведінкою. Викликає тривогу і той факт, що до сьогодні на державному рівні не 
розроблена і не прийнята нова концепція забезпечення процесу соціалізації дітей. Залучення дітей 
до соціального досвіду є значимим для суспільства. У всьому світі прийнято приділяти особливу 
увагу дитинству і від того, як пройде соціалізація залежить майбутнє дітей, а значить і майбутнє 
країни. 

Як показують соціально-психологічні дослідження, молодший шкільний вік є сензитивним для 
процесу соціалізації. При вступі дитини до школи, вирішальним фактором соціалізації стає 
оволодіння навчальною діяльністю, вироблення обов'язкових шкільних умінь і навичок, формування 
нових, внутрішкільних, міжособистісних відносин. Завдяки цьому розвивається емоційне та 
соціальне життя дитини, формується її уявлення про себе і про те, що думають про неї інші. Тому 
традиційні підходи до проблеми соціалізації молодшого школяра не можуть сьогодні задовольнити 
соціальні потреби суспільства, чим ускладнюють процес соціалізації дітей. Саме тому є потреба у 
вивченні проблеми соціалізації молодших школярів, що знаходить своє відображення у соціально-
педагогічній та психологічній літературі. 

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Питаннями соціалізації 
молодших школярів займалися як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники. Сутність і структуру проблеми 
соціалізації досліджували такі вчені, як Т. Говорун, Е. Дюркгейм, О. Заболотна, А. Іванченко, 
С. Кондратюк, Дж. Коулмен, Т. Кравченко, Т. Парсонс, та ін. Теоретичною базою для вивчення 
проблем молодшого шкільного віку є роботи Л. Виготського, А. Запорожця, О. Леонтьєва та ін. 
Психологічний портрет молодшого школяра представлений у роботах Л. Божович, 
Я. Коломінського, А.Люблінської, М. В. Матюхіної, Д. Ельконіна тощо. Значимість педагогічного 
сприяння соціалізації молодшого школяра у стосунках з однолітками визначають М. Лукашевич, 
Г. Махмадамінова, А. Мудрик та ін.  

Аналіз сучасних педагогічних досліджень свідчить про зростаючий інтерес до проблеми 
соціалізації та різних аспектів її дослідження. Так, в останні роки виконано ряд дисертаційних 
досліджень суміжної тематики, у яких розглядається: роль креативного мислення як чинника 
соціалізації дітей молодшого шкільного віку (Ю. Курята), особливості гендерної соціалізації 
молодших школярів (В. Кравець), соціалізації особистості молодшого школяра засобами родинно-
побутової звичаєвості (Р. Пріма), соціалізації учнівської молоді в загальноосвітніх та 
альтернативних закладах середньої освіти в США (О. Заболотна), соціалізації статі як фактору 
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розвитку Я-концепції (Т. Говорун) та ін. Однак, недостатня увага приділена комплексному 
дослідженню процесу соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками. 

Формулювання мети і завдань статті. З огляду на вищезазначене, метою статті є представлення 
педагогічних умов соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками та відповідної програми, 
яка описує процес соціалізації молодших школярів у стосунках з однолітками. 

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Проведення 
дослідження вимагає визначення та узагальнення поняття "умова" У філософії трактується як 
категорія, що відображає ставлення предмета до оточуючих його явищ, без яких він існувати не 
може. Сам предмет виступає як щось обумовлене, а умова як щось зовнішнє, відносно умовне 
предмету різноманіття об'єктивного світу. Умова складає те середовище, ту обстановку, в якій 
останні виникають, існують і розвиваються [1: 157]. Ми будемо розглядати в своєму дослідженні 
певний комплекс педагогічних умов. Для цього виявимо необхідні і достатні умови. Під 
необхідними умовами сприяння соціалізації особистості молодшого школяра ми розуміємо умови, 
без яких процес соціалізації не може бути ефективним у повній мірі. Необхідність виділених умов 
випливає з аналізу психолого-педагогічної літератури, досвіду роботи з молодшими школярами, 
результатів констатуючого експерименту. 

Під достатніми умовами сприяння соціалізації особистості молодшого школяра ми розуміємо 
умови, які достатні для ефективності розвитку процесу соціалізації молодшого школяра у 
загальноосвітній школі. Достатність виводиться з результатів дослідно-експериментальної роботи. 
Отримані дані свідчать про ефективність процесу соціалізації і, отже, дозволяють зробити висновок 
про достатність запропонованих умов. 

У нашому дослідженні комплекс педагогічних умов представляє собою сукупність заходів 
навчально-виховного процесу в системі роботи загальноосвітньої школи, які повинні забезпечити 
досягнення високого рівня соціалізації особистості молодшого школяра. Розділяємо погляди 
М. Забродцького і виділяємо наступний комплекс педагогічних умов сприяння соціалізації 
особистості молодшого школяра [2]:  

1. Залучення молодшого школяра у різні види діяльності. 
2. Розробка і обґрунтування авторської програми соціалізації молодшого школяра. 
3. Діагностичне забезпечення процесу соціалізації молодшого школяра. 
Ефективність процесу соціалізації особистості молодшого школяра визначається діагностичним 

забезпеченням даного процесу у стосунках з однолітками.  
Виділимо і охарактеризуємо показники соціалізації особистості молодшого школяра, зокрема: 

когнітивний, мотиваційно-ціннісний та діяльнісно-творчий.  
Так, когнітивний включає у себе ряд критеріїв, а саме: формування цілісної картини світу у 

молодшого школяра. Наявність у дитини повноцінної (для її віку), з точки зору змісту і принципів 
побудови, картини світобудови можна вважати одним з аспектів успішної соціалізації, оскільки картина 
світобудови є істотною частиною фонового знання [3: 205]. Картина світобудови, на думку 
Ю. А. Аксьонової, це система уявлень людини про складові частини, організації та функціонування 
навколишнього світу, про свою роль і місце в ньому [3: 19]. Ряд науковців зазначають, що завдяки 
наявності цілісної картини світу, дитина набуває можливість взаємодіяти з оточуючими на основі 
діалогу, культурних способів пізнання і перетворення реальності на основі цінностей культури [4: 210]. 

У психології картина світу центрована на "Я", її основу складають події особистого життя.  
Важливою складовою когнітивного показника є наявність знань і умінь соціальних відносин для 

функціонування у соціумі. Важливим для соціалізації дитини є формування вміння організувати 
соціальні відносини. До того ж, велике значення в регуляції поведінки дитини відіграють правила, діючи 
відповідно до них, молодший школяр вчиться співвідносити свої вчинки з об'єктивними вимогами, які у 
них містяться, а саме правило служить дитині орієнтиром у виборі певних дій або оцінки поведінки 
однолітків [5]. 

Результати психолого-педагогічних досліджень доводять, що ознайомлення з правилами служить 
засобом формування слухняності і дисциплінованості, доброзичливих відносин з однолітками, культури 
поведінки та спілкування (Р. Берне, Г. Гандзілевська, Т. Говорун, А. Гримова, О. Заболотна, В. Кравець 
та ін.). У той же час на практиці часто можна спостерігати розбіжність між знаннями дітей та їх 
реальною поведінкою, що свідчить про формальне їх засвоєння. 

У зв'язку з цим, актуально поставити питання про виховання свідомого ставлення до правил 
поведінки, а саме: знання правил, розуміння їх справедливості, усвідомлення моральної цінності і 
особистісної значущості для себе і для оточуючих; відповідність вчинків відомим правилам і 
саморегуляції поведінки [6: 63]. 

Мотиваційно-ціннісний показники характеризується, насамперед, сформованістю ціннісних уявлень. 
Поняття "цінність", що використовується у філософії, психології, соціології та педагогіці, застосовується 
для позначення властивостей об'єктів і явищ, а також теорій і ідей, які служать еталоном якості та 
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ідеалом належного у відповідності із соціально-обумовленими пріоритетами розвитку культури. 
Особливе місце серед особистісних якостей займають гуманістичні цінності – доброта, милосердя, 

патріотизм, працелюбність, щирість, вірність, щедрість та ін. Ці якості необхідні для того, щоб дитина 
навчилася жити в суспільстві за законами гуманізму, тобто узгоджувати власні потреби і прагнення із 
потребами і прагненнями оточуючих її людей, ставитись до людини як до найбільшої цінності на Землі. 

Необхідність особливої уваги до виховання гуманістичних цінностей у дітей молодшого шкільного 
віку обумовлена тим, що вони є, безумовно, умовою залучення дитини до культури людства. За 
допомогою гуманістичних цінностей забезпечується оволодіння нормами і правилами взаємодії із 
суспільством (оточуючими людьми), а саме це і є змістом культури. Тому, якщо дитина виховується на 
засадах гуманізму, то її входження в світ культури відбувається набагато легше, а її трудове, розумове, 
естетичне виховання вимагає від дорослих набагато менше зусиль. 

На наш погляд, виховання гуманістичних цінностей у дітей молодшого шкільного віку повинно мати 
певний механізм, який складається з наступних етапів: визначення і характеристика гуманістичної 
цінності (наприклад, почуття відповідальності – це вміння самостійно спонукати себе турбуватись про 
інших); шляхи, умови і засоби формування гуманістичної цінності. Дитина повинна поступово підійти до 
свідомого розуміння певної гуманістичної цінності (наприклад, відповідальність формується у дітей 
шляхом розумінням своєї залежності від оточуючих людей і обставин, а також потребує виконання тих 
дій, які забезпечують нормальне спільне життя в соціумі). Засобами формування гуманістичної цінності 
можуть виступати твори художньої літератури, витвори мистецтва, музика, приклади із життя видатних 
людей та ін.; створення нестандартних ситуацій для закріплення і перевірки ''оволодіння'' дитиною 
гуманістичною цінністю (використання рольових ігор, тематичних сімейних вечорів, зустрічей із 
цікавими відомими людьми тощо). 

Таким чином, спільними зусиллями батьків і педагогів у молодших школярів необхідно формувати 
такі якості, як відповідальність, працелюбність, милосердя, патріотизм, почуття обов’язку та ін. Але 
деякі педагоги, які працюють з дітьми молодшого шкільного віку, нерідко припускаються помилки, 
вважаючи, що займатись цією справою повинні лише батьки. Практика доводить: більшість батьків не 
уявляє, в якому віці і під впливом яких факторів складається механізм гуманного розвитку дитини. 
Педагог, який буде знати цей механізм, зможе і повинен виступити в якості консультанта при вирішенні 
питань морального становлення дитини. 

Такий критерій, як уміння робити моральний вибір виявляє співвідношення між засвоєними знаннями 
дитини про норми, правила поведінки, цінності та ставлення до них. Здатність молодшого школяра 
вирішувати моральні ситуації, а також внутрішнє прагнення до прийняття духовних цінностей – це 
показник вміння дитини здійснювати моральний вибір [7]. 

Одним з еталонів мотиваційно-ціннісного критерію є здатність визначати мотив поведінки в різних 
ситуаціях і співвідносити його з результатом. Це буде можливе лише тоді, коли ідеї, які формуються у 
свідомості дитини, набуватимуть суб'єктивного, особистісного сенсу, адже саме мотив – це спонукання 
до діяльності, спрямованість його активності.  

Необхідною умовою соціалізації є наявність цілісної ""Я-концепції". Основи вивчення "Я-концепції" 
закладені в роботах американського психолога і філософа У. Джеймса, засновника психоаналізу 
З. Фрейда та дитячого психолога А. Фрейда. 

Результати теоретичних і експериментальних досліджень засвідчують, що Я-концепція відіграє 
важливу роль в навчальній діяльності школярів і дозволяє значною мірою прогнозувати її результати 
(Н. Ю. Максимова, В. С. Мухіна, Н. В. Чепелєва, О. Є. Гуменюк, В. А. Семиченко). Наявність позитивної 
Я-концепції та сприяння її розвитку в дитини є суттєвою умовою не лише ефективності навчальної 
діяльності, комфортного перебування дитини в школі, а й психічного розвитку молодшого школяра в 
цілому, його життєдіяльності та конструктивного входження у світ соціальних відносин. 

У психологічному словнику "Я-концепція" визначена як підсумковий продукт роботи самосвідомості 
[8: 387]. Відповідно, "Я-концепцію" молодшого школяра можна охарактеризувати як систему уявлень 
дитини про саму себе, що включає: образ "Я" – ті слова, які дитина застосовує для опису свого 
характеру, особистих якостей; самооцінку – емоційно-афективну оцінку того уявлення, яке дитина 
складає про себе; поведінкову реакцію – конкретні дії, які можуть бути викликані образом "Я" і 
самооцінкою. 

Діяльнісно-творчий показник включає також ряд критеріїв, а саме: творчий підхід до діяльності. 
Ступінь соціалізації молодшого школяра багато в чому залежить від його вміння творчо підійти до будь-
якої діяльності. В сучасних умовах середній загальноосвітній навчальний заклад повинен забезпечувати 
не тільки систему загальноосвітніх і спеціальних знань, умінь і навичок учнів, але також формувати і 
розвивати у них потребу самостійно здобувати знання [4: 13]. У процесі творчої діяльності дитина не 
приходить до простих висновків, а розуміє цілісну картину світу, встановлює причинно-наслідкові 
зв'язки між явищами, аналізує результати діяльності. 

Такий критерій, як наявність навичок розподілу і організації діяльності дозволяє кожен трудовий 
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процес проаналізувати точки зору раціональності всіх дій, які потрібні для його успішного виконання. 
Доцільним буде проводити педагогу спостереження за діями дитини, а саме спостерігати: як дитина 
організовує своє робоче місце (що і як готує до роботи, як розміщує та ін.); чи послідовно виконує всі 
етапи роботи; чи використовує усі раціональні способи дії; чи застосовує контроль по ходу роботи і по її 
закінченню (розглядає, перевіряє, підправляє, проміжний або кінцевий результат) [9: 60; 10]? 

Педагогу необхідно надавати допомогу дітям у вивченні методів планування діяльності, етапів її 
здійснення, навчати використовувати алгоритми різних видів діяльності, а також комбінувати і творчо 
складати власні алгоритми діяльності. 

Будь-яка діяльність завершується конкретними результатами (позитивними чи негативними), які 
необхідно виявити і проаналізувати, тобто вміти давати адекватну оцінку власній діяльності і діяльності 
однолітків. Це дає можливість встановити, якою мірою результати відповідають меті діяльності, 
наскільки правомірною є і доцільна послідовність дій дитини. Інакше кажучи, визначається загальний 
підсумок роботи, її логіка, оформлення, тобто та кінцева інформація, без якої неможливо успішно 
прогнозувати подальший етап діяльності. Самооцінка діяльності відбувається на рефлексивно-
оціночному рівні, коли дитина осмислює конкретний матеріал, аналізує свою діяльність і дає їй оцінку. 

У процесі спілкування в учнів виникає потреба домовлятися та заздалегідь планувати свою 
діяльність. Цю можливість надає організація колективних спільних продуктивних творчих справ, 
засновниками такої концепції вважають А. Макаренка та І. Іванова. Перший у своїх працях подає 
технологію формування дитячого колективу та окреслює засоби формування особистості через нього, 
другий розглядає колективну творчу справу як форму організації навчально-виховної роботи та визначає 
її структуру, розуміє колективну творчу справу, як соціальну діяльність дитячої групи, спрямовану на 
створення продукту (творчого продукту) [8: 23]. 

Ми розглянули критерії, що представляють в сукупності структуру соціалізації особистості 
молодшого школяра. Оскільки доведено, що процес соціалізації буде проходити у дітей по-різному, 
відповідно до рівнів та критеріїв, то ми виділили соціально-недостатній, соціально-прийнятний та 
соціально-успішний рівні соціалізації молодшого школяра. Так, соціально-недостатній рівень вказує на 
утруднений процес адаптації до нового середовища, слабке володіння картиною оточуючого світу, 
невміння вступати в міжособистісні відносини, відсутнє вміння оцінювати взаємини у спільній 
діяльності з позиції соціальних норм; соціально-прийнятний – вміння орієнтуватися в ситуаціях, 
встановлювати свою позицію, оцінювати власні та спільні дії, прояв пізнавальної активності до знань 
соціальних відносин, вибірковий підхід до регулювання відносин на основі засвоєних соціальних норм; 
соціально-успішний – володіння способами рефлексивної оцінки власної діяльності і аналізу взаємодії з 
дорослими і однолітками, виявлення суперечностей і проблем, пов'язаних із взаємодією з іншими 
людьми, яскраво виражене прагнення до знань соціальних норм, відносин, поведінки у відповідність із 
засвоєними нормами в спілкуванні з однолітками і дорослими.  

Отже, процес соціалізації особистості відбувається ефективно за умов проведення систематичної, 
послідовної роботи вчителя і при врахуванні сутності процесу соціалізації. Ефективній соціалізації 
молодших школярів у стосунках з однолітками сприятиме комплекс педагогічних умов, зокрема: 
залучення молодших школярів у різні види діяльності; розробка та обґрунтування авторської 
програми соціалізації молодшого школяра; діагностичне забезпечення процесу соціалізації 
молодшого школяра. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Таким чином, процес соціалізації 
проходить поступово: від рівня до рівня формуються якості особистості, збагачуються знання про 
соціальну дійсність, накопичується досвід соціальних взаємин та ін.  

Результатом процесу соціалізації є сформованість у дітей соціальних якостей, певного рівня 
самосвідомості, самовизначення, самоствердження, тобто особистісного буття відповідно до 
можливостей дитини і навколишнього середовища. Основним критерієм соціалізації виступає 
просування молодшого школяра від соціально-недостатнього до соціально-прийнятного, а від нього до 
соціально-успішного рівня соціалізації. 
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Новицкая И. В., Колодяженская Т. Н. Педагогические условия социализации младших школьников в 
отношениях со сверстниками. 

В статье рассмотрены педагогические условия социализации младших школьников. Доказано, что 
эффективной социализации младших школьников в отношениях со сверстниками способствует 

комплекс педагогических условий, в частности: привлечение младших школьников к различным видам 
деятельности; разработка и обоснование авторской программы социализации младшего школьника; 
диагностическое обеспечение процесса социализации младшего школьника. Выделены компоненты 
социализации, в частности когнитивный, мотивационно-ценностный и деятельно-творческий. 

Проанализированы их содержание, особенности и критерии выявления. Обосновано положение о том, 
что процесс социализации проходит постепенно: от уровня к уровню формируются качества личности, 
обогащаются знания о социальной действительности, накапливается опыт социальных отношений 

младших школьников. 

Ключевые слова: социализация, младший школьный возраст, школа, условия, комплекс педагогических 
условий, компоненты и критерии социализации. 
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Novitskaya I. V., Kolodiazhenskaya T. M. Pedagogical Conditions for Socialization of Junior Pupils in 
Relations with Peers. 

The article touches upon the issue of involving children in social experience. The author writes that it is 
important for society. Issues of socialization of junior pupils were engaged both by domestic and foreign 

researchers. However, insufficient attention is paid to the complex study of the process of socialization of junior 
pupils in relations with peers. There is a need for certain pedagogical conditions for the socialization of junior 

pupils in relations with peers. In our study, a complex of pedagogical conditions is a set of activities of the 
educational process in the system of work of a comprehensive school, which should ensure the achievement of a 
high level of socialization of the personality of a junior schoolboy. This is the involvement of a junior student in 
various activities; development and substantiation of the author's program of socialization of the junior pupil; 

diagnostic provision of the socialization process. 
We identified the indicators and criteria for the socialization of the personality of the junior pupil. Thus, the 

criteria are the idea of the integrity of the picture of the world, the acquisition of knowledge and skills of social 
relations for functioning in society, the formation of value representations, the ability to make a moral choice, 

the ability to determine the motive behavior, the presence of a relatively integrated "I-concepts", creative 
approach to activities, skills distribution and organization of activities. 

Effective socialization of junior pupils in relationships with peers will be facilitated by a set of pedagogical 
conditions determined by us. The process of socialization is gradual: from the level to the level personality traits 
are formed; the experience of social relationships is accumulated. The results of the process of socialization is 

the formation of children's social qualities, a certain level of self-awareness, self-determination, self-affirmation. 

Key words: socialization, junior school age, general school, conditions, complex of pedagogical conditions, 
components and criteria of socialization. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В УМОВАХ РОЗВИТКУ 
ОСВІТНІХ СИСТЕМ 

У статті досліджено особливості реалізації методів управління освітою в умовах розвитку освітніх 
систем. Зроблено висновок, що в процесі еволюції освітніх систем від жорсткої до системи з 

делегованими управлінськими повноваженнями, "м’якої", з мережевою взаємодією і синергетичної 
особливостями реалізації методів управління є зростання громадської складової зазначених методів, 
конверсії домінантних методів управління в межах окремих груп та їхнє зміщення від організаційно-

розпорядчих та економічних до психологічних і соціальних. 

Ключові слова: розвиток, освітня система, домінантні методи управління, громадська складова, 
конверсія, зміщення. 

Постановка проблеми. В умовах нинішніх кардинальних суспільно-економічних перетворень в 
країні, динамічного реформування освітньої галузі нагальним є впровадження демократичних моделей 
управління освітою, пошук та обґрунтування нових принципів, функцій, форм і методів управлінської 
діяльності. Водночас на сьогодні особливості реалізації методів управління в умовах трансформації 
освітніх систем досліджено недостатньо ґрунтовно.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Перспективи та шляхи модернізації системи управління 
освітою в нових соціально-економічних умовах обґрунтовано в працях В. Андрущенка, В. Бондаря, 
М. Дарманського, Г. Єльникової, Л. Калініної, В. Кременя, В. Лугового, В. Маслова, Н. Ничкало, 
С. Ніколаєнка, В. Олійника, Н. Островерхової, В. Пiкельної, О. Савченко та ін. 

Метою статті є проаналізувати особливості реалізації методів управління освітою в умовах розвитку 
освітніх систем. 

Виклад основного матеріалу. У переважній більшості наукових праць під методами управління 
розуміються способи впливу керуючої підсистеми на керовану, що спрямовані на вирішення 
управлінських завдань і досягнення бажаних результатів. З позицій такого підходу методи управління 
розглядаються як статичні феномени і здебільшого аналізуються з позицій різноманітності їхніх 
класифікацій і змісту. Дослідники класифікують методи управління за масштабами застосування 
(загальні та особливі); за галузями та сферами застосування (управління бізнесом, промисловістю, 
освітою, охороною здоров’я та ін.); за роллю на різних етапах функціонування системи (методи 
дослідження організації, виведення її з кризи, стабілізувальні, розвивальні, ліквідаційні тощо); за 
ступенем опосередкованості впливу (прямі й непрямі); за рівнем узагальнення управлінських знань 
(методи теорії та практики управління); за управлінськими функціями (методи аналізу, планування, 
організації, контролю, коригування); за конкретними об’єктами управління (методи управління якістю, 
персоналом, проектами) тощо [1].  

Зауважимо, що провести чітке розмежування різних методів управління в практичній діяльності 
важко – вони мають чимало спільних рис, часто застосовуються в комплексі, доповнюючи один одного, 
тощо. Водночас для кожної керуючої підсистеми завжди існують найбільш характерні й ефективні 
методи управління, які будемо називати домінантними. 

Зазначимо, що в роботах різних науковців простежуються значні розбіжності як у класифікаціях, так і 
в змісті методів управління. Однак, на нашу думку, в умовах розвитку соціальних систем важливішим є 
дослідження особливостей їхньої реалізації. Це стає тим більше очевидним, якщо під методами 
управління будемо розуміти способи взаємодії керуючої і керованої підсистем, спрямовані на вирішення 
управлінських завдань. Зрозуміло, що з посиленням демократизації суспільства і децентралізації влади 
змінюється характер таких взаємодій, що спричиняє трансформацію шляхів реалізації методів 
управління освітою. 

Проаналізуємо детальніше ці процеси на прикладі методів управління, визначених за традиційною 
класифікацією, в якій виокремлюються такі методи, як організаційно-розпорядчі (організаційні, 
розпорядчі, дисциплінарні); психологічні (психологічні методи вивчення особистості, методи 
психологічного впливу, методи розроблення управлінських рішень); соціальні (методи соціального 
дослідження, планування, нормування, регулювання); економічні (програмно-цільовий метод 
бюджетного планування, методи економічного планування, фінансового стимулювання та ін.) [1; 2; 3; 4]. 
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Нашими попередніми дослідженнями обґрунтовано, що в своєму розвитку ефективні освітні системи 
проходять фази від жорсткої до системи з делегованими управлінськими повноваженнями, "м’якої", з 
мережевою взаємодією, синергетичної системи, причому в жорсткій системі управління здійснюється 
лише керуючою підсистемою; у системі з делегованими повноваженнями частина управлінських 
повноважень делегується іншим підсистемам; у "м’якій" системі основні управлінські дії керуюча 
підсистема узгоджує з керуючими підсистемами нижчого рівня; у системі з мережевою взаємодією до 
прийняття управлінських рішень залучається широке коло зацікавлених структур; у синергетичній 
системі активну участь в управлінні беруть усі її підсистеми [5]. Нами також установлено, що в процесі 
розвитку освітніх систем управлінський цикл у них еволюціонує від жорсткого до розгалуженого і 
мережевого, змінюючи свої атрибути від командних до консультативних, узгоджувальних та 
інтегрально-узгоджувальних [6]. 

У цій роботі ми обґрунтуємо, що в умовах розвитку освітніх систем особливостями реалізації методів 
управління ними є: 

- зростання громадської складової зазначених методів; 
- конверсія домінантних методів управління в межах окремих груп; 
- зміщення домінантних методів управління освітою від організаційно-розпорядчих та економічних 

до психологічних і соціальних.  
Розглянемо детальніше організаційно-розпорядчі методи управління освітою.  
Як свідчить досвід, з розвитком демократичних процесів в освітніх системах зростає участь 

громадськості в розробленні, прийнятті й упровадженні довготривалих документів організаційного 
регламентування (законів, указів, постанов, положень, статутів тощо), розробці різноманітних актів 
організаційного нормування (нормативів навчального навантаження, норм витрат часу, чисельності 
педагогічного й обслуговуючого персоналу та ін.), організаційного інструктування (інструкцій, правил, 
вимог тощо) та організаційного інформування (актів, протоколів, доповідних записок, заяв та ін.), що дає 
змогу краще враховувати запити учасників освітнього процесу. У зв’язку з цим посилюється роль 
громадськості в процесах регламентування, нормування, інструктування освітньої діяльності, що 
свідчить про зростання громадської складової організаційних методів управління. 

Крім того, як підтверджує практика, в умовах трансформації освітніх систем у групі організаційно-
розпорядчих методів відбувається конверсія домінантних методів управління. Зокрема серед 
розпорядчих методів у жорсткій системі домінантними є накази, оперативні розпорядження, резолюції, 
приписи, інструктажі; у системі з делегованими управлінськими повноваженнями – рішення нарад при 
керівникові, затвердження рішень керівників структурних підрозділів, рекомендації за результатами 
консультацій і співбесід; у "м’якій" системі – рішення педагогічних (вчених) рад і конференцій, 
рекомендації круглих столів, тематичних дискусій, експертні оцінки; у системі з мережевою взаємодією 
– рішення конференцій колективу закладу та науково-практичних конференцій, висновки громадських 
експертиз, рекомендації інтернет-форумів з освітніх питань; у синергетичній системі – рішення 
загальних зборів колективу, рекомендації громадських слухань, громадські доручення, програмно-
цільові методи тощо. 

Розглянутий нами варіант конверсії домінантних розпорядчих методів управління у різних фазах 
розвитку освітніх систем відображено в таблиці 1. 

Зміни відбуваються також у групі дисциплінарних методів управління (зауваження, догани, 
переміщення посадових осіб, звільнення тощо), які реалізовуються в кожній наступній фазі розвитку 
освітніх систем з урахуванням позицій ширшого кола учасників освітнього процесу, що сприяє 
зростанню громадської складової зазначених методів. Причому з подальшим розвитком освітніх систем 
замість дисциплінарних методів управління починають домінувати такі психологічні методи як осуд, 
засудження, похвала, схвалення, комплімент, визнання тощо.  

Аналогічні трансформації, як показує практичний досвід, відбуваються в розвинутих освітніх 
системах в процесі розв’язання складних завдань і прийняття важливих управлінських рішень, де все 
ширше використовуються такі психологічні методи, як метод "гарної ідеї", "мозкового штурму", Дельфі, 
щоденників, рольової гри, а також "мозкового штурму навпаки", синектики, "635", Дельбека, 
голосування "за-проти", утопічних ігор, Гордона, контрольних запитань, морфологічного аналізу, 
вільних асоціацій, "список атрибутів", матричних структур, "мрії про неможливе", параметричний аналіз, 
евристичний і науковий методи та ін. 3. Це свідчить про те, що з розвитком освітніх систем у процесі 
вирішення управлінських завдань домінантні методи управління зазначеними системами зміщуються від 
організаційно-розпорядчих до психологічних. 
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Таблиця 1 
Домінантні розпорядчі методи управління в умовах трансформації освітніх систем 

 

Ф
аз
и

 
си
ст
ем
и

 

Жорстка 
система 

Система 
з делегованими 
повноваженнями 

"М’яка" 
система 

Система 
з мережевою 
взаємодією 

Синергетична 
система 

накази рішення нарад при 
керівникові 

рішення 
педагогічних 
(вчених) рад  

рішення 
конференцій 
колективу  

рішення 
загальних зборів 
закладу 

оперативні 
розпорядження 
(доручення, 
вказівки)  

затвердження 
рішень керівників 
структурних 
підрозділів 

рекомендації 
круглих столів, 
тематичних 
дискусій та ін. 

резолюції 
науково-
практичних 
конференцій 

рекомендації 
громадських 
слухань 
(обговорень) 

резолюції, 
приписи 

рекомендації за 
результатами 
консультацій 

резолюції 
педагогічних 
конференцій 

висновки 
громадських 
експертиз 

громадські 
доручення 

Д
ом

ін
ан
тн
і р
оз
п
ор
яд
ч
і м

ет
од
и

 
уп
р
ав
л
ін
н
я 

інструктажі пропозиції за 
результатами 
співбесід 

експертні 
оцінки 

рекомендації 
інтернет-
форумів 

програмно-
цільові методи 

Зауважимо також, що в розвинених освітніх системах, як підтверджує досвід, розширюється 
використання психологічних методів вивчення особистості (самоспостереження, спостереження, 
опитування (бесіда, інтерв’ю, анкетування, тестування), експеримент (природний, лабораторний), 
вивчення документів (контент-аналіз, біографічний метод тощо)) 3. Аналіз отриманих при цьому даних 
дає змогу суттєво підвищити ефективність психологічних методів управління, які спрямовані на 
гармонізацію стосунків працівників установ і закладів освіти й установлення в них сприятливого 
психологічного клімату, у тому числі на основі формування й розвитку малих груп, професійного 
відбору й навчання працівників, гуманізації праці та стосунків у трудовому колективі тощо.  

Причому в умовах трансформації освітніх систем значно зростає громадська складова зазначених 
методів управління: у жорсткій системі вони реалізуються у більшості випадків лише з урахуванням 
позицій керівництва, у системі з делегованими управлінськими повноваженнями – за участі керівників 
підрозділів і лідерів соціальних підгруп, у "м’якій" системі – на основі узгодження їхніх позицій, у 
системі з мережевою взаємодією – з урахуванням думки всіх учасників освітнього процесу, у 
синергетичній системі – на основі узгодження їхніх позицій.  

Крім того, зазначимо, що в умовах трансформацій освітніх систем від жорсткої до синергетичної 
відбувається конверсія прийомів і методів психологічного впливу – від вимоги, примушення та 
командування до прохання, переконання й підкріплення, поради, підтримки й похвали, спонукання, 
схвалення й навіювання, залучення, наслідування й зараження тощо.  

Один з варіантів конверсії домінантних методів психологічного впливу в умовах трансформації 
освітніх систем наведено в таблиці 2. 

З розвитком освітніх систем, як свідчить практика, розширюється також застосування соціальних 
методів управління, що спрямовані на формування й розвиток освітянських колективів: методи 
соціального дослідження (соціометрія, групове оцінювання особистості, анкетування; інтерв’ю; 
спостереження; співбесіда та ін.), соціального планування, соціального нормування, соціального 
регулювання. 

Причому в процесі еволюції освітніх систем помітно посилюється громадська складова зазначених 
методів. Активність освітян у таких напрямках діяльності як обмін досвідом, організація змагання, 
обговорення ціннісних орієнтирів, проблем і перспективних цілей; розвиток соціально-виробничих 
традицій, обрядів, ритуалів; укладання договорів, взаємних зобов’язань, використання різного роду 
систем відбору, компромісу та об’єднання інтересів; створення обставин і ситуацій, які спрямовують дії 
людей у потрібному напрямку, здійснення морального заохочення; виховання та навчання у процесі 
трансформації систем від жорсткої до синергетичної зростає, що сприяє ширшому залученню 
працівників до управління внутрішньо груповими явищами й процесами та індивідуально-особистісною 
поведінкою, розвитку в освітніх системах самоорганізації та самоуправління. 
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Таблиця 2 
Домінантні методи психологічного впливу в умовах трансформації освітніх систем 

 

Ф
аз
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си
ст
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Жорстка 
система 

Система 
з делегованими 
повноваженнями 

"М’яка" 
система 

Система 
з мережевою 
взаємодією 

Синергетична 
система 

вимога прохання порада спонукання залучення  

примушення  переконання підтримка схвалення  наслідування 

командування підкріплення похвала, 
комплімент  

навіювання зараження 

Д
ом

ін
ан
тн
і м

ет
од
и

 
п
си
хо
л
ог
іч
н
ог
о 

вп
л
и
ву

 

заборона погашення метод Сократа осуд, засудження визнання 

Щодо економічних методів управління, то світовий досвід показує зниження їхньої ефективності в 
сучасних соціальних системах. Це стосується й освіти, де з огляду на галузеву специфіку, економічні 
методи відіграють меншу роль, ніж у виробничій сфері. Хоча варто зауважити, що в умовах 
трансформації освітніх систем зростання громадської складової економічних методів управління помітно 
підвищує їхню ефективність. Економічне планування, програмно-цільовий метод бюджетного 
планування, фінансове стимулювання працівників (розподіл навчального навантаження, підвищення під 
час атестації кваліфікаційної категорії, преміювання, виплата щорічної грошової винагороди за сумлінну 
працю, надбавок, необов’язкових доплат, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 
питань тощо), які реалізуються в кожній наступній фазі розвитку освітніх систем за зростаючої 
активності учасників освітнього процесу, позитивно впливають на результативність діяльності закладів 
освіти. Водночас, як зазначалося вище, економічні методи управління, як і організаційно-розпорядчі, з 
розвитком освітніх систем у значній мірі зміщуються до психологічних та соціальних методів, що сприяє 
ефективнішому вирішенню управлінських завдань і досягненню бажаних результатів. 

Висновки та перспективи. Наведене вище дає підстави стверджувати, що в процесі розвитку 
освітніх систем від жорсткої до системи з делегованими управлінськими повноваженнями, "м’якої", з 
мережевою взаємодією і синергетичної особливостями реалізації методів управління є зростання 
громадської складової зазначених методів, конверсії домінантних методів управління в межах окремих 
груп та їхнього зміщення від організаційно-розпорядчих та економічних до психологічних і соціальних. 
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Пастовенский А. В. Особенности реализации методов управления образованием в условиях 
развития образовательных систем. 

В статье исследованы особенности реализации методов управления образованием в условиях развития 
образовательных систем. Сделан вывод, что в процессе эволюции образовательных систем от 
жесткой к системе с делегированными управленческими полномочиями, "мягкой", с сетевым 

взаимодействием и синергетической особенностями реализации методов управления является рост 
общественной составляющей указанных методов, конверсия доминантных методов управления в 
пределах отдельных групп и их смещение от организационно-распорядительных и экономических к 

психологическим и социальным. 

Ключевые слова: развитие, образовательная система, доминантные методы управления, 
общественная составляющая, конверсия, смещение. 

Pastovenskyi O. V. The Peculiarities of Educational Management Methods Implementation in the Conditions 
of Educational Systems Development. 

The peculiarities of educational management methods implementation in the conditions of educational systems 
development are investigated in the article. 

The analysis is carried out on the example of the methods determined by the traditional classification, among 
which are the organizational, administrative, social, psychological and economic ones. 

It is proved that one of the peculiarities of the implementation of management methods is the growth of their 
social component: in the rigid educational system these methods are implemented on the basis of taking into 
account the positions of the administration, whereas in the system with delegated management powers this 

process is realized due to taking into account the opinion of the management and leaders of social subgroups; in 
the "soft" system this process is implemented on the basis of coordination of their positions; in the system with 

network interaction the mentioned process is realized though taking into account the opinion of the participants 
of the educational process; at last in the synergetic system this process is based on the coordination of the 

positions of the latter. 
The ways of dominant methods of management conversion in the groups of administrative methods and the 

methods of psychological influence are considered. 
It is emphasized that in modern educational systems the role of organizational-administrative and economic 

methods is reduced. 
It is concluded that in the process of developing educational systems the peculiarities of implementation of 
mentioned management methods are the growth of the public component of these methods, as well as the 

conversion of dominant management methods within individual groups and their shift from organizational-
administrative and economic to psychological and social ones. 

Key words: development, educational system, dominant management methods, public component, conversion, 
shift. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ IЗ 
СТИЛІСТИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У статті з’ясовано питання доцільності виокремлення лабораторних занять із дисципліни 
"Стилістика української мови". Подано визначення лабораторних занять зі стилістики й 
охарактеризовано їх види за дидактичним спрямуванням, метою, змістовим наповненням, 
організаційними особливостями та способами використання технологій навчання. Визначено 

продуктивні різновиди роботи на заняттях такого типу й запропоновано тематику лабораторних 
занять зі стилістики української мови. 

Ключові слова: лабораторне заняття, стилістика української мови, стилістичне редагування, 
стилістичне трансформування, стилістичний аналіз, текстотворення, творча робота. 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і 
практичними завданнями. Освітянські реалії сьогодення свідчать про завершення "ери" транслювання 
й відтворення знань і перехід до самостійної пошуково-дослідницької діяльності студентів, а також 
уміння творчого розв’язання різноманітних питань і проблем. 

Навчальні плани підготовки бакалаврів галузі знань 01 Освіта / Педагогіка спеціальності 014 Середня 
освіта (Українська мова і література) із курсу "Стилістика української мови" визначають такі форми 
проведення занять, як лекції й практичні заняття. Лекції передбачають засвоєння студентами 
теоретичного матеріалу, завдання практичних занять − поглибити та закріпити теоретичні положення 
навчальної дисципліни й звернути увагу на їх практичне застосування. Водночас сьогодні самостійна 
пізнавальна діяльність майбутніх учителів має спрямовуватися на вміння думати, самостійно 
віднаходити інформацію й критично її оцінювати. Актуалізуються такі загальні компетентності, як 
здатність до навчання, креативність, володіння технологіями пошуку інформації, гнучкість мислення 
тощо. Нагальним стає вміння викладача організовувати самостійну й індивідуальну роботу студентів, 
відтак постає потреба пошуку належних форм опанування дисципліною "Стилістика української мови", 
що підвищить ефективність підготовки вчителів-словесників. 

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Лабораторні роботи є важливою 
формою організації освітнього процесу на філологічних факультетах вищих навчальних закладів 
педагогічного спрямування. Загальні аспекти проведення лабораторних занять у вищій школі 
досліджували С. Вітвицька, З. Курлянд, В. Ортинський, З. Слєпкань, Т. Туркот, М. Фіцула та інші. На 
особливості лабораторних занять у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів-
словесників побіжно звертали увагу О. Горошкіна, Н. Дейниченко, Т. Донченко, В. Дороз, О. Караман, 
С. Караман, К. Климова, В. Коваль, А. Нікітіна, О. Копусь, І. Олійник, М. Пентилюк, О. Семеног та інші.  

Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Водночас багато питань, пов’язаних із 
організацією й проведенням лабораторних занять, дотепер потребують обговорення й перевірки в 
практичній діяльності викладачів закладів вищої освіти.  

Мета статті – визначити доцільність лабораторних занять із стилістики української мови як форми 
організації освітнього процесу у вищій школі й аспектно охарактеризувати їх теоретично-методичні 
засади. 

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Лабораторні 
заняття за своїми сутнісними ознаками (мета й завдання проведення, зміст, види робіт, технологія 
проведення, ступінь індивідуальності тощо) достеменно відрізняються від практичних [1]. Означеним 
аспектам присвячені окремі студії К. Климової [2: 223; 3], актуалітетом яких є дослідницькі лабораторні 
роботи з курсу практичної стилістики сучасної української мови на соціально-психологічному 
факультеті. Ми погоджуємося, що "На лабораторних заняттях обдаровані студенти розвивають свої 
творчі здібності, відчувають емоційну насолоду від досягнутих успіхів, що надзвичайно оптимізує 
процес вивчення практичної стилістики сучасної української мови" [3]. Лабораторні заняття зі 
стилістики також виокремлюють І. Коломієць [4] і Р. Саакьян [5]. Лабораторні заняття із зазначеного 
курсу передусім спрямовуються на вироблення практичних умінь і навичок студентів, зокрема визначати 
стильові й жанрові мовні ознаки текстів, естетичну вартість мовних засобів, здійснювати редагування 
текстів, навчитися добирати мовні засоби відповідно до призначення, мети, завдань й ситуації 
спілкування, оволодіти вмінням текстотворення, раціонально використовувати час на аудиторному 
занятті. До того ж, на цих заняттях надається перевага самостійній роботі студентів і виконанню творчих 
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завдань. Для майбутніх учителів української мови і літератури вартісним є не стільки виконання окремих 
(розрізнених) стилістичних вправ і завдань, скільки спеціальне систематичне стилістичне вправляння 
відповідно до обраної особистісно-індивідуальної стратегії навчання. 

Під лабораторним заняттям зі стилістики української мови розуміємо форму навчального заняття у 
закладах вищої освіти, на якій у студентів у процесі індивідуальної самостійної роботи під керівництвом 
викладача формуються стилістичні компетентності майбутнього вчителя-словесника, розвиваються 
вміння здійснювати стилістичний аналіз текстів різних стилів і жанрів, розширюються й поглиблюються 
практичні аспекти стилістики тощо.  

Аналіз наукової літератури (Б. Мокін, Т. Туркот, М. Фіцула  та інші) дозволив виокремити такі види 
лабораторних занять зі стилістики:  

1) за дидактичним спрямуванням: підтверджувальні, відтворювальні (або репродуктивні), частково-
пошукові, науково-дослідницькі (або пошукові); 

2) за метою й змістовим наповненням: часткові й узагальнювальні; 
3) за організаційними особливостями: фронтальні (або колективні), групові (або бригадні), 

індивідуальні; 
4) за способами використання технологій навчання: традиційні й заняття із залученням інноваційних 

технологій. 
Основне завдання підтверджувальних лабораторних робіт – засвідчення правильності отриманих 

теоретичних знань зі стилістики. Для відтворювальних робіт добираються стилістичні завдання, що 
виконуються за детальними інструкціями. Частково-пошуковий різновид робіт стимулює самостійність і 
творче мислення студентів, доцільний вибір шляхів розв’язання проблем і способів їх виконання. 
Розв’язання нових стилістичних проблем із високим ступенем самостійності передбачають науково-
дослідницькі лабораторні роботи. 

Лабораторні заняття часткового типу є підготовчими, адже передбачають вироблення вмінь 
застосовувати теоретичний матеріал зі стилістики, орієнтуватися в ньому, добирати ті або ті мовні 
засоби, розвивають навички трансформування й редагування текстів, написання творчих робіт 
(текстотворення) тощо. На узагальнювальних лабораторних заняттях студенти виконують частковий 
(фонетично-стилістичний, лексико-стилістичний, словотвірно-стилістичний, морфолого-стилістичний, 
синтаксично-стилістичний) і повний (комплексний) стилістичний аналіз текстів і застосовують системні 
стилістичні знання. Такі лабораторні заняття завершують вивчення того чи того розділу курсу із 
засвоєння стилістичних ресурсів української мови й стилістики загалом.  

Формами проведення лабораторних робіт є: 
1. Фронтальні, або колективні, лабораторні роботи – це виконання студентами академічної групи 

тотожного завдання на матеріалі однакового дидактичного матеріалу, перевірка якого на підсумковому 
етапі заняття здійснюється через доповнення відповідей одногрупників. Тут добирається, наприклад, для 
здійснення стилістичного аналізу текст підвищеного рівня складності (наукового або публіцистичного 
стилю), що передбачатиме різні потлумачення, наявність неоднакових поглядів студентів тощо. 

2. Групові, або бригадні, лабораторні роботи якнайбільше дозволяють здійснювати 
диференційований підхід, враховувати індивідуальні особливості студентів та їх інтереси. Члени певної 
групи (бригади) працюють над однаковим завданням, допомагають один одному, навчаються 
здійснювати контроль, самоконтроль і взаємоконтроль. Однак на наступному етапі заняття студенти 
академічної групи ознайомлюються з роботою один одного, що уможливлює одночасне сприйняття 
матеріалу різної складності й неоднакових практичних завдань. 

3. Індивідуальні лабораторні роботи спрямовуються на виконання індивідуальних завдань і добір 
диференційованого дидактичного матеріалу (наприклад, текстів для аналізу або редагування). Студенти 
визначають індивідуальну траєкторію роботи, свій темп і ритм. За таких умов їх індивідуальність 
виявляється найвищою мірою. 

Відповідно до способів використання технологій навчання виокремлюють традиційні й заняття із 
залученням інноваційних технологій. Наприклад, підсумкове лабораторне заняття, на якому 
здійснюється повний стилістичний аналіз тексту, можна провести у формі створення проектів 
(колективних та індивідуальних) і презентувати їх у форматі Power Point.  

Продуктивними різновидами роботи на лабораторних заняттях зі стилістики української мови 
вважаємо стилістичне редагування, стилістичне трансформування, стилістичний аналіз, текстотворення, 
написання творчих робіт тощо. Віднаходити стилістичні огріхи й помилки і класифікувати їх студенти 
навчаються через стилістичне редагування текстів. Ця робота допомагає майбутнім філологам критично 
ставитися до власного мовлення, помічати й виправляти стилістичні недоліки в текстах, сприяє 
розвиткові й зміцненню стилістичних навичок, підвищенню стилістичної вправності. В. Мельничайко 
стверджує: "редагування може полягати в усуненні неточних, двозначних висловів, в урізноманітненні 
застосованих мовних засобів, в забезпеченні єдності стилю, у зміні стилістичного забарвлення. Певних 
змін може вимагати композиція тексту, навіть його обсяг" [6: 155]. Стилістичне трансформування текстів 
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виробляє в студентів свідоме ставлення до відбору мовних засобів, адже потрібно передати поданий 
зміст тексту за допомогою засобів, притаманних іншому стилю [7: 333]. Застосовуючи стилістичний 
аналіз тексту, студенти осмислюють, повторюють, поглиблюють й узагальнюють відомості зі стилістики. 
До того ж, у подальшому це створює підвалини для вмотивованого добору й використання мовних 
засобів у власних висловлюваннях. На думку Т. Симоненко, показником сформованої професійної 
мовнокомунікативної компетенції студентів філологічного факультету є вміння створювати навчальні 
тексти різних функціонально-змістових типів [8: 176]. На часі вивчення основних вимог до 
дистанційного спілкування (культура спілкування по телефону і в Інтернеті) й правил мовленнєвої 
поведінки в спілкуванні (етичні мовленнєві формули). Майбутні фахівці повинні вміти здійснювати 
телефонні розмови, писати листи електронною поштою і по мобільному телефону (sms). Є потреба 
працювати над текстотворенням рекламних, політично-агітаційних, офіційно-ділових, наукових, 
медійних, PR-текстів.  

Пропонуємо такі орієнтовні теми лабораторних робіт з дисципліни "Стилістика української мови", як-
от: "Поняття стилістичної та стильової норми. Стилістичні помилки. Стилістичне редагування текстів"; 
"Стилістичне трансформування текстів", "Фонетико-стилістичний аналіз художнього тексту", "Лексико-
стилістичний аналіз художнього тексту", "Аналіз морфемно-словотворчих засобів художнього стилю", 
"Морфолого-стилістичний аналіз художнього тексту", "Синтаксично-стилістичний аналіз художнього 
тексту", "Повний лінгвостилістичний аналіз художнього тексту" тощо. 

Проведення лабораторних занять формує в студентів уміння розпізнавати стилістично марковані 
мовні одиниці й декодувати їх, визначати ознаки індивідуального стилю, аналізувати тропи й фігури, а 
також удосконалює вміння аналізувати мовні засоби з погляду їх виразовості й функцій у певному тексті. 
Важливим є грамотне послуговування лінгвістичною і стилістичною термінологією, володіння 
методикою й поняттєвим апаратом стилістичного аналізу, стилістично коректна побудова тексту аналізу, 
вміння логічно, точно й доказово репрезентувати аналіз тексту й відстоювати свої погляди й позиції та 
правильно оформлювати стилістичний аналіз тексту.  

За твердженням З. Слєпкань, "Лабораторні роботи не стільки закріплюють теоретичні знання, скільки 
дають можливість студентові глибоко і наочно вивчити механізм застосування теоретичного матеріалу, 
оволодіти надзвичайно важливим для фахівця вмінням інтелектуального проникнення у ті <…> процеси, 
які досліджуються в лабораторному практикумі" [9: 125]. Ця форма занять дозволяє об’єднати теоретико-
методологічні знання й практичні навички щодо майбутньої науково-дослідницької діяльності.  

Лабораторні заняття зі стилістики української мови вимагають активної пошуково-дослідницької 
діяльності студентів, вміння інтегрувати знання стилістики із багатьма мовознавчими дисциплінами, 
зокрема сучасними (психолінгвістикою, прагмалінгвістикою, когнітивною й комунікативною 
лінгвістикою тощо), літературознавством, філософією, логікою, психологією, естетикою і сприяють 
вироблення стилістичних умінь і навичок, мовного чуття, а також набуттю стилістичної компетентності 
тощо. 

Насамкінець зауважимо, що впродовж лабораторних занять важливо підвищувати рівень 
самостійності студентів, модернізувати структуру проведення занять, впроваджувати інноваційні, 
інтерактивні й мультимедійні технології тощо. До переваг лабораторних занять зі стилістики української 
мови варто зарахувати пришвидшення процесу засвоєння студентами стилістичного матеріалу; змогу 
узагальнення, систематизації, закріплення й поглиблення знань зі стилістики; вироблення практичних 
умінь і навичок із стилістики української мови; використання їх як засобу контролю й самоконтролю 
отриманих знань; формування загальних і спеціальних стилістичних компетентностей та інше. 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Виокремлення лабораторних робіт 
з курсу стилістики, їх чітке відмежування від практичних занять, допоможе досягти кращих результатів у 
засвоєнні стилістичної теорії, прищеплення стилістичних умінь і навичок, формуванні навичок 
дослідницької роботи, набутті стилістичної компетентності, формуванні професійних навичок і вмінь. 

Лабораторні заняття – особлива форма аудиторної роботи, якій притаманні специфічні, методи й 
прийоми, спеціальну систему завдань. Вони підвищують рівень стилістичної компетентності випускника 
закладів вищої освіти педагогічного спрямування. Використання на лабораторних заняттях 
стилістичного аналізу тексту, редагування текстів, їх трансформування підвищує рівень знань студентів 
із стилістики, розвиває творчі й інтелектуальні здібності. Лабораторні заняття якнайкраще поєднують 
навчальну й дослідницьку діяльність студентів і допомагають застосовувати засвоєні студентами 
способи діяльності в новій ситуації. 

Подальші дослідження вбачаємо в укладанні методичних рекомендацій до проведення лабораторних 
занять із стилістики української мови.  
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Попович А. С. Обоснование целесообразности проведения лабораторных занятий по стилистике 
украинского языка в учреждениях высшего образования. 

В статье выяснен вопрос целесообразности выделения лабораторных занятий по дисциплине 
"Стилистика украинского языка". Даны определения лабораторных занятий по стилистике и 

охарактеризованы виды занятий по дидактическим направлениям, цели и смысловому наполнению, 
организационным особенностям и способам использования технологий обучения. Определены 
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продуктивные виды работы на занятиях такого типа и предложено тематику лабораторных занятий 
по стилистике украинского языка. 

Ключевые слова: лабораторное занятие, стилистика украинского языка, стилистическое 
редактирование, стилистическое трансформирование, стилистический анализ, текстообразование, 

творческая работа. 

Popovych A. S. Reasoning of Accessibility of Ukrainian Language Stylistics Laboratory Studies in Higher 
Education Establishments. 

Today's educational realities testify to the completion of the "era" knowledge's broadcasting and reproduction 
and the transition to independent research and student's research activities, the ability to creative solution of 

various issues and problems. The teacher's ability to organize student's independent and individual work 
becomes urgent, therefore, the need arises to find suitable forms of understanding the discipline "Stylistics of the 

Ukrainian language", which will increase the effectiveness teachers-philologists' preparation. 
The article determines the expediency of laboratory lessons in the Stylistics of the Ukrainian language as a form 
of organization the educational process in higher education establishments and describes the methodical aspects 

of their realization. 
The laboratory lessons in the Ukrainian language Stylistics is understood as the training session form in higher 

educational establishments, in which students develop the future teacher's Ukrainian languastylistic 
competences in the process of individual independent work under their teacher's direction, develop the ability to 
carry out stylistic text analysis of different styles and genres, expand and deepen practical aspects of stylistics, 

etc. 
The types of laboratory lessons in Stylistics are characterized according didactic orientation (confirmatory, 

reproductive or reproductive, part-search, research or search), purpose and content (partial and generalized), 
organizational features (front or collective, group or brigade, individual ), learning technologies ways 

(traditional and lessons with the use of innovative technologies). Productive work varieties on laboratory 
lessons in Stylistics of the Ukrainian language have been recognized as stylistic editing, stylistic transformation, 

stylistic analysis, text creation, creative writing, etc. 
The advantages of laboratory lessons in Stylistics of the Ukrainian language include student's acceleration of the 

process assimilation of stylistic material; the possibility of generalization, systematization, consolidation and 
deepening knowledge in stylistics; development of practical skills in the Ukrainian language stylistics; use them 
as control means and knowledge's self-control; the formation of general and special stylistic competencies, and 

so on. 

Key words: laboratory lesson, Stylistics of the Ukrainian language, stylistic editing, stylistic transformation, 
stylistic analysis, text creation, creative work. 
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СМИСЛОВА ЕКСПЛІКАЦІЯ ФЕНОМЕНА "НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА": СУТЬ, МЕТА, ФУНКЦІЇ, 
ЕТАПИ, ВИЯВ НА РІВНЯХ ПРИНЦИПУ ТА ПРОЦЕСУ 

У статті здійснено наукове пояснення суті поняття "неперервна освіта". Аналіз тлумачень поняття 
"неперервна освіта" упорядковано на основі виокремлення низки домінуючих акцентів у його 

трактуваннях. Складність феномена "неперервна освіта" розкрито на основі аналізу його тлумачення і 
як принципу, і як процесу. 

Також наукове пояснення суті поняття "неперервна освіта" спрямовано на впорядкування низки 
понять, які використовуються в наукових джерелах у контексті неперервної освіти. 

Ключові слова: неперервна освіта, освіта, мета, функції, етапи, принцип, процес. 

Постановка проблеми. У 70-тих роках ХХ століття неперервна освіта у ранзі прогресивної ідеї 
набула законодавчої визначеності в низці документів ЮНЕСКО та у Законі США (Lifelong Learning Act; 
1976 р.) як навчання протягом життя. Упродовж 70-90-х років ХХ століття неперервна освіта практично 
реалізовувалася на основі принципів концепції Т. Хюсена (Husen T. The Learning Society. L.; Methuen, 
1974 р.) "Суспільство, що навчається" (learning society) та низки педагогічних моделей ("продовжувана 
освіта" (continuing education), "продовжувана професійна освіта" (continuing professional education (CPE)), 
"відновлювана освіта" (recurrent education), "громадська освіта" (community education), "освіта дорослих" 
(adult education), "організація, що навчається" (learning organization)). 

Аналіз вітчизняних та зарубіжних джерел, зокрема таких як: Рекомендації № 2006/962/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради від 18.12.2006 року "Про основні професійні навички, необхідні для 
отримання освіти протягом усього життя"; Рекомендації Європейського Парламенту і Ради № 2008/C 
111/01 від 23.04.2008 року "Про встановлення Європейської кваліфікаційної структури для можливості 
отримати освіту протягом усього життя"; Рішення Європейського парламенту та Ради № 1720 від 
15.11.2006 р. "Про створення програми дій в області навчання впродовж життя", виявлено, що дотичними 
до поняття "неперервна освіта" є поняття: 

- "освіта протягом усього життя" (Lifelong Education) – це цілеспрямовані процеси навчання, 
виховання, розвитку і саморозвитку, а також результат цих процесів, який не характеризується 
статичністю, оскільки зазнає постійного оновлення, розширення, поглиблення, уточнення на всіх етапах 
фізіологічного існування індивіда; 

- "навчання для подальшого життя" (Later Life Training) та "навчання протягом усього життя" 
(Lifelong Learning) – це діяльність того, хто навчається, тобто учня (дорослого учня), із засвоєння 
інформації, необхідної для ефективного здійснення пізнавальної, навчальної і фахової діяльності у 
безпосередній або опосередкованій взаємодії з тим, хто навчає; 

- "безперервне навчання" (Lifelong Learning) – "вся навчальна діяльність, здійснювана протягом 
усього життя, з метою поліпшення знань, навичок та компетентностей у межах особистої, громадянської, 
соціальної та (або) перспективи, пов’язаної із зайнятістю" (Making a European Area of Lifelong Learning a 
Realit, Брюссель, 21.11.2001 р. COM (2001)); 

- "перманентна освіта" (education permanente) – від лат. рermanent – постійний, франц. permanent – 
постійний, безперервний; освіта, яка здійснюється безперервно, триває постійно). 

Мета статті полягає в науковому поясненні суті поняття "неперервна освіта" на основі розкриття її 
концептуальних основ, підходів до тлумачення як принципу та процесу, формулювання мети, функцій та 
етапів її реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Концептуальні основи неперервної освіти сформульовано в низці 
концепції, які було розроблено наприкінці ХХ століття та на початку ХХІ століття. Приміром, у Концепції 
неперервної освіти 1989 року [1] йдеться про: 1) більш раціональний розподіл періодів навчання й 
трудової діяльності людини впродовж усього життя; 2) навчання в період початкової, або базової освіти і 
наступної, або після базової освіти; 3) набуття необхідних людині умінь, навичок, знань, якостей, 
ціннісних орієнтації в міру виникнення потреби в них. 

 У Концепції розвитку освіти дорослих в Україні (автор Л. Сігаєва; 2009 р.) зазначається, що "освіта 
дорослих має бути процесом неперервним, це як соціальний самозахист і необхідність, де кожна людина, 
без огляду на своє матеріальне положення й релігійний світогляд, має право на власний шлях здобуття 
освіти від дитинства до пізньої старості, як шлях інтелектуального й професійного оновлення" [2: 29–30]. 
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Концепцію освіти дорослих в Україні (автор Л. Лук’янова; 2010 р.) спрямовано на "подолання 
суперечностей: між об’єктивною потребою розвитку навчання дорослих у системі формальної, 
неформальної й інформальної освіти та нерозробленістю належного нормативно-правового, науково-
методичного, організаційного забезпечення; необхідністю врахування потреб ринку праці, вимог 
роботодавців, а також освітньо-культурних потреб дорослих, мотиваційних, ціннісних орієнтацій 
дорослих громадян щодо особистісної самореалізації та відсутністю сучасних технологій їхньої 
професійної підготовки і перепідготовки; зрослими вимогами роботодавців до рівня професійної 
компетентності працівників і відсутністю комплексної науково обґрунтованої системи організації їхньої 
професійної перепідготовки" [3: 9–10] 

На основі аналізу тлумачень поняття "неперервна освіта", наведених у наукових джерел, можемо 
зробити висновок про те, що трактування суті неперервної освіти здійснено з різними акцентами, зокрема 
такими: 

- домінуючий акцент на складності феномену (цілеспрямована діяльність та принцип, що пронизує й 
об’єднує всю систему освіти, всі канали виховного впливу (М. Солдатенко); спеціально організоване 
навчання і самоосвіта впродовж життя (Н. Мойсеюк)); 

- домінуючий акцент на процесі (цілеспрямований, послідовний процес, який супроводжує все 
людське життя; закономірність суспільного розвитку, в якому процес освіти кожного індивіда як 
самоцінності є основним ресурсом створення справді гуманістичного суспільства (В. Олійник); 
безперервний і цілеспрямований процес (Є. Чернишова, Н. Гузій, В. Ляхоцький); процес, який охоплює 
все життя людини (Г. Шевченко); процес, що забезпечує поступовий розвиток творчого потенціалу 
особистості, всебічне збагачення її духовного світу (І. Носаченко)); 

- домінуючий акцент на динаміці процесу (освіта впродовж всього життя, що передбачає постійний 
перехід на більш високі рівні, якісний і кількісний прогрес (Д. Єнигін); 

- домінуючий акцент на семантичному полі поняття "освіта" (освіта впродовж життя (А. Поляков); 
- домінуючий акцент на психічних утвореннях людини (цілеспрямоване здобування та вдосконалення 

людиною знань, умінь, навичок, здібностей протягом усього життя (О. Кучерук); основа усебічного 
розвитку особистості, поступального збагачення її творчого потенціалу; умова постійного розвитку 
індивідуального досвіду людини в процесі засвоєння досвіду соціального на усіх етапах життєвого шляху 
(С. Зінченко)). 

Виокремленням домінуючого акценту в розкритті суті неперервної освіти як складного феномену 
передбачено акцентування уваги на розгляді неперервної освіти і як принципу, і як процесу. Деталізуємо 
зазначене. Розгляд неперервної освіти як принципу найбільш ємко, на нашу думку, представлено в 
роботах Л. Лук’янової, М. Солдатенко. Зокрема, за Л. Лук’яновою, неперервна освіта, виступаючи 
найважливішим соціально-педагогічним принципом, "відображає сучасну тенденцію побудови освіти як 
цілісної системи, що спрямована на розвиток особистості і становить умову соціального прогресу. По 
суті, йдеться про новий погляд на освіту, про новий підхід до розуміння значення освіти в сучасному 
житті" (Лук’янова Л. Б. Концепція освіти дорослих в Україні"). 

За М. Солдатенком, неперервною освітою, як принципом, передбачається якісно інший тип взаємодії 
особистості й суспільства, створення і функціонування системи державних, кооперативних, громадських 
освітніх установ, які могли б забезпечувати постійну загальноосвітню і професійну підготовку, самоосвіту 
та перекваліфікацію людини з урахуванням її бажань, можливостей та потреб суспільства. 

Розгляд неперервної освіти, як процесу, потребує визначення низки принципів, з дотриманням яких 
вибудовується неперервна освіта. О. Владиславлєв [4] до основних принципів неперервної освіти 
відносить: цілеспрямованість, індивідуалізацію навчання, принцип системності. У працях О. Кашуби та 
А. Мушиньскі йдеться про принципи, які відображають основні засади функціонування системи освіти, 
яка триває впродовж життя. Принципи неперервної освіти вони визначають:  

1) з огляду на економічний контекст: принцип демократизації, принцип доступності, принцип якості, 
принцип універсальності, принцип фінансового забезпечення, принцип цілеспрямованості, принцип 
ефективності, принцип комплексності, принцип інтеграції, принцип диверсифікації, принцип 
керованості, принцип збалансованості теорії і практики (О. Кашуба);  

2) з акцентуванням уваги на педагогічному процесі: цілісність, відкритість, доступність, гнучкість, 
самоорганізованість, порівнюваність отриманих кваліфікацій і можливість їх доповнення (А. Мушиньскі). 

На переконання Л. Лук’янової, неперервна освіта, як процес, має вибудовуватися із залученням усіх 
ланок освітньої системи. Зокрема вчена зазначає, що "пролонговане цілеспрямоване засвоєння 
особистістю соціокультурного досвіду з використанням усіх ланок освітньої системи; дотримання 
принципів організації чинної системи освіти, освітньої політики, спрямованої на створення умов для 
навчання людини впродовж усього її життя; забезпечення логічного взаємозв’язку і наступності різних 
ланок освіти" [5: 73–75]. 

У наукових працях відображено різний контент формулювання мети неперервної освіти, як-от: 
формування у громадян усвідомленої потреби постійно підвищувати свій освітньо-професійний рівень, 
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забезпечення доступу до освітніх послуг незалежно від соціальної самоідентифікації та місця 
проживання (В. Кремень); сприяння творчій активності особистості протягом усього життя 
(Є. Чернишова, Н. Гузій, В. Ляхоцький); поступовий розвиток її творчого потенціалу та всебічного 
збагачення духовного світу (Енциклопедія освіти); виживання в сучасному соціумі та самореалізація 
впродовж життя (Н. Ничкало); постійне задоволення потреб особистості й суспільства в освіті (А. Поляков); 
цілеспрямоване здобуття та вдосконалення знань, умінь, навичок, здібностей протягом усього життя 
(О. Кучерук); систематичне поновлення знань, вдосконалення професійної підготовки, задоволення 
зростаючих духовних потреб (М. Солдатенко); надання кожному суб’єкту можливості реалізувати власний 
маршрут отримання освіти (Н. Зверєва, М. Соколова); забезпечення конкурентоспроможності кожної 
людини, запобігання достроковому її вилученню з активної професійної діяльності (Г. Кузнецов, 
Т. Калюжна). 

За Л. Сігаєвою, "неперервна освіта має служити розвитку особистості і в дитинстві, і в ранній юності, 
і в роки активної трудової діяльності. Завдання неперервної освіти полягає не тільки в збагаченні людини 
новими знаннями, а й у збереженні її професійної компетентності та здоров’я впродовж всього 
життя" [6: 39–40]. 

Аналіз наукових джерел сприяв класифікації функцій неперервної освіти за такими критеріями:  
1) інституційно-професійний критерій (соціальна, економічна, координаційна, селективна, 

стимулювальна, орієнтаційна, мотиваційна та адаптаційна (О. Кашуба)); 
2) особистісний критерій (просвітницька, компенсаторна, культуротворча, стимулювальна, 

орієнтаційна, мотиваційна та адаптаційна); 
3) критерій визначення ролі в розвитку суспільного устрою та економіки (соціальна, економічна 

(отримання економічного блага) (О. Кашуба));  
4) критерій дослідження педагогічного спрямування (діагностична, адаптаційна, пізнавальна, 

розвивальна, виховна, культурологічна, компенсаторна (А. Поляков);  
5) полідіяльнісний критерій (соціокультурна, розвивальна, загальноосвітня, компенсаторна, 

адаптивна, економічна (Н. Ничкало). 
Важливим аспектом розкриття суті неперервної освіти, як процесу, є розгляд етапів її розгортання. 

Слід зазначити, що на основі аналізу наукової літератури нами виокремлено два підходи до їх 
визначення: 

- І підхід – визначення етапів здійснюється на основі широкого розуміння суті феномену, тобто 
цілісного бачення цього процесу, синонім "освіта впродовж всього життя"; 

- ІІ підхід – визначення етапів здійснюється на основі вузького розуміння суті феномену, розгляду 
неперервної освіти в межах професійної підготовки та професійної діяльності (іншими словами 
неперервна професійна освіта).  

Етапами неперервної освіти, яка трактується як освіта впродовж життя, є: "навчання, виховання і 
розвиток людини, передуючий її вступу в самостійне життя (дитячо-юнацька освіта); учбова діяльність в 
період дорослого життя, що поєднана різними видами практичної діяльності (освіта дорослих)" [7: 581–
583]. Дорослість визначається як стадія розвитку людини, що характеризується зрілістю, бажанням до 
подальшого саморозвитку особистості, почуттям відповідальності за свої і чужі вчинки; має певний 
статус у суспільстві і є визнаним ним. 

Більш вузькому розумінню суті неперервної освіти слугують такі поняття, як: "неперервна професійна 
освіта", "неперервна педагогічна освіта", "неперервна освіта дорослих", "неперервна освіта молоді". 

Неперервна професійна освіта розглядається як "процес, спрямований на всебічний розвиток 
особистості, систематичне поповнення знань, умінь і навичок упродовж життя для інтелектуального, 
культурного і духовного розвитку особистості, удосконалення професійної компетентності та духовних 
потреб людини. Неперервність професійної освіти виражається в організаційній, змістовій єдності, 
наступності й взаємозв’язку усіх ланок професійної освіти із урахуванням актуальних, перспективних 
суспільних та економічних потреб, особистісних прагнень і можливостей. Здійснюється у державних і 
приватних навчальних закладах, у ході самоосвітньої діяльності" (Л. Лук’янова, О. Аніщенко) [5: 63–65]. 
"Зміст неперервної професійної освіти дорослих зумовлений, по-перше, потребами суспільства, по-друге 
– потребами самого фахівця" Т. Десятов [8: 186–189]. 

Неперервна професійна освіта включає в себе такі етапи: початковий – професійно-орієнтувальний; 
основний – професійно-формувальний, післядипломний – професійно-супроводжувальний) 
(Л. Кравченко); допрофесійна підготовка (профільна школа); базова професійна підготовка (бакалаврат) 
та професійне вдосконалення (навчання за кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра) 
(О. Кучерук). 

Висновки. Смислова експлікація феномену "неперервна освіта" засвідчила: 
- різноаспектне його тлумачення (у даній статті йшлося про неперервну освіту як принцип та як 

процес, який здійснюється з конкретною метою та виконує певні функції); 
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- неперервна освіта як процес розгортається поетапно; визначення етапів здійснюється на основі 
широкого розуміння суті феномену (це цілісне бачення процесу, що розгортається від народження 
дитини й триває впродовж її життя) або вузького (розгляду неперервної освіти в межах професійної 
підготовки та професійної діяльності (іншими словами неперервна професійна освіта)); 

- необхідність в упорядкуванні понять, які використовуються в наукових джерелах у контексті 
неперервної освіти. З метою реалізації зазначеного нами виокремлено: 1) синонімічні родові поняття – 
"неперервна освіта", "перманентна освіта", "освіта протягом усього життя" (Lifelong Education); 
2) синонімічні видові поняття – "навчання для подальшого життя" (Later Life Training), "навчання 
протягом усього життя" (Lifelong Learning), "безперервне навчання" (Lifelong Learning)); 3) поняття, 
упорядковані в системі "родове – видове": "неперервна освіта" ("перманентна освіта", "освіта протягом 
усього життя" (Lifelong Education) – "навчання для подальшого життя" (Later Life Training) ("навчання 
протягом усього життя" (Lifelong Learning), "безперервне навчання" (Lifelong Learning)). 
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Савош В. А. Смысловая экспликация феномена "непрерывное образование": смысл, цель, функции, 
этапы, выявление на уровнях принципа и процесса. 

В статье осуществлено научное объяснение смысла понятия "непрерывное образование". Анализ 
толкований понятия "непрерывное образование" упорядочен на основе выделения ряда доминирующих 
акцентов его трактовок. Сложность феномена "непрерывное образование" раскрыта на основе анализа 

его толкования и как принципа, и как процесса. 
Также научное объяснение сути понятия "непрерывное образование" направлено на упорядочение ряда 

понятий, используемых в научных источниках в контексте непрерывного образования. 
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Savosh V. A. Measuring Expiration Phenomenon "Urgent Education": Content, Purpose, Functions, Stages, 
Reference at the Level of the Principle and Process. 

The article gives a scientific explanation of the essence of the concept of "continual education". Conceptual 
bases are disclosed in the context of various concepts (1989 Concept of Continuing Education, Concept of Adult 

Education Development in Ukraine (author L. Sigayev, 2009) and Concept of Adult Education in Ukraine 
(author L. Lukyanova, 2010)). The analysis of the interpretation of the concept of "continuing education" is 

organized on the basis of the selection of a number of dominant emphases in his interpretations. 
The complexity of the phenomenon of "continuing education" is based on the analysis of its interpretation both 
as a principle and as a process. Continuous education as a principle is characterized in the context of a new 

view of education, its significance in modern life and the type of interaction of personality and society, which is 
qualitatively different. 

The analysis of continuing education as a process is aimed at highlighting different approaches to: 1) the 
definition of a number of principles on the basis of which continuous education is built; 2) formulation of the 

purpose of its implementation; 3) the classification of functions of continuous education according to different 
criteria; 4) considering the stages of its deployment on the basis of a broad and narrow understanding of the 

essence of the phenomenon. 
Also, the scientific explanation of the concept of "continuing education" was aimed at streamlining a number of 

concepts (continuing education, continuing professional education (CPE), "recurrent education", "public 
community education "," adult education "," learning organization ", used in scientific sources in the context of 

continuing education. This is done on the basis of the selection of synonymous tribal concepts, synonymous 
species concepts, and understand, arranged in with STEM "family – species." 

Key words: continual education, education, purpose, functions, stages, principle, process. 
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ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ЮРИСТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті розглянуто шляхи підвищення мотивації студентів юридичних спеціальностей до майбутньої 
професійної діяльності шляхом адаптації змісту курсу іноземної мови, зокрема, впровадження 

текстового матеріалу у форматі тестів, спрямованих на актуалізацію системи потреб студентів, на 
яких ґрунтуються мотиви до професійної діяльності. На підставі вивчення навчально-професійних та 
соціально-професійних мотивів уточнено завдання для адаптації курсу іноземної мови професійного 

вжитку та наведено приклади відповідних навчальних завдань. 

Ключові слова: мотивація до професійної діяльності, професійна підготовка юристів, актуалізація 
мотивів, потреби, англійська мова професійного вжитку. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Низька мотивація студентів до навчання та 
професійної діяльності є негативним явищем для розвитку сучасної системи вищої освіти. Факторами 
формування вищезазначеної тенденції є, серед іншого, масовізація вищої освіти, невідповідність 
професійної підготовки вимогам роботодавців, недостатній рівень професійної орієнтації у школі, 
економічне становище родини абітурієнта, втрата престижу знань з огляду на фінансову винагороду, яку 
отримують кваліфіковані та некваліфіковані працівники, недостатній рівень організації навчального та 
науково-методичного процесу у ВНЗ, який призводить до нерозуміння студентами важливості навчання 
та невідповідального ставлення студентів до навчальної діяльності тощо. Усвідомлення студентами 
взаємозв’язку між різними навчальними дисциплінами, між змістом фахових дисциплін та реальними 
професійними викликами сьогодення є ключовим завданням викладачів ВНЗ. Іноземна мова як 
дисципліна, зміст якої може бути легко адаптований до потреб студентів, відкриває численні можливості 
для реалізації міждисциплінарних зв’язків у підготовці професіоналів, зокрема, майбутніх юристів.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Питанням підвищення мотивації навчальної діяльності 
студентів присвячені роботи багатьох науковців: С. В. Бобровицької, Н. В. Бордовської, О. В. Гилюн, 
А. О. Реан, Ф.М. Рахматуліної, О.Б. Тарнопольського, В.А. Якуніна, П.М. Якобсона тощо. Дослідники 
вивчають мотиви вступу до ВНЗ, зміни мотивів під час навчання, фактори підвищення мотивації до 
навчання. Проте, незважаючи на підвищений інтерес дослідників до різних аспектів цього явища, 
спостерігається зниження цілеспрямованості освітніх мотивацій студентів [1: 104]. Так, згідно з 
дослідженнями Черняк Н. О., лише 47 % студентів вступають до ВНЗ з метою оволодіння конкретною 
професією, решта студентів керуються іншими мотивами, такими як соціалізація, отримання диплома 
про вищу освіту, легкість вступу до певного навчального закладу тощо [2: 388].  

Навчальна діяльність є полімотивованою, і дослідники застосовують різні підходи до визначення 
структури мотивації та ієрархії мотивів. Проте не викликає сумніву те, що мотивація до професійної 
діяльності є важливою складовою мотивації навчальної діяльності, і актуалізація відповідних мотивів є 
одним із завдань професійної підготовки спеціалістів. В контексті досліджень, присвячених підвищенню 
рівня професійної мотивації студентів під час вивчення фахових дисциплін, необхідно зазначити високий 
потенціал курсу іноземної мови професійного вжитку. 

Метою цієї статті є дослідження можливостей підвищення мотивації майбутніх юристів до 
професійної діяльності за допомогою курсу англійської мови у ВНЗ. З цією метою необхідно виконати 
такі завдання: уточнити потреби та мотиви майбутніх юристів, для актуалізації яких перспективним є 
вивчення курсу іноземної мови; визначити шляхи удосконалення курсу англійської мови професійного 
вжитку з метою підвищення мотивації майбутніх юристів до професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Іванова Н. виділяє такі складові процесу мотивації особистості: 
потреби, мотиви, мета, дії, спрямовані на реалізацію мотиву або досягнення мети, та нова потреба [3: 23]. 
На підставі цієї структури ми визначили такі етапи підвищення мотивації студентів до професійної 
діяльності: 
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- усвідомлення студентами власних потреб з огляду на майбутню професійну діяльність 
(формування мотивів); 

- формулювання цілей навчальної діяльності, які полягають у набутті та розвитку професійних 
знань та умінь; 

- реалізація мотивів студентів у процесі навчання (досягнення мети). 
Згідно з дослідженнями В. М. М’ясищева, В. А. Якуніна та Н. І. Мішкова результати навчальної 

діяльності здебільшого залежать від мотивів, а не інтелектуального розвитку студентів. Дослідження 
Масленнікової Т. А. надає цінний матеріал для науково-практичної роботи з підвищення рівня мотивації 
студентів 1-2 курсу юридичних спеціальностей до професійної діяльності. Дослідниця адаптувала 
методику А. Реана та В. Якуніна для вивчення мотивів навчальної діяльності майбутніх юристів та 
провела анкетування 424 студентів з метою визначення сформованості мотивації студентів до майбутньої 
професійної діяльності. Результати анкетування засвідчили, що більшість студентів не розуміють 
цінності та значущості професії юриста в розбудові демократичного суспільства, тому і не визначились із 
майбутньою спеціальністю [4: 130]. 

Лях М. В. виділяє дві групи мотивів навчально-професійної діяльності: навчально-професійні та 
соціально-професійні [5: 4–5]. 

До навчально-професійних мотивів належать: 
‐ широкий навчально-професійний мотив, який полягає у бажанні студентів оволодіти глибокими 

професійними знаннями; 
‐ вузький навчально-професійний мотив, який полягає у бажанні студентів опанувати способи 

набуття професійних знань, необхідних для майбутньої професії; 
‐ мотив професійної самоосвіти, який полягає у бажанні студентів оволодіти способами 

самостійного оволодіння та поповнення знань, необхідних для майбутньої професійної діяльності; 
До групи соціально-професійних мотивів Лях М. В. відносить такі: 
‐ широкий соціально-професійний мотив, який означає намір отримати професію, яка є важливою 

та необхідною для суспільства; 
‐ вузький соціально-професійний мотив, який полягає у намірі студентів посісти певне місце в 

суспільстві (отримати диплом, престиж роботи); 
‐ мотив професійного співробітництва, який полягає у бажанні студентів спілкуватися з людьми, 

які мають подібні професійні інтереси. 
До професійних мотивів навчальної діяльності згідно з опитувальником А. А. Реан, В. А. Якуніна в 

модифікації Н. Ц. Бадмаєвої належать такі: 
‐ інтерес до обраної професії; 
‐ бажання досягти успіху в майбутній професійної діяльності; 
‐ інтерес до змісту професійної діяльності; 
‐ реалізація власних здібностей та нахилу до обраної професії. 
Враховуючи необхідність узгодження змісту навчального курсу та вищезазначених етапів 

підвищення мотивації студентів до професійної діяльності, викладач ВНЗ має виконати додаткові 
завдання при розробці курсу навчальної дисципліни: 

- визначення майбутніх професійних потреб студентів; 
- розробити завдання з метою формулювання студентами цілей навчальної діяльності; 
- адаптувати зміст дисципліни з метою забезпечити можливість реалізації мотивів студентів у 

процесі навчання; 
- нейтралізувати чинники, які гальмують мотивацію. 
Курс іноземної мови у ВНЗ з огляду на комунікативну спрямованість, варіативний зміст навчального 

матеріалу та широкий діапазон завдань, які можуть адаптуватися з метою забезпечення відповідності 
індивідуальним особливостям студентів, має високий потенціал для підвищення професійної мотивації 
майбутніх юристів. З метою вивчення шляхів оптимізації курсу англійської мови необхідно скласти 
перелік потреб студентів, які підлягають усвідомленню з метою трансформації до рівня мотиву та 
подальшої актуалізації в процесі вивчення англійської мови, скориставшись вищезазначеними 
класифікаціями мотивів: 

1) потреба в отриманні знань про діяльність юриста, напрями спеціалізації в галузі та можливості 
працевлаштування. 

2) потреба в набутті умінь та навичок, необхідних майбутньому юристу для успішної реалізації 
професійної діяльності, а також для просування власного іміджу як професіонала (вміння проходити 
співбесіду, складати резюме тощо); 

3) потреба в самоствердженні як професіонала полягає у виявленні власних здібностей та нахилів з 
метою визначити спеціалізацію, а також у рефлексії з метою відстеження власного поступу в 
професійному становленні; 
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4) потреба в професійно-орієнтованому спілкуванні полягає в необхідності розбудовувати мережу 
контактів, ділитися досвідом та співпрацювати в процесі вирішення навчальних та професійних завдань. 

5) потреба в набутті умінь та навичок усної та письмової комунікації англійською мовою з метою 
пошуку роботи та подальшого виконання професійних завдань. 

Якщо питанню актуалізації мотиву, який ґрунтується на останньому мотиві, присвячені роботи 
багатьох вітчизняних та іноземних науковців, які розробляють методичні матеріали для вивчення 
іноземної мови професійного вжитку для майбутніх юристів, то перші чотири потреби в переліку не є 
вивченими з точку зору їх актуалізації в процесі вивчення іноземної мови у немовному ВНЗ. 

Розглянемо можливості актуалізації вищезазначених потреб за допомогою навчального матеріалу з 
англійської мови. Залежно від функцій навчальний матеріал поділяється на такі типи: 

- інформаційний матеріал у вигляді текстів, таблиць, схем, реальних об’єктів тощо; 
- операційний матеріал (завдання, вправи, в процесі виконання яких студенти опановують уміння 

та розвивають навички); 
- контролюючий матеріал (завдання, які забезпечують внутрішній та зовнішній зворотний зв'язок) 
- актуалізуючий матеріал (тексти та завдання, які актуалізують опорні знання, уміння та навички, 

необхідні для засвоєння нового матеріалу); 
- стимулюючий матеріал (тексти та завдання, які спонукають студентів до набуття нових знань та 

способів дії); 
- діагностуючий матеріал (завдання, які дозволяють виявити пробіли в знаннях студентів). 
Якщо для засвоєння основного матеріалу, зокрема, з курсу англійської мови, пріоритетними є 

інформаційний, операційний та контролюючий матеріал, з метою підвищення професійної мотивації 
стимулюючий та діагностуючий матеріал є надзвичайно актуальним. Так, наприклад, щоб виявити власні 
здібності та нахили студентам можна запропонувати тест англійською мовою, який допомагає їм 
усвідомити сфери діяльності юриста та обрати оптимальну для себе сферу спеціалізації.  

Тести як такі, сформульовані іноземною мовою, можна розглядати як навчальні тексти, які 
переслідують дві мети: засвоєння іноземної мови та підвищення мотивації до професійної діяльності 
шляхом діагностування прогалин у знаннях, стимулювання до набуття нових знань та заохочення до 
майбутньої професії. До різновидів тестів належать тести множинного вибору, тести альтернативного 
вибору, тести на встановлення відповідності та тести на встановлення послідовності. Окремо ми 
виділяємо клоуз-тести як такі, які є найбільш релевантними для викладача англійської мови з точки зору 
вивчення, актуалізації та перевірки знань граматичного та лексичного матеріалу. Студентам вони можуть 
бути представлені у вигляді текстового або аудіоматеріалу з метою розвитку навичок аудіювання та 
читання. Розглянемо приклади тестів англійською мовою, які пропонуються студентам з метою 
актуалізації різних потреб, на яких будуються мотиви професійної діяльності. З метою надання 
максимально широкого огляду можливостей текстового матеріалу у форматі тестів для актуалізації 
вищезазначених потреб ми надаємо тести різних видів. 

Потреба в отриманні знань про діяльність юриста, напрями спеціалізації в галузі та можливості 
працевлаштування (тест на встановлення відповідності): 

You have several ways to practice law once you receive your degree. Match the type of legal practice with 
its definition. After that rank them in the order of your preference as a future specialist. 

Type of Legal 
Practice 

Definition Your ranking, 1 – 4  
(1 – the most 
desirable; 4 – the least 
desirable) 

Private practice A legal professional provides services to people with low income, 
marginalized groups and social causes; he or she may work for 
legal aid clinics, advocacy groups and other organizations who 
protect the interest of the public 

 

Public Interest 
Law 

Legal professionals employed by the government work at 
ministries, government agencies and crown corporations 

 

Government 
Counsel 

Works alone or with partners in a firm providing legal services to 
clients (individuals or corporations); he or she may specialize in 
one or more practice areas, or engage in general practice 

 

Corporate 
Counsel 

A legal professional may be employed by a corporation and 
become an in-house counsel; he or she advises on legal matters 
related to the business activities 

 

 
Потреба в набутті умінь та навичок, необхідних майбутньому юристу для успішної реалізації 

професійної діяльності, а також для просування власного іміджу як професіонала (тест множинного 
вибору): 

120 



Педагогічні науки. Випуск 2 (93). 

Say whether the following sentences are true or false. If you provided the wrong answer, refer to the text 
specifically designed to your needs. Це завдання передбачає наявність тексту для кожного речення тесту. 
Таким чином, студенти, які неправильно відповіли на питання тесту, виявили пробіл у знаннях та 
актуалізували потребу в їх набутті. Студенти можуть надалі опрацьовувати тексти в групах, щоб 
з’ясувати, чому їх відповідь була неправильною. 

1.  Which action presents a breach of a boilerplate Confidentiality agreement? 
a) Disclosing the existence of the said agreement. 
b) Disclosing the confidential information which constitutes subject of the agreement. 
c) Using confidential information for purposes other than stated in the agreement. 
d) All of the above. 
2. In the text of the agreement the word ''hereinafter'' means: 
a) Further in the text. 
b) In the next agreement. 
c) Here, in this chapter of the agreement. 
3. The law governing contracts in Ukraine is: 
a) The Criminal Code. 
b) The Civil Code. 
c) The Economic Code. 
4. If your company needs a facility (building) for over 2 years, the type of agreement you need to execute 

with the owner of the facility is: 
a) a Lease Agreement. 
b) a Rental Agreement. 
c) a Purchase Agreement. 
5. The first line of inheritance is: 
a) the spouse. 
b) the children. 
c) the parents. 
d) all of the above. 
Потреба в самоствердженні як професіонала полягає у виявленні власних здібностей та нахилів з 

метою визначити спеціалізацію, а також у рефлексії з метою відстеження власного поступу в 
професійному становленні. Запропонований тест множинного вибору дозволяє студенту визначитися з 
напрямом подальшої професійної діяльності за допомогою питань, які виявляють схильність студента до 
роботи у великій компанії, урядової служби або започаткування власної юридичної практики. 

Circle the answer (a, b or c). Then count the number of a-, b-, and c-answers and refer to the key. 
1. What is the most important goal of your career? 
a) Being independent 
b) Make a difference in the community 
c) Money 
2. What type of activity appeals to you the most? 
a) Attracting new clients 
b) Inspection  
c) Executing and negotiating agreements. 
3. In what role do you feel most comfortable? 
a) Organizing the process 
b) Following strict rules 
c) Taking part in developing legal procedures. 
4. What type of interaction with others do you prefer? 
a) Delegating duties 
b) Instructing them  
c) Working in a team. 
5. What organization do you find the most attractive employer? 
a) None 
b) The government 
c) A manufacturing giant 
6. If the case you are advocating turns out to be hopeless, what will you do? 
a. Take full responsibility and see it through. 
b. Follow the procedure and get down to the next case. 
c. Study the case and do the follow-up with other cases to avoid the situation in the future. 
Key: Most a-answers: your preferences lie in launching your own legal firm, maybe a partnership. Your 

entrepreneurial skills are more evident than your love for the law. 
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Most b-answers: you are organized and determined, but not motivated to generate new ideas and demonstrate 
the initiative. You are best fit for a government job. 

Most c-answers: your future will be shiny with a corporate job. You are motivated and responsible enough to 
manage a strong legal team. 

Потреба в професійно-орієнтованому спілкуванні полягає в необхідності розбудовувати мережу 
контактів, ділитися досвідом та співпрацювати в процесі вирішення навчальних та професійних завдань. 
Запропонований тест альтернативного вибору змусить студентів замислитись над можливостями 
планування свого кар’єрного розвитку та мережі контактів та необхідністю співпрацювати з іншими для 
досягнення успіху в професійній діяльності. 

Circle the right answer. Count ''Yes'' and ''No'' answers. Comment on the results. 
1. Do you think networking is important in the profession of a lawyer? 
a) Yes        b)    No 
2. Do you know over 10 legal professionals? 
a) Yes        b)    No 
3. Do you congratulate them on their birthdays? 
a) Yes        b)    No 
4. Do you know your peers studying law in other universities? 
a) Yes         b)    No 
5. Do you communicate with your fellow students about legal topics? 
a) Yes        b)    No 
6. Do you plan to use your network of contacts to find a job? 
a) Yes        b)    No 
7. Is networking different from nepotism? 
a) Yes        b)    No 
8. Do you explore the opportunities of meeting new people in your field of study? 
a) Yes        b)    No 
9. Do you have a role model in your professional field? 
a) Yes        b)    No 
10. Do you think a personal blog can help you build a network of contacts? 
a) Yes        b)    No 
Для актуалізації потреби в набутті умінь та навичок усної та письмової комунікації англійською 

мовою з метою пошуку роботи та подальшого виконання професійних завдань ми пропонуємо клоуз тест 
нижче. 

Read the cover letter for the position of a Litigation Secretary. Fill in the gaps with words from the list. 
contribute to Litigation Secretary candidate experience multiple resume 
Dear Mr Johnson, 
I’m writing to express my interest in the _________ position listed on Job.ua. My ________is attached for 

your consideration. 
I am a fast learner, reliable, disciplined, and computer savvy. I have gained _________assisting firm 

attorneys and ___________paralegals at ''Lawer&Lawyer'', as well as supervising and managing an office. While 
I currently reside in Zhytomyr, I will be moving to Kyiv at the end of the month. 

I look forward to the interview to learn more about your firm, its plans and goals, and to share how I might 
______________its continued success. I can be your ideal ____________if given this opportunity. Thank you. 

Kind regards, 
Maria Falko. 
Висновки та перспективи подальшого дослідження. Доведено необхідність адаптації курсу 

англійської мови для юристів з метою актуалізації мотивів до професійної діяльності. Виділено потреби, 
актуалізація яких за допомогою англомовного матеріалу сприяє усвідомленню студентами професійних 
мотивів: потреба в отриманні знань про діяльність юриста, напрями спеціалізації в галузі та можливості 
працевлаштування; потреба в набутті умінь та навичок, необхідних майбутньому юристу для успішної 
реалізації професійної діяльності, а також для просування власного іміджу як професіонала (вміння 
проходити співбесіду, складати резюме тощо); потреба в самоствердженні як професіонала полягає у 
виявленні власних здібностей та нахилів з метою визначити спеціалізацію, а також у рефлексії з метою 
відстеження власного поступу в професійному становленні; потреба в професійно-орієнтованому 
спілкуванні полягає в необхідності розбудовувати мережу контактів, ділитися досвідом та співпрацювати 
в процесі вирішення навчальних та професійних завдань; потреба в набутті умінь та навичок усної та 
письмової комунікації англійською мовою з метою пошуку роботи та подальшого виконання 
професійних завдань. З метою актуалізації вищезазначених потреб доцільно застосовувати навчальні 
матеріали у форматі тестів англійською мовою, які переслідують подвійну мету: мотивацію студентів до 
професійної діяльності та вивчення іноземної мови. Подальше дослідження передбачає розробку 
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навчально-методичного посібника, який містить англомовні тести професійної спрямованості, та 
експериментальну перевірку запропонованого формату навчального матеріалу. 
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Свисюк Е. В., Лихошвед Н. В. Основы повышения мотивации к профессиональной деятельности 
будущих юристов с помощью курса иностранного языка. 

В статье рассмотрены пути повышения мотивации студентов юридических специальностей к будущей 
профессиональной деятельности посредством адаптации содержания курса иностранного языка, в 
частности, внедрения текстового материала в формате тестов, направленных на актуализацию 

системы потребностей студентов, которые лежат в основе мотивов к профессиональной 
деятельности. На основании изучения учебно-профессиональных и социально-профессиональных 

мотивов были уточнены задачи для адаптации курса иностранного языка профессионального общения и 
приведены примеры соответствующих учебных заданий. 

Ключевые слова: мотивация к профессиональной деятельности, профессиональная подготовка 
юристов, актуализация мотивов, потребности, английский язык профессионального общения. 

Svysiuk O. V., Lykhoshved N. V. Increasing Professional Motivation of Students of Law through the Course 
of English for Professional Purposes. 

The article deals with the issue of low motivation for professional activity and professional training 
demonstrated by students of law. It is argued that to increase motivation educators should strengthen the 
interconnection between various academic subjects, as well as between the educational content and the 

professional challenges legal specialists face nowadays. Being easily adjusted to the needs of the students, the 
course of English for Professional Purposes provides numerous possibilities to tackle this problem. The article is 

based on the research materials of scientists engaged in studying motivation. Considering the established 
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classifications of motives and needs, we suggested the list of needs that need to be actualized and further 
acknowledged by students to transform into a motive with the help of materials provided in the English 
classroom. The aforementioned needs include the need to acquire information on the activity of a legal 

professional, the range of legal specializations and job opportunities in the field; the need to acquire skills 
required for successful activity and boosting one’s professional image; the need to be validated as a 

professional, discover own inclinations and interests to choose the specialization, and self-analysis to track the 
progress in one’s profession; the need for professionally oriented communication and networking; the need to 

acquire communication skills in English to find a job and deliver on professional objectives. Texts in the format 
of tests proved to hold a high potential in actualizing the aforementioned needs. The article provides a set of 

various test-based tasks to illustrate the suggested principle. 

Key words: English for professional purposes, students of law, professional motivation, motivation for studies, 
tests as teaching material. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ  

У статті розкрито важливість забезпечення принципу наступності природничої освіти між 
дошкільною, початковою та основною школою, який надалі поглиблюється на засадах профільного 
навчання в старшій школі. З’ясовано, що забезпечення наступності природничої освіти здійснюється 
цілеспрямовано та багатоаспектно, шляхом формування природничо-наукової компетентності та 

предметних компетентностей як обов’язкових складових загальної культури учнів. 

Ключові слова: перспективність, принцип наступності, предметна компетентність, природничо-
наукова компетентність. 

Вступ. В умовах євроінтеграційних процесів, які відбуваються сьогодні в Україні важливою 
проблемою стає проблема реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової 
української школи. Вагомим внеском у навчанні учнів є розробка змісту й методики навчання з 
урахуванням нових Державних стандартів, оновлених навчальних програм для учнів загальноосвітньої 
школи. Успішному розв’язанню цієї проблеми сприяє створення розвивального середовища на засадах 
неперервності, узгодженості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі. 

Встановлено, що основне завдання підготовки професіонала нового типу, що поєднує в собі 
моральність і культуру, освіченість, вміння рефлексивно оцінювати свою діяльність і перебудовувати 
стратегію в змінюваних ситуаціях, стає безумовним пріоритетом сьогодення. 

Динаміка шкільних перетворень лише загострює проблему відповідності. Державні вимоги до 
загальноосвітньої підготовки учнів загальноосвітньої школи вбачають удосконалення професійної 
підготовки майбутніх учителів. Система підготовки вчителів повинна враховувати те, що змінюється 
ідеологія шкільної освіти, на перше місце стає розвиток особистості та її творчого потенціалу [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема наступності у викладанні природничих 
дисциплін є предметом розгляду в працях учених, зокрема: у дидактиці (А. Алексюк, С. Архангельський, 
С. Гончаренко, Ю. Бабанський та ін.), у психології (Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, 
Н. Тализіна та ін.), у педагогіці професійної освіти (С. Батишев, В. Безрукова, А. Бєляєва, Р. Гуревич, 
О. Коваленко, І. Козловська, Н. Ничкало, В. Сластьонін та ін.), у неперервній професійній освіті 
(А. Литвин, П. Олійник та ін.), у проблемі наступності навчання дошкільника та молодшого школяра 
(О. Більська, А. Богуш, Л. Калмикова, І. Козак, Л. Коломієць, О. Кононко, О. Проскура, Т. Степанова, 
Т. Фадєєва та ін.), у змісті природничої освіти між дітьми старшого дошкільного та молодшого 
шкільного віку (Т. Байбара, Н. Буринська, Н. Коваль, З. Плохій та ін.). 

Разом з тим, упродовж останніх років спостерігається неузгодженість теоретичної розробки проблеми 
забезпечення наступності природничої освіти між дошкільною – початковою – загальною середньою 
освітою та їх практичним впровадженням. 

Принцип наступності природничої освіти передбачає встановлення тісних зв’язків між ланками в 
системі неперервної освіти, а саме ''узгодженість'' у цілях, змісті, організаційно-методичному 
забезпеченні етапів освіти, які межують один з одним. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування реалізації принципу наступності при викладанні 
природничих дисциплін у загальноосвітній школі. 

Методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної, науково-методичної літератури, 
систематизація, синтез, узагальнення, що уможливили розкриття сутності проблеми. 

Виклад основного матеріалу. Наступність у навчанні розглядається як безперервний процес 
розгортання структурних компонентів змісту, поступовий перехід від одного етапу навчання до іншого, 
поступове ускладнення навчальної інформації, послідовна зміна рівня вимог до обсягу і глибини 
засвоєння знань. 

У шкільній практиці наступність передбачає психологічно і методично обґрунтовану побудову 
програм, підручників, з дотриманням послідовного ускладнення навчального матеріалу від простого до 
складного, організації самостійної роботи учнів. 

Таким чином, кожен новий етап навчання повинен бути пов’язаний із попереднім, бути передумовою 
для подальшого навчання. Зв’язок і наступність етапів навчання сприяє доступності навчального 
матеріалу, міцності його засвоєння, поступовому ускладненні та розвитку пізнавальних здібностей учнів, 
що забезпечує системність у формуванні знань. 
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Наступність і перспективність у формуванні змісту природничої освіти у загальноосвітніх навчальних 
закладах забезпечується орієнтацією на зміст та структуру освітньої галузі "Природознавство", 
Державних стандартів початкової та базової і повної середньої освіти. 

Основними завданнями освітньої галузі "Природознавство" є: оволодіння учнями понятійно-
термінологічним апаратом природничих наук, засвоєння предметних знань та усвідомлення суті 
основних законів і закономірностей, що дають змогу зрозуміти перебіг природних явищ і процесів; 
усвідомлення ними фундаментальних ідей природничих наук; набуття досвіду практичної та 
експериментальної діяльності, здатності застосовувати знання в пізнанні світу, життєвій практиці; 
формування ціннісних орієнтацій на збереження природи, гармонійну взаємодію людини та природи. 

Діючі навчальні програми створені на основі компетентнісного підходу. Компетентнісна освіта 
зорієнтована на практичний результат, досвід особистої діяльності, вироблення принципів, які 
призводять до істотних змін в організації навчання. Вона направлена на формування цінностей і життєво 
необхідних знань та умінь учнів. Реалізація компетентнісного підходу передбачає прогнозування 
результативної складової змісту, який вимагає певних змін у системі оцінювання навчальних досягнень 
учнів. Це свідчить про те, що результати навчальної діяльності повинні враховувати не тільки знання, 
уміння і навички. Метою навчання повинні стати сформовані компетентності як загальна здатність, що 
спирається на знання, досвід та цінності особистості. Компетентності не суперечать знанням, умінням і 
навичкам, а передбачають здатність їх осмисленого використання. Таким чином, удосконалення 
навчального процесу з використанням компетентнісного підходу полягає в тому, щоб навчити учнів 
застосовувати набуті знання й уміння в певних життєвих ситуаціях [1].  

При вивченні природничих наук в учнів формується природничо-наукова компетентність та 
предметні компетентності як обов’язкові складові загальної культури учнів й розвитку їх творчого 
потенціалу. Природничо-наукова компетентність передбачає готовність учнів до пояснення та 
відповідного ставлення до природи, усвідомлення образу природи як сучасної природничо-наукової 
картини світу. Формування предметних компетентностей сприяє засвоєнню фундаментальних ідей, 
принципів, які сприяють виробленню навичок взаємодії з навколишнім середовищем. 

Зміст природничої складової ґрунтується на принципі наступності між ланками освіти. Навчання 
учнів природознавства у початкових класах продовжується за тими ж змістовими лініями, що і у 
дошкільному закладі освіти. Однак, це не означає, що відбувається дублювання змісту, він поступово 
розширюється й поглиблюється. Учні продовжують формувати емпіричні знання, засвоювати теоретичні 
знання застосовувати їх у своїй практичній діяльності. 

Вивчення матеріалу відбувається за спірально-концентричним принципом, що передбачає 
поглиблення й розширення знань та повторне вивчення певних тем з метою більш глибшого вивчення 
природних явищ та процесів, що відповідає віковим особливостям учнів. 

Навчальний курс "Природознавства" початкової школи включає систему знань, уявлень про 
закономірності в природі та місце людини в ній; елементарні уявлення й поняття про об’єкти та явища 
природи, їх взаємозв’язки в системі "жива – нежива природа", "природа – людина", усвідомлення свого 
місця в навколишньому світі; дослідницьких умінь і здатності учнів спостерігати за об’єктами та 
явищами живої та неживої природи; досвіду навчально-пізнавальної та практичної природоохоронної 
діяльності учнів; способів навчально-пізнавальної діяльності учнів; мисленнєвих дій та операцій шляхом 
аналізу, порівняння, узагальнення й класифікації природних об’єктів, вироблення вміння розкривати 
причинно-наслідкові зв’язки в природі; навичок самостійної роботи учнів з інформацією; засвоєння норм 
морального, етичного та естетичного ставлення людини до природи [2]. 

Відповідно до змісту початкової загальної освіти, затвердженої Державними стандартами, у програмі 
"Природознавства" визначено такі змістові лінії: "Об’єкти природи"; "Взаємозв’язки в природі"; "Земля – 
планета Сонячної системи"; "Україна на планеті земля"; "Рідний край"; "Охорона і збереження природи"; 
"Методи пізнання природи" [3]. 

Накопичення уявлень молодших школярів про об’єкти та явища природи здійснюється завдяки 
використанню місцевого природознавчого і краєзнавчого матеріалу, проведення систематичних 
екскурсій у природу, музей чи планетарій і т.д. 

Використовуючи різні прийоми, засоби та методи навчання, вважаємо, що необхідно надавати 
перевагу практичним методам, зокрема: спостереженням у природі, власним дослідженням учнів, 
практичним роботам із демонстраційними та фронтальними дослідами, виготовленню моделей явищ 
природи та вмінню користуватися ними, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню 
ситуативних завдань, роботі з інформаційними джерелами, а також практичній діяльності з охорони 
природи. 

Кожний розділ програми передбачає проведення дослідницького практикуму, який сприяє 
виробленню самостійних дослідницьких умінь школярів у процесі розв’язання завдань практичного 
спрямування. 
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Значну увагу необхідно надавати використанню сучасних освітніх технологій у навчально-
пізнавальному процесі, зокрема: розвитку критичного мислення та креативності, проблемному підході до 
навчання, проектним технологіям. Проектна технологія потребує значної уваги педагогів, упровадження 
якої спрямовано на стимулювання інтересу учнів до нових знань, розвиток дитини через розв’язання 
проблем і застосування здобутих знань у конкретній діяльності. Запропоновані проекти мають бути 
короткотермінові та інтегровані за змістом [4]. 

В основній школі вивчення природничої складової відводиться пропедевтичному курсу 
''Природознавства'', який будується на засадах наступності з початковою школою.  

Аналіз навчальних програм з природознавства 4 класу початкової школи та 5 класу середньої школи 
дає можливість прослідкувати поступове поглиблення кожного розділу програми, зокрема вводяться 
дослідницькі практикуми, практичні роботи, розширюється проектна діяльність, спостереження, 
екскурсії. Програма природознавства 5 класу побудована на знаннях, уміннях і навичках, які діти 
отримали в початковій школі й поступово ускладнюється. Під час проведення уроків у 5 класі вчителі 
використовують різні форми їх проведення, що впливає на емоційну сферу учнів, покращенню уяви, 
мислення та свідчить про наступність, перспективність природничої освіти між початковою та основною 
ланками школи.  

Вивчаючи "Природознавство", учні 5-х класів узагальнюють та поглиблюють природничі знання, 
уміння і навички, які набули у початковій школі, що є основою для подальшого вивчення предметів 
освітньої галузі "Природознавство" (біології, географії, фізики, хімії, астрономії). Поступово 
продовжується формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи 
інтегрованих знань про природу, та людину, системи екологічних знань. Учні опановують навчально-
пізнавальну, природоохоронну діяльність у них розвиваються ціннісні орієнтації у ставленні до природи, 
до людей, до своєї країни [5]. 

Основна школа створює базову загальну середню освіту і разом з початковою школою складає основу 
загальноосвітньої підготовки, формує в учнів готовність до вибору й реалізації шляхів подальшого 
здобуття освіти. У старшій школі навчання, як правило профільне. Традиційними для вивчення є 
навчальні предмети: фізика, хімія, біологія, географія тощо. Крім того, в їхньому змісті відображаються 
астрономічні знання, відомості про природокористування та екологічну безпеку, розкриваються наукові 
основи сучасних технологій і техніки тощо.  

На основі аналізу освітньої програми, виокремлено наскрізні змістові лінії, спільні для освітньої 
галузі загалом: рівні та форми організації живої і неживої природи, що структурно подані в кожному 
компоненті освітньої галузі особливими для неї об’єктами й моделями; закони та закономірності 
природи; методи наукового пізнання, які специфічні для кожної з природничих наук; вплив природничо-
наукових знань на життя людини та їх роль у суспільному розвитку. Перераховані лінії наповнюються 
конкретним змістом під час вивчення кожної складової даної галузі. Зокрема, зміст біологічної складової 
спрямований на забезпечення засвоєння учнями знань про закономірності функціонування живих систем, 
їх розвиток та взаємодію, взаємозв’язок із неживою природою і формування уявлень про природничо-
наукову картину живого світу, синтез ідей про живі системи, оволодіння елементами наукового пізнання 
живої природи, формування наукового мислення, усвідомлення біосферної етики, розуміння 
необхідності раціонального використання й відновлення природних ресурсів, вироблення навичок 
застосування знань із біології у повсякденному житті.  

Змістові лінії освітньої галузі "Природознавство" в шкільному курсі біології конкретизуються такими: 
молекулярно-клітинний рівень, організмів рівень, надорганізмовий рівень, система та еволюція 
організмів, методи наукового пізнання. 

Висновки. Підсумовуючи вище зазначене, слід відзначити те, що наступність в навчальному процесі 
має велике значення. Вона дає можливість поступово збільшувати об’єм понять і способів дій, а також 
утворювати в учнів цілісне уявлення про наукове знання даної галузі науки, впливає на мотивацію, 
дозволяє вчителю застосовувати в навчальному процесі продуктивні способи навчання, дослідницькі й 
пошукові ситуації. Тим самим активізувати пізнавальну діяльність учнів, поступово збільшувати 
навантаження на школярів. Наступність, зазвичай, з’ясовується при зіставленні й логічному аналізі 
змісту, форм, методів і засобів викладання навчальних предметів даної освітньої галузі на різних 
ступенях навчання. 

Зміст біологічної компоненти освітньої галузі "Природознавство" ґрунтується на принципі 
наступності між початковою та основною, основною і старшою школою, між загальною середньою та 
вищою освітою. Зокрема, він ураховує природознавчу підготовку учнів початкової школи за змістовими 
лініями освітньої галузі "Природознавство". Зміст біологічної освіти в старшій школі ґрунтується на 
базовій загальноосвітній підготовці учнів основної школи з вивченням живої природи. Цим 
забезпечується наступність у початковій, основній і старшій школах. 
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Крім того існує об’єктивна необхідність у подальшому дослідженні проблеми підготовки 
майбутнього педагога до реалізації принципу наступності у викладанні природничих дисциплін у 
загальноосвітній школі.  
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Танская В. В. Теоретические основы реализации принципа преемственности в преподавании 
естественных дисциплин общеобразовательной школы. 

В статье раскрывается важность обеспечения принципа преемственности естественнонаучного 
образования между дошкольной, начальной, основной школой, который в дальнейшем углубляется на 

основе профильного обучения в старшей школе. Выяснено, что обеспечение преемственности 
естественнонаучного образования осуществляется целенаправленно и многоаспектно путем 
формирования естественнонаучной компетентности и предметных компетентностей как 

обязательных составляющих общей культуры учеников. 

Ключевые слова: перспективность, принцип преемственности, предметная компетентность, 
естественнонаучная компетентность. 

Tanska V. V. Theoretical Bases for the Implementation of the Principle of Continuity in the Teaching of 
Natural Sciences of the Secondary School. 

The article reveals the importance of ensuring the principle of continuity of natural education between pre-
school, primary, basic school, which is further deepened on the basis of profile education in high school. The 

complexity, the theoretical and practical significance of the problem of implementing the principle of continuity 
in the teaching of natural sciences disciplines of the secondary school determined the breadth of its research in 
psycho-pedagogical and special literature. It was found out that ensuring the continuity of natural education is 

carried out purposefully and multi-faceted, by forming the scientific and scientific competency and subject 
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competences as obligatory components of the general culture of students. Natural scientific competence involves 
the readiness of students to explain and appropriate attitude to nature, awareness of the image of nature as a 

contemporary natural sciences picture of the world. Formation of subject competences promotes the mastering 
of fundamental ideas, principles that promote the development of skills in interaction with the environment. 
Summarizing the above, we note that continuity in the educational process is of great importance. It enables 

gradually to increase the volume of concepts and methods of action, as well as to create a complete picture of 
the world in the students, affects the student's motivation, allows the teacher to use productive means, teaching 
methods, and research and search situations in the educational process. Thus, to intensify cognitive activity of 
students, gradually increase the load on them. The presented material allows us to conclude that ensuring the 

continuity of natural education students of secondary schools should be purposefully and multi-faceted. 

Key words: perspective, principle of continuity, subject competence, natural sciences competence. 
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САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ США: ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

У статті розглянуто теоретико-методологічні аспекти організації самостійної роботи студентів на 
основі вивчення американського досвіду. З’ясовано особливості використання електронних технологій 
для самостійної позааудиторної роботи студентів, обґрунтовано їх превалюючу роль у системі вищої 
освіти США. Розглянуто особливості організації самостійної роботи студентів за методиками flipped 

classroom та blended education. Автор переконаний у необхідності вивчення зарубіжного досвіду 
організації самостійної роботи студентів, який може бути використаний у сучасній системі освіти 

України. 

Ключові слова: самостійна позааудиторна робота, навчальна діяльність, інформаційні технології, 
змішане навчання. 

Постановка проблеми. Вагомим напрямом модернізації вищої освіти України є її відповідність 
вимогам світових освітніх стандартів. Нині особливого значення набуває вдосконалення системи 
організації самостійної навчальної діяльності студентів, адже вона має відігравати превалюючу роль у 
професійній підготовці майбутніх фахівців, розвитку їхніх здібностей і готовності до фахового 
самовдосконалення.  

Для вирішення означеної проблеми доречним є використання результатів порівняльно-педагогічних 
досліджень підготовки фахівців у зарубіжних країнах. Наразі слід скористатися досвідом 
високорозвинених країн, зокрема США, де традиційно велике значення надається організації самостійної 
роботи студентів. Попри диверсифікацію форм організації навчання майбутніх фахівців в системі вищої 
освіти США акцент зміщується із традиційних пасивних форм навчання (лекція, семінар) на більш 
активні види самостійної індивідуальної роботи, значна частина часу (60–70 %) відводиться на 
самостійну роботу [1]. Ознайомлення з американським досвідом може сприяти визначенню ефективних 
шляхів реформування вищої школи в Україні за умов інтеграції в загальноєвропейський і світовий 
освітній простір. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Важливим джерелом для вивчення американської 
освітньої системи є праці як зарубіжних науковців (Г. Бартон, Г. Бредлі, Х. Гарднер, Х. Гоман, 
Д. Гопкінс, П. Джарвіс, М. Еліот, Дж. Крейс, К. Мінні, П. Петерсон, К. Річмонд, М. Спілбек, С. Френе, 
П. Хадсон, П. Хьорст), так і українських вчених (Л. Віннікова, О. Пономарьова, С. Романова, 
С. Синенко).  

Питання організації самостійної пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів є 
предметом пильної уваги багатьох американських педагогів і психологів, таких як Дж. Брунер, 
Р. Хадгінс, С. Едельман, Х. Клаусмейер, Р. Санд, Б. Кларк, А. Джонс, Б. Джойс, М. Вейл, Д. Хант, 
К. Гувер, Д. Голдінг, Ф. Перлз. Вітчизняна педагогіка науковими працями Т. А. Василевської, 
Т. С. Георгієвої, Я. Г. Гулецької, Т. С. Кошманової, О. І. Літвінова, З. О. Малькової, І. В. Пентіної, 
І. В. Пасинкової, О. О. Романовського, Т. Б. Тихонової, Т. Г. Чувакової, І. Ф. Сулим-Карлір долучилася 
до проблеми дослідження навчально-пізнавальної діяльності американських студентів. Цією публікацією 
ми маємо на меті проаналізувати окремі аспекти організації самостійної позааудиторної роботи 
студентів США. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 
2012–2021 роки визначає нову парадигму вітчизняної вищої школи, як таку, що характеризується 
інноваційністю та гуманістичним спрямуванням [2]. Гуманістична та інноваційна складові є також 
визначальними для системи вищої освіти США, гуманістична має на меті формування та культивування 
толерантності відносно представників інших культур, а інноваційна – створення інноваційного 
освітнього простору, в якому головна роль належить студенту та його відповідальності за свою освітню 
діяльність. Однак американські вчені Р. Бар і Д. Таг розробили нову парадигму сучасної вищої освіти, 
яка передбачає зміну ролей головних суб’єктів в освітньому процесі на основі принципу 
студентоцентризму. Саме студенти є відповідальними за їх навчання, а навчальний заклад лише їх 
мобілізує [3]. Принагідно зазначимо, що необхідною передумовою успішної реалізації новітніх освітніх 
реформ вищої школи є створення активного освітнього середовища, що стимулюватиме самопідготовку, 
самооцінювання, саморозвиток студентів, їх самостійну діяльність, а також сприятиме розвитку 
пізнавальної активності та відповідальності за результати навчання.  



Педагогічні науки. Випуск 2 (93). 

Наталія Крюкова, аналізуючи проблеми аудиторної та позааудиторної роботи у ВНЗ США, 
відзначила, що там позааудиторна робота розглядається як самостійна робота, що є лабораторією 
творчого мислення, де студент може найбільш повно проявити свою самостійність, реалізувати навички, 
отримані в аудиторії. Введені так звані ''незалежні'' заняття, що виступають якісно вищою сходинкою 
позааудиторної роботи з елементами наукової самостійності й творчості. Введені різноманітні форми 
самостійної позааудиторної роботи: читання студентами лекцій, проекти з елементами наукового 
дослідження, участь у розробленні проблем, пов’язаних з реальною життєвою тематикою [4]. 

На слушну думку І. Ф. Сулим-Карлір, стрижневим елементом системи організації самостійної роботи 
студентів є індивідуалізована академічна програма, що становить собою спланований відповідно до 
освітніх потреб конкретного студента курс навчання, який ідентифікується з певними предметами 
самостійного вивчення. Вона містить чіткі навчальні завдання, що відображають обсяг кредитних годин 
як з предметів спеціалізації студента, так і містять певну кількість кредитних годин із загальноосвітніх 
дисциплін, беручи до уваги не лише інтереси кожного студента, але і його інтелектуальні та фізичні 
можливості. Академічні програми самостійної роботи студентів передбачають оволодіння знаннями та 
вміннями з шести груп навчальних дисциплін: 1) професійно орієнтовані навчальні предмети або 
предмети спеціалізації (major); 2) професійно нейтральні навчальні предмети (minor), вивчення яких 
необхідне для кращого засвоєння предметів спеціалізації; 3) інші академічні курси, які є частиною 
академічної програми: факультативи, додаткові заняття тощо (other areas of concentration); 4) курси 
гуманітарних наук, які забезпечують формування світогляду студентів (liberal studies courses); 5) як 
мінімум 30 годин курсів підвищеної складності (upper-division courses); 6) елективні курси, які студент 
може обирати для самостійного опанування нових галузей знань чи розширення переліку професійно 
орієнтованих і загальноосвітніх курсів (electives) [5:11]. Як правило, у американських коледжах 
домінують такі типи планування індивідуальних програм самостійної роботи студентів: структурний – 
орієнтований на кінцеві результати самостійної навчальної діяльності; процедурний – центрований на 
процесуальній стороні учіння; функціонально-поняттєвий, що регламентує як кінцеві результати 
навчальної діяльності, так і процес учіння  

Особливим аспектом організації самостійної роботи студентів США є укладення контракту між 
суб’єктами навчального процесу. Це є детально розроблений компонент, який окреслює основні напрями 
та очікувані результати самостійної роботи студентів під керівництвом педагога. Така форма організації 
самостійної роботи має на меті проблемно-пошукову пізнавальну діяльність студентів, котрі одержують 
завдання у вигляді індивідуального або групового дослідницького проекту, який містить опис основних 
етапів самостійної роботи над проблемою, визначає цілі, завдання, засоби та методи роботи, джерела й 
матеріали, які необхідно використати, строки виконання та критерії результативності, характер і форму 
презентації одержаних результатів.  

Однією з суттєвих особливостей організації самостійної роботи студентів США є наявність посад 
консультанта та тьютора, які безпосередньо контактують зі студентами в процесі опанування освітньої 
програми, допомагають їм орієнтуватися в інформаційному просторі навчальних курсів, складати 
індивідуальну програму навчання, дають поради у випадку виникнення проблем або труднощів у 
засвоєнні навчального матеріалу [5: 13–14]. Консультування вважається необхідним структурним 
елементом взаємодії викладача та студентів, важливою умовою забезпечення ефективної самостійної 
роботи. Діагностика зацікавлень, схильностей, мотивів студентів; коригування стратегій самостійного 
здобуття інформації, виявлення їх відповідності навчальним цілям; надання допомоги, спрямування 
студентів на здобуття навичок самостійного вирішення проблем і прийняття рішень – головні завдання 
консультування студентів американських коледжів з метою організації ефективної самостійної роботи. 

Система консультування передбачає чотири основні етапи: 1) діагностування навичок самостійного 
навчання, здібностей, можливостей, мотивації студента на основі співбесіди або індивідуального 
тестування; 2) реалізація програми консультування з урахуванням особливостей когнітивного, 
вольового, афективного аспектів особистості кожного з студентів; 3) удосконалення консультативної 
взаємодії; 4) контроль за реалізацією педагогічної програми консультування з метою подальшого 
удосконалення процесу самостійного навчання.  

Досить поширеною в американських закладах освіти є методика ''навчаючого консультування'' 
(Learning Counseling Model), що має на меті забезпечення системності консультування; досягнення 
відчуття задоволення від процесу консультування; ефективне використання кожного етапу 
консультування; редукцію відчуття тривожності, невпевненості та інших почуттів, що заважають 
нормальному процесу консультування.  

Етап консультування є надзвичайно важливим під час супроводу самостійної роботи студентів у 
США, бо на цьому етапі здійснюється педагогічна підтримка студента. Консультування має бути 
зосередженим на вирішенні певної проблеми, яка виникає у студента під час виконання самостійної 
роботи. Наразі в Україні консультації майже відсутні у навчальних планах вищих навчальних закладів. 
На нашу думку, запровадження системи консультування студентів з виконання самостійної роботи 
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значно б поліпшило та оптимізувало її, дозволило коригувати стратегії самостійного здобуття 
інформації. 

Однією з важливих умов ефективної позааудиторної навчальної діяльності студентів є її організація у 
формі роботи малих груп. Слід зазначити, що нині роботі в малих групах належить чільне місце в 
американській системі вищої освіти. Значущість цього методу детермінована перш за все тим, що він 
містить комплекс прийомів, які дозволяють мотивувати студентів до активної роботи, розвивати в них 
такі якості, як свідомість, здатність до спілкування, знаходити компромісне рішення, уміння 
орієнтуватися в ситуації, співвідносити свої інтереси й можливості з інтересами й вимогами інших членів 
групи, а також із завданнями групи загалом. 

Нині значно збільшився інтерес до інтернет-технологій в галузі освіти. Американський вчений 
Даніель Чен, аналізуючи використання Інтернету та інших Інтернет-технологій у вищих навчальних 
закладах, зазначає, що воно ''вибухнуло'' протягом останніх 15 років [6]. Електронні навчальні 
середовища та он-лайнові курси створюються там, де навчальні заклади використовують інтрамережі, 
веб-сайти та комп'ютерні комунікації.  

Зростаючої популярності у цьому контексті набуває так зване "змішане навчання" (blended education), 
його називають "новою нормою викладання вищої освіти" [7]. Поєднання традиційних (face-to-face) та 
віртуальних компонентів викладання вважається домінуючою стратегією для вищих навчальних закладів 
США. У 2010 р. групою американських вчених було проведено мета-аналіз ефективності дистанційного 
(online) навчання. За його результатами онлайн-студенти мали кращі результати порівняно з очними 
реципієнтами, водночас студенти, які поєднували (змішували) форми навчання, мали найкращий 
результант [7]. Змішане навчання характеризується як спосіб навчання, який не обмежений часовими, 
просторовими та ситуативними бар'єрами, водночас воно забезпечує високу якість взаємодії між 
вчителями та студентами [8]. 

Відносно новим педагогічним підходом є "перевернутий клас" (flipped classroom), це навчальний 
проект, який здатен відігравати важливу роль у змішаному навчанні [8]. У цій навчальній моделі 
студентам необхідно брати участь у підготовці до проведення заняття, студенти спочатку вивчають 
матеріал дидактичними методами позааудиторно, як правило, у вигляді письмових матеріалів, закадрової 
лекції або відео. На думку В. Джіліпсі, "перевернутий клас" – це студентоорієнтований підхід до 
навчання, що значно оптимізує активне навчання студента [9]. Основні принципи організації навчання за 
аналізованою методикою: надання студентам можливості отримати попередню інформацію перед 
аудиторною діяльністю; заохочення студентів до читання онлайн-лекцій та підготовки до аудиторної 
роботи; чітка система оцінювання, синергія аудиторного та позааудиторного навчання; наявність чітких 
інструкцій та рекомендацій; надання достатньо часу для виконання завдань; вчасний аналіз, 
консультування та оцінювання студентських робіт; забезпечення використання знайомих технологій, 
легкодоступних для студентів [10]. Основними перевагами методу є те, що студент отримує знання, не 
лише за умови присутності на занятті; він засвоює матеріал у своєму темпі, може подивитися відео або 
прослухати аудіо стільки, скільки вважає за потрібне, зробити паузу для конспекту або простого 
сприйняття нової інформації; на заняттях значна частина часу використовується для практичного 
засатосування теоретичних знань, студенти можуть використовувати більшу кількість додаткових 
джерел при самостійній підготовці вдома: інтернет, домашні книги, словники тощо. Ця нова навчальна 
технологія, на слушну думку В. Джіліпсі, повинна дозволяти студентам бути налаштованими на 
критичне мислення, повною мірою залучати до діяльності студентів і викладачів, стимулювати глибоке 
розуміння матеріалу [9]. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Безперечною перевагою американської вищої освіти є її надзвичайна гнучкість щодо способів, форм, 
методів і темпів навчання. Під час організації самостійної роботи студентів чільне місце посідають 
методи, які дають змогу враховувати індивідуальні особливості студентів, стимулюють їх пізнавальну 
активність, забезпечують розвиток творчих здібностей. Сучасний стан підготовки студентів США 
характеризується застосуванням численних онлайн-програм для самостійної роботи, гнучкою системою 
організації навчального процесу, використанням нових методів і форм організації самостійної роботи. 
Змушені констатувати, що надмірна централізація та бюрократичні принципи роботи більшості 
навчальних закладах України слугують перепоною для ефективної організації самостійної роботи 
студентів, тому саме застосування напрацьованого в американській педагогіці вищої школи досвіду поза 
аудиторної роботи може стати елементом освітніх реформ, які відбуваються сьогодні. Дане дослідження 
не вичерпує багатогранності досліджуваної проблеми, тому подальші наукові розвідки вважаємо 
перспективними. 
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Тимощук Н. Н. Самостоятельная внеаудиторная работа студентов США: теоретико-
методологические аспекты. 

В статье рассмотрены теоретико-методологические аспекты организации самостоятельной работы 
студентов на основе изучения американского опыта. Выяснены особенности использования 

электронных технологий для самостоятельной внеаудиторной работы студентов, обосновано их 
превалирующую роль в системе высшего образования США. Рассмотрены особенности организации 
самостоятельной работы студентов по методикам flipped classroom и blended education. Автор 
убежден в необходимости изучения зарубежного опыта организации самостоятельной работы 
студентов, который может быть использован в современной системе образования Украины. 

Ключевые слова: самостоятельная внеаудиторная работа, учебная деятельность, информационные 
технологии, смешанное обучение. 
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Tymoshchuk N. M. Independent Extracurricular Work of US Students: Theoretical and Methodological 
Aspects. 

The article is devoted to the problem of organization of students' independent extracurricular work in the USA. 
An important direction for Ukrainian higher education modernization is its compliance to the requirements of 

world educational standards. Nowadays improving the organization of independent student learning activities is 
given high scientific priority. That’s why, it is recommended to use the results of comparative and pedagogical 

studies of training specialists in foreign countries. In American universities great importance is given to the 
organization of independent work of students. The aim of research is to analyze some aspects of the organization 

of independent extracurricular work of students in the United States. One of the essential features of the 
organization of extracurricular work of US students is the tutor presence. Counseling is considered a necessary 

structural element of interaction between teacher and students; it is an important condition for ensuring effective 
independent work. Blended education is called the new norm of higher education teaching; it is the combination 
of traditional (face-to-face) and virtual components of teaching. Blended education is considered the dominant 

strategy for higher educational institutions in the United States. It is a teaching method that is not limited by 
temporal, spatial and situational barriers; blended education provides high quality interaction between teachers 

and students. So, the undoubted advantage of American higher education is its extraordinary flexibility in 
methods, forms and teaching styles. The prominent place is occupied by methods that allow taking into account 

the individual characteristics of students, stimulating their cognitive activity and providing development of 
creative abilities. The current state of teaching students in the USA is characterized by the use of numerous 
online programs for independent work, a flexible system of educational process organization, the use of new 

methods and forms for independent work organization. The application of the American higher education 
pedagogy experience can become an element of the educational reforms that are taking place in Ukraine today. 

Key words: independent extracurricular work, educational activity, information technologies, blended 
education. 
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МОВЛЕННЄВІ СИТУАЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З МЕТОДИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У статті зосереджується увага на необхідності використовувати мовленнєві ситуації у процесі 
роботи із студентами на заняттях з методики української мови. Розглянуто основні мовленнєві вміння 

та навички, які слід сформувати у студентів-філологів. Підкреслюється важливість проведення 
систематичної роботи над збагаченням мовленнєвого запасу студентів, визначено основні вимоги до 
створення мовленнєвих ситуацій (зацікавлення, інформативності, доступності, евристичності, 

мотивації та ін.). 

Ключові слова: мовленнєва ситуація, методика української мови, мовленнєві вміння та навички, 
збагачення мовленнєвого запасу студентів, мовленнєва компетентність. 

Постановка проблеми. Методика навчання української мови потребує відшукування нових підходів 
з боку викладача, які б підвищували пізнавальну активність студентів, сприяли інтенсифікації 
навчального процесу. В наукових статтях неодноразово наголошувалося на необхідності заохочувати 
студентів до творчої діяльності, давати можливість їм показати, наскільки вільно вони володіють 
українською мовою, вправно користуються словом. До мовлення студента як майбутнього вчителя 
української мови ставляться особливі вимоги, оскільки воно повинне бути взірцевим для його учнів. На 
заняттях з методики української мови виникає необхідність у створенні мовленнєвих ситуацій, під час 
яких інтенсивно розвиваються творчі здібності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мовленнєву діяльність проаналізовано у працях 
І. Білодіда, Р. Будагова, Ф. Буслаєва, В. Ващенка, В. Виноградова, А. Коваль, І. Срезневського, 
В. Сухомлинського, К. Ушинського, Є. Чак та багатьох інших учених. Психологічні основи зв’язного 
мовлення висвітлені Б. Баєвим, Л. Виготським, І. Зимньою [1], Г. Костюком, О. Леонтьєвим [2], 
І. Синицею та іншими науковцями. В українській та російській методиках розвиток мовлення в різні 
періоди становлення особистості розглядали О. Біляєв [3], М. Жинкін, Т. Ладиженська, М. Львов, 
В. Мельничайко, Н. Пашковська, М. Рождественський, Л. Симоненкова, М. Стельмахович, О. Текучов та 
інші провідні вчені. У сучасних доробках розглядаються питання формування мовленнєвих умінь та 
навичок: праці Н. Голуб, О. Горошкіної, С. Карамана, К. Климової [4], О. Кучерук [5, 6], І. Хом’яка, 
Г. Шелехової та багатьох інших сучасних методистів. Однак виникає необхідність звернути увагу на 
окремі питання мовленнєвої діяльності на заняттях з методики навчання української мови як фахово 
необхідної дисципліни. Слід зосередити увагу на особливостях формування мовленнєвої ситуативної 
компетентності студентів-філологів. 

Окреслення невирішених питань. На заняттях з методики української мови особлива увага 
надається рівню володіння фаховим предметом, адже до мовлення вчителя-словесника в 
загальноосвітній школі висуваються неабиякі вимоги. Однак недостатньо лише на цьому наголосити, 
викладачеві слід створити такі навчальні ситуації, які б давали змогу розвивати мовленнєві вміння та 
навички студентів. Про це йде мова в пропонованій статті. 

Метою нашої статті є вказати на необхідність створення навчальних ситуацій, необхідних для 
формування мовленнєвої компетентності студентів-філологів на заняттях з методики навчання 
української мови. 

Виклад основного матеріалу. Концепції мовної освіти [7, 8, 9] для загальноосвітніх та інших шкіл 
передбачають формування мовної особистості учня, який би вільно володів українською мовою, 
користувався нею вільно та комунікативно виправдано. Пріоритетними вважаються тексти 
українознавчої тематики, які б сприяли усвідомленню учнями спорідненості з рідним народом, 
поліфункційності мови (бути засобом вираження світоглядної позиції, пізнавальної діяльності, етичної та 
естетичної насолоди тощо). Важливо в учнів виробити світогляд, який передбачає вибір власної позиції 
на основі ідеалів краси, добра, загальнолюдської моралі, віри у свій народ та його місію, що 
"формуватиме в учнів українознавчу і загальнокультурну компетенцію" [7: 18]. Тексти для аналізу 
повинні містити суперечності між життєвим досвідом учнів і відомостями у запропонованому змісті, 
оскільки за такої невідповідності в учнів виникне мотивація до оцінювання власної та чужої діяльності. 
Виходячи з поставлених завдань, слід готувати студентів-філологів до роботи з класом. 

Мовленнєва компетентність особистості ґрунтується на тому, що шлях до досягнення комунікативної 
мови – це практичне користування мовою [6]. Тому практичні завдання з української мови для учнів 
шкіл ґрунтуються на створенні усних та письмових творчих робіт, написанні переказів, творів, виконанні 
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риторичних завдань. До цього студент повинен бути готовим, володіти достатньою мовленнєвою 
компетентністю, яка починає формуватися ще в період навчання в попередніх закладах освіти. В 
університеті продовжується процес формування мовленнєвої компетентності студента, а на заняттях з 
методики навчання української мови відображається рівень володіння мовою кожним студентом окремо. 
Важливо бути підготовленим до роботи з учнями, володіти цілим рядом мовленнєвих умінь та навичок, 
серед яких важливі такі: 

- дотримання правил вільного аналізу готового мовного матеріалу, 
- урахування взаємозв’язку між мовним матеріалом і дотриманням стилю мовлення, 
- вживання нових слів, словосполучень і речень відповідно до вимог правил граматики, орфографії й 

пунктуації, 
- орієнтування в конкретній мовленнєвій ситуації, 
- створення висловлювання на запропоновану тему з урахуванням мети спілкування, 
- добір достовірних фактів, відомостей для розкриття теми й основної думки висловлювання, 
- викладення матеріалу чітко, логічно й послідовно, дотримуючись плану розповіді, 
- правильне, автоматичне користування мовними засобами для оформлення висловлювання, 
- побудова висловлювання в певному стилі залежно від ситуації спілкування, 
- дотримання правил культури літературного мовлення, 
- створення для учнів відповідної мовленнєвої ситуації, 
- редагування створеного висловлювання (свого, однокурсників, учнів) та ін. 
У формуванні таких умінь та навичок важливу роль відіграє систематична робота по збагаченню 

мовлення студентів, що відбувається на всіх заняттях філологічного напрямку [6]. 
Мовленнєві ситуації на заняттях з методики української мови відображені в завданнях, які вимагають 

від студентів створити зв’язне висловлювання на лінгвістичну чи іншу, передбачену шкільною 
програмою з мови, тематику. Наприклад: "Складіть па проведіть фрагмент уроку з української мови для 
учнів 5 класу. Тема: вивчення синонімів, антонімів, омонімів", "Поясніть учням 7 класу лінгвістичний 
матеріал до теми "Відміни іменників". Культурологічна тема: історія українського народу", "Напишіть 
конспект уроку та проведіть нетрадиційний урок із синтаксису для учнів 9 класу. Культурологічна тема: 
стосунки в колективі", "Створіть на проведіть позакласний захід з української мови на тему: "Мова наша 
калинова, " використовуючи літературні твори" та ін. 

Мовленнєві ситуативні завдання не виникають спонтанно, вони повинні задовольняти ряд 
методичних вимог, відповідати певним критеріям. Серед них важливі наступні. 

Зацікавлення (довіра). Передусім студент повинен зацікавитися виконанням мовленнєво-
ситуативного завдання. Оскільки текст є породженням певних механізмів мовлення, засобом 
самовираження та одночасно лінгвістичним продуктом, то він повинен відповідати психологічним 
вимогам: бути засобом емотивного та мовленнєвого впливу на адресата, об’єктом смислової обробки для 
реципієнта.  

Також слід викликати довіру в учнів чи студентів. Здійснюючи вплив на адресата, мовець намагається 
донести своє бачення обговорюваного питання, а тому смисловий бік тексту має відображати ставлення 
до адресата мовлення. Текст сприймається як єдине комунікативне ціле, якщо він є зв’язним, цілісним, 
інформативним та емоційно відповідає ситуації спілкування. Він повинен бути емотивно забарвленим, 
висловлювати ставлення мовця до обговорюваного питання, але одночасно зацікавлювати як мовця, так і 
слухача. Тематично та змістовно текст повинен зацікавити усіх слухачів чи читачів. 

Як зазначає О. Леонтьєв, мовленнєве висловлювання полягає не лише в тому, щоб мовець висловив 
свої погляди, а й спонукав слухача до висловлювання [2: 72]. Необхідно враховувати духовні потреби, 
особливості й прагнення адресата. Тематично текст повинен задовольняти мовця та його адресата. 

На заняттях з методики української мови студенти повинні навчитись будувати висловлювання, яке б 
зацікавило їхніх колег передусім тематично. Але також важливо, щоб на уроках української мови 
майбутні вчителі вміли добирати тематику усних та письмових учнівських робіт, зацікавлювати клас. 
Такі вміння виробляються на заняттях з методики мови. 

Інформативно-змістовий критерій. Важливе значення має, що поставлено за мету створити у 
мовленнєво-ситуативних завданнях. Зміст тексту сприймається як єдине комунікативне ціле, якщо він 
відповідає вимогам зв’язності, цілісності, інформативності, зрозумілості. У тексті окремі факти та події 
повинні пов’язуватися між собою, порівнюватись, протиставлятись, знаходитись у причинно-наслідковій 
залежності. Неодноразово вказувалось (праці О. Москальської, Ю. Пассова та ін.), що смислова цінність 
тексту полягає в його змістовому поєднанні: кожне наступне речення надфразової єдності виникає з 
попереднього, враховує тему та рему висловлювання. 

Крім того, з погляду змісту висловлювання відповідає ситуативним вимогам інформативного плану 
(враховуються форма навчальної діяльності; предмет обговорень; соціальний і мовленнєвий статус учнів 
та вчителя; спілкування у школі, кількість учасників спілкування, відомості про кожного з них, як-от: вік, 
світогляд, моральні якості, інтереси, почуття; міжособистісні стосунки учнів чи студентів, досвід їхньої 
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діяльності; відомості про форму, предмет діяльності та комунікативне завдання). Названі вище 
компоненти впливають на тип, вид, стиль мовлення. 

Студенти-філологи під час побудови висловлювань повинні враховувати всі названі чинники, брати 
до уваги особливості аудиторії (студенти-колеги чи учні в школі), мету висловлення (проінформувати 
одногрупників чи вплинути на учнів) тощо. 

Мовленнєва структура. Згідно з твердженням провідних психолінгвістів (І. Зимньої, О. Леонтьєва, 
І. Синиці та ін.), предмет обговорення виникає незалежно від ситуації спілкування, хоча вона й спонукає 
суб’єктів спілкування до діяльності, зумовлює мовленнєві дії, а від цього залежить вибір одиниць 
мовлення [2, 4]. Кожна одиниця мовлення (слово, репліка, речення, фраза, текст) вживається залежно від 
контексту ситуації спілкування, адже кожна одиниця має певну мовленнєву функцію. Мовленнєвий 
матеріал зіставляється з компонентами ситуації спілкування. Тому вживання окремих одиниць мови 
залежить від мовленнєвої ситуації, тобто вона визначає вибір мовних одиниць. 

Студент-філолог як взірцевий для учнів продуцент мовленнєвих одиниць повинен оперувати 
визначеною кількістю слів, виразів, синтаксичних конструкцій, стилістично грамотно будувати текст [6]. 

Ситуативність надзвичайно важлива для створення мовленнєвих ситуацій. Її вирішальне значення 
полягає в урахуванні умов спілкування (час, місце, тема, основну думка висловлювання тощо), в умінні 
подати мовний матеріал, продумувати стратегію й тактику мовленнєвої поведінки та под. Ситуація 
сприяє розвитку механізмів мовленнєвого висловлювання (дискурсивності, попередження реакцій 
адресата, вибору й зіставлення з реальними одиницями мовлення). Ситуативні чинники впливають на 
продуктивність мовленнєвого завдання, ефективність проведеної роботи. 

Під час спілкування студенти-філологи повинні чітко усвідомити особливості ситуації спілкування, 
врахувати особу адресата мовлення, мовний рівень розвитку учнів. 

Евристичний критерій. Різні умови спілкування (його евристичність) породжують нові завдання для 
мовця, які можливо вирішити, якщо мовленнєві навички студентів є достатніми для перенесення в інші 
умови. Формування ситуативної гнучкості щодо мовленнєвих навичок виникає через багаторазове 
застосування мовленнєвого зразка, доведення цих дій до автоматизму, але з урахуванням умов 
ситуативності спілкування. Таким чином, на заняттях з методики української мови студенти повинні 
відтренувати вміння створювати висловлювання, текст для учнів, проводити якомога більше власних 
варіантів уроків мови. 

Діяльнісний критерій. Активізація пізнавальної діяльності студентів відбувається завдяки 
виникненню спонукальних мотивів. Ними у студентів можуть стати прагнення самовиразитись, відчути 
атмосферу творчості, продемонструвати перед одногрупниками свої можливості. Контекст діяльності у 
спілкуванні породжується індивідуальними реакціями на мовленнєві ситуації, що можливо врахувати в 
різних групах студентів. На думку методистів (О. Леонтьєва, Т. Ладиженської та ін.) [2], потреба 
переконати когось у чомусь може виникнути природно лише тоді, коли ситуація вірогідно імітує події, 
що цікаві співрозмовникам. 

Від глибини зв’язку ситуації спілкування з реальністю залежить мотивація діяльності людини. Таким 
чином, контекст діяльності викликаний необхідністю індивідуалізувати ситуацію. Підстава для мотивації 
висловлювань виникає за умови наявності широкого контексту діяльності, що може бути запропоноване 
викладачем у різних варіантах мовленнєвих ситуацій.  

Таким контекстом для студентів може бути усвідомлення важливості ролі вчителя, прагнення до 
самовираження, потреба висловитись. Важливим моментом залишається робота студентів у групах, 
парах, вірогідна імітація діяльності вчителя-мовника та учнів, відшукування активізувальних методів, 
прийомів, форм роботи. 

Мотивація. Мовленнєва діяльність будь-якої особи зумовлена певними мотивами, виникнення яких 
можливе у зв’язку з індивідуалізацією навчання. Викладачеві слід розраховувати на індивідуальну 
реакцію студента тоді, коли пропоноване до розгляду мовленнєве завдання викликає живу реакцію, 
відповідає потребам та інтересам. Процес зацікавлення у виконанні завдань з урахуванням мовленнєвих 
ситуацій виникне за умови врахування особистих мотивів студентів (майбутньої діяльності, життєвого та 
педагогічного досвіду, світогляду, статусу в колективі та ін.). 

Крім того, важливим з погляду мотивації для кращого засвоєння матеріалу є використання засобів 
навчання, в тому числі комп’ютерних технологій. Студентам слід подбати, щоб мовний матеріал для 
учнів подавався індивідуалізовано, виготовити багато варіантів карток, продемонструвати уявну роботу з 
ними, продумати систему завдань до кожної навчальної теми окремо для учнів з різним рівнем володіння 
знаннями, вміннями та навичками з мови. Для цього слід проаналізувати уроки вчителів, побачити 
можливості такої роботи. У самих студентів повинна виникнути мотивація до власної діяльності, чому 
сприятиме відвідування уроків, потреба до самовираження, намагання пояснити тему якомога 
доступніше для учнів. Студент повинен бути обізнаним з колом інтересів сучасного учня, знати, які 
фільми, ігри, книги, мультфільми тощо він любить, які особливості спілкування підліткової аудиторії. Це 
необхідно для того, щоб зрозуміти індивідуальний світ учнів, а відповідно продумувати стратегію й 
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тактику викладання української мови. Все це важливо враховувати під час створення ситуативних 
завдань мовленнєвого характеру. 

Новизна. У процесі створення мовленнєвого висловлювання слід обов’язково враховувати його 
новизну, яка виникає завдяки додаванню невживаних мовних одиниць, ініціативності мовця, темпу 
мовлення, поведінці учасників спілкування. Однак найголовнішим продуктом новизни є інтерес до 
навчання, що виявляється у винайденні нових продуктивних форм роботи, оптимальних для певних 
мовленнєвих ситуацій. 

Мовленнєва новизна в умовах вирішення ситуативних завдань у студентів-філологів досягається 
через інформативний зміст матеріалу (з урахуванням віку потенційних учнів), використання певних 
форм завдань, прийомів і засобів навчання, необхідних для проведення уроку української мови. 
Урахування критерію новизни сприяє загалом виникненню інтересу до вивчення мови як шкільного 
предмету. 

Самостійна робота. Важливу роль в ефективності виконання завдань відіграє самостійний підхід 
студента. Самостійність виховується поступово, вона стосується як студентського мовлення, так і 
створення студентами завдань для самостійної роботи. Поступовість у формуванні самостійності 
досягається через самостійне ознайомлення із ситуативним завданням, грамотне користування 
таблицями, словниками для їх виконання, створення фрагментів, конспектів уроків і позакласних заходів. 
Враховується самостійність у виконанні мовленнєвих ситуативних вправ за зразком, потім за аналогією 
до виконаної вправи, поступово переходячи до повного самостійного виконання завдань, створення 
усних чи письмових висловлювань.  

Самостійність студентів у виконанні мовленнєвих ситуативних завдань формується поступово, 
викладач повинен їм допомогти в оволодінні методами та прийомами навчальної роботи, дотримуватися 
методики проведення лекційних та практичних завдань, поступово змінюючи структуру і збільшуючи 
темп, практикувати методику самостійної підготовки до практичних і лабораторних занять. Ураховуючи 
поступове збільшення самостійності, слід чітко дозувати завдання, толерантно здійснювати контроль та 
оцінювання самостійної роботи. 

Доступність вимагає вживання стислості й розуміння у формулюванні завдань, закінченості фраз, що 
містять зрозумілі слова, без абревіатур, спеціальних термінів і визначень. Пропоноване ситуативне 
завдання, згідно з цим критерієм, повинне бути зрозумілим для студентів, а їхні висловлювання 
доступними для розуміння потенційними учнями. 

Ясність інформації припускає, що після отримання повідомлення адресат зможе відтворити отриману 
інформацію. О. Леонтьєв підкреслював, що спілкування може бути предметно орієнтованим, тобто 
обслуговувати предметну діяльність на уроках мови, а також ''чистим'' спілкуванням, що не входить у 
спільну комунікативну діяльність [2]. Оскільки спілкування охоплює обмін інформацією, інтеракцію, 
перцепцію тощо, то реакції студентів на висловлювання учнів повинні бути зрозумілими для останніх, 
чіткими та однозначними. 

Доречність повідомлення передбачає, що інформація передається з урахуванням індивідуальних 
якостей адресата, особливостей мовленнєвої ситуації (мети, часу, місця, теми спілкування тощо). 
Пропоновані студентам мовленнєві завдання повинні враховувати доречність їхніх висловлювань з 
погляду прогнозованих учнів, зацікавлювати їх і спонукати до діяльності. 

Перелік умов (критеріїв), що визначають зміст створених мовленнєвих ситуацій, можливо 
продовжувати. Нашою метою було окреслення головних з них, аналіз їхнього проектування на мовлення 
студентів як майбутніх учителів української мови. Зрозуміло, що без урахування цих критеріїв 
неможливо побудувати зв’язне висловлювання, сформувати необхідні мовленнєві вміння та навички. 

Висновок. Таким чином, у процесі оволодіння методикою української мови викладачеві слід 
звернути особливу увагу на використання мовленнєвих ситуацій, створення ситуативних завдань, які 
сприяли б створенню атмосфери зацікавлення майбутньою діяльністю, вживанню в роль вчителя-
словесника, розвитку пізнавальної діяльності. Орієнтування в мовленнєвих ситуаціях – процес, що 
вимагає ініціативи та швидкої реакції з боку студента. Програвання рольових ситуацій дозволяє 
наблизити навчальний процес до реальності. На заняттях з методики української мови студенти стають 
рушійною силою навчального процесу, мають змогу одночасно показати рівень володіння українською 
мовою та педагогічними вміннями й навичками. Студент може продемонструвати, наскільки він володіє 
комунікативною, діяльнісною, лінгвістичною та іншими компетентностями.  

Перспективи подальшої розробки цієї проблеми полягають у детальному аналізі мовленнєвих 
ситуацій на заняттях з методики української мови, у підведенні чіткої методико-психологічної основи до 
їх створення, виявленні й аналізі факторів, видів робіт, що сприяють формуванню мовленнєвої 
компетентності у студентів-філологів, виявленні передумов для створення мовленнєвих ситуацій. 
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Шевцова Л. С. Речевые ситуации на занятиях по методике украинского языка. 

В статье сосредотачивается внимание на необходимости использовать речевые ситуации в процессе 
работы со студентами на занятиях по методике украинского языка. Рассматриваются основные 
речевые умения и навыки, которые следует сформировать у студентов-филологов. Подчеркивается 

важность проведения систематической работы по обогащению речевого запаса студентов, 
определены основные требования к созданию речевых ситуаций (заинтересованность, 

информативность, доступность, эвристичность, мотивация и др.). 

Ключевые слова: речевая ситуация, методика украинского языка, речевые умения и навыки, обогащение 
речевого запаса студентов, речевая компетентность. 

Shevtsova L. S. Language Situations at the Lessons on the Methodology of Ukrainian Language. 

This article deals with essential characteristics of the definition ''speech situation'', specific features of its 
operation and interpretation in pedagogy, linguo-didactics. 
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The article focuses on the need to use the language situations in the process of working with students at the 
lessons of Ukrainian language methodology. The main language skills, which philologists' students should have, 
are described. The importance of conducting systematic works on the enrichment of the students’ speech stock is 
emphasized, the basic requirements for the creation of speech situations (interest, informativeness, accessibility, 

heuristic, motivation) are determined. 
The purpose of this article is to point out the need to consider a number of criteria and skills required for the 

formation of speaking competence of students-philologists and pupils of secondary schools. The article 
emphasizes the need of mastering speech competence. There are shown basic communication skills to be in 

shape for training students in higher education teaching areas. The author interprets different points of view 
concerning the problem; considers scientific principles of creating situational tasks and the role of the latter in 

simulating pupils’ coherent speech; analyses the experience gained in solving the problem and substantiates 
some ways of its employment at language lessons with good prospects. There is highlighted the importance of 
systematic work on enriching speech reserve of students, the basic criteria for the formation of high-quality 

speech utterance are determined (thematic, informative content, linguistic and structural, situational, heuristic, 
activity oriented, etc.). 

Key words: speech situation, methodology of Ukrainian language, speech skills, enrichment of student's speech, 
speech competence. 
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