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PhD in Humanistic Sciences in the Field of Pedagogy, Assistant Professor
(The Faculty of Education, the Institute of Social Prevention and Resocialization
Jesuit University Ignatianum in Krakow, Poland)
basinia@wp.pl
THE DIGITAL GENERATION OF CHILDREN AND ADOLESCENTS IN FACE OF INTERNET
DANGERS
The dynamic development of digital media and the tools which create the world of new technologies influence
their users' social and cultural transformations on a global scale. Undoubtedly, cyberspace enriches
educational, upbringing and socializing opportunities of digital natives, that is children and adolescents who
have grown up in the media space. The apparent usefulness of the Internet should not, however, lull parents' and
teachers' vigilance, as it is potentially a highly dangerous tool due to its telepresence and the fact that young
people are immersed in it.
The aim of the article is to analyze online identity of the digital generation, that is young people who have grown
up in a completely new reality, different from any other in the past, and who describe themselves as 'always
connected'. Since in the postmodern world (also in cyberspace) constructing one's identity is an individual's task,
it seems justified to outline selected Internet dangers, such as cyber violence, Internet pornography and Internet
hate. In order to facilitate young people's healthy development, the article lists a handful of preventive measures
to be introduced in basic rearing environments that is family and school.
Key words: the Internet, digital generation, online identity, cyber violence, Internet pornography, Internet hate.
Barbara Adamczyk 1
Introduction. New information technologies, primarily associated with the Internet, are common, easy to
use, fast, functional and efficient in spreading information. The Internet, a pull medium, has made it almost
impossible for children, adolescents and adults to imagine life outside the virtual world. Cyberspace offers its
residents a feeling of unrestricted freedom without any barriers, because it houses almost everything:
communication, education, entertainment, online banking and shopping and running a company. Without going
outside, one can buy virtually every single item: books, gadgets, jewellery, and the latest car brand. The Internet
allows its users to meet new people and participate in online discussion forums, chat rooms and instant
messengers 2 .
The development of the Internet will certainly continue to be as dynamic as before, and access to it will
become even more common and widespread, which poses a great socio-cultural challenge, especially in the area
of education and rearing. This area is of interest to researchers, teachers, educators, psychologists, sociologists
and other specialists in the field. Theoreticians and practitioners focus not only on positive aspects of the cyber
world, which is now believed to be an indispensable element of the upbringing environment of children and
adolescents, but also on dangers connected with using the Internet. Parents and teachers are the ones who must
not neglect these dangers. The aim of the article is to describe online identity of young users of electronic media
(the digital generations) and to diagnose Internet dangers from the perspective of their dramatic consequences for
healthy socialization of children and adolescents. These dangers are real, as young people treat the virtual world
as their natural life environment.
1. Online identity of the digital generation.
An integral component of the discussion focusing on children's and adolescents' identity is connected with
the development of communication technologies. This generation is said to inhabit the world of digital media,
being born and raised in cyberspace; as such they are the most active Internet users. This relation is aptly defined
by M. Skibińska: ''it is a generation which does not remember times without the Internet, and that is why the
cyber world is not an alternative reality for them but its natural part, and the screens of telecommunications
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PhD in Pedagogy and BA in Catechetics. Assistant Professor in the Department of Social Prevention and
Resocialization at Jesuit University Ignatianum in Krakow. Scientific interests: the phenomenon of street
children in Poland and worldwide, street work as an interdisciplinary method of work in the street,
resocialization dimensions of street pedagogy, resocialization in an open environment, social pathologies,
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2
Cf. P. Olejnik, Internet – niebezpieczeństwo dezintegracji osobowości dziecka?, in: Dziecko i media
elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa. Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa, ed.
J. Izdebska, T. Sosnowski, vol. 2, Trans Humana, Białystok 2005, p. 125.
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devices do not tell stories of the outside world but allow them to immerse themselves in its space'' 3 . It is obvious
that in this situation of dependence, online identities of young media users created by the Internet are not
ultimate and shaped once and for all. Young people nowadays live in the multifaceted reality of the virtual
world, which gives ground to J. Ellul's thesis about the advancement of technology which cannot be stopped
because it <irrevocably moves forward> and <is not static> 4 and Z. Melosik's opinion of the functioning of the
youth in pop culture in which there is no place for ''monolithic identity construction'' 5 .
Identity, as most concepts in social sciences, is an ambiguous category, interpreted differently by various
disciplines of science depending on what they focus on. Identity can be understood as personal identity, social
identity, group identity, cultural identity, or local identity. Etymological understanding of identity reaches back
to a Latin word idem – the same. D. Barney claims that ''identity acquires a meaning only when a relation is
formed: when things are the same we say that they are identical'' 6 . To describe the relation between the youth
and cyberspace, one must mention entanglement of the digital generation in a postmodern type of identity, called
online identity. The main features of this identity are: fluidity, randomness, changeability, and multifacetedness.
It is worth quoting here the opinion of S. Turkle, an American sociologist and personality psychologist, who
described young people's presence on the Internet as ''gradual making oneself up [...], you are who you pretend
to be [...], your identity on the computer is the sum of your distributed presence [...]'' 7 .
The scale and intensity with which children and adolescents use the Internet have given rise to a term
describing them, i.e. the digital generation. It is also a basic theme of our reflection. S. Livingstone believes that
the digital generation consists of young people who know the net very well and have had access to it since their
youngest years 8 . They are people born either after 1995 or after 2000 (depending on a point of view). Subject
literature uses different terms with reference to the digital generation, for example, Generation Z (Millenials),
Google Generation, Generation Me, Generation of Narcissists, Always-On Generation, Net Generation, Head
Down Generation, Smombi (smartphone users), Screenagers and Digital Natives. The theoretical construct of
online identity of the digital generation of children and adolescents will be built on the basis of the most salient
features of the selected terms listed above.
The terms 'head down' and 'smombi' (coming from smartphones and zombie) directly derive from
smartphonification of our lives, which has taken place since the appearance of the first iPhone on the market in
2007. As a mobile device, a smartphone combines the functions of a mobile phone, an entertainment platform
and an instant messenger. According to I. Czerska, the term 'head down generation' describes people with their
heads down and eyes glued to the screens of their smartphones. Most of them are pupils and students who surf
the net, play games and use various mobile applications 9 . The term 'smombi generation' underlines their
alienation from the world around. Their socio-cultural functioning is described by M. A. Motyka in the
following way: when smombies use their smartphones ''at the same time they do other things, e.g. follow the
crowd, cross the street, drive a car, ride a bike, move in a public space, gather (at the cinema, theatre, concert,
church), attend family and social meetings (in restaurants, cafes, clubs), traverse corridors of educational
institutions'' 10 . Performing several activities simultaneously and moving around in the real world constitute a
threat for smombies and other people.
'Screenagers' 11 is another term used to describe the digital generation of postmodern global teenagers. The
basic mode of their communication with others is not face-to-face communication but the screens of their

3

M. Skibińska, Czy pokolenia cyfrowe potrzebują edukacji informacyjnej?, in: Edukacja a nowe technologie w
kulturze, informacji i komunikacji, ed. D. Siemieniecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Toruń 2015, p. 52.
4
Cf. J. Ellul, The Technological System, The Continuum Publishing Corporation, New York 1980, p. 193.
5
Z. Melosik, Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza
''Impuls'', Kraków 2013, p. 340.
6
D. Barney, Społeczeństwo sieci, transl. M. Fronia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, p. 167.
7
Cf. S. Turkle, Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet, Simon and Schuster, New York, 1995,
p. 10.
8
Cf. S. Livingstone, Children’s use of the internet: reflections on the emerging research agenda, ''New media &
Society'' 5 (2003), no. 2, p. 148.
9
Cf. I. Czerska, Pokolenie head down jako konsekwencja smartfonizacji społeczeństwa, ''Prace Naukowe
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu'' (2016), no. 459, p. 215.
10
Cf. M. A. Motyka, Pokolenie smombie: charakterystyka i typologia, Przestrzeń Społeczna 15 (2018), no. 1,
p. 174.
11
See D. Rushkoff, Playing the Future. How Kid’s Culture Can Teach Us to Thrive in an Age of Chaos,
HarperCollins, New York 1996.
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laptops, iPods, or smartphones. A. Ogonowska 12 points at several negative features of screenagers' online
personality: 1) attention deficit disorder 2) superficial and volatile knowledge 3) sharing their private life online
4) treating relations with friends and acquaintances in the real and virtual worlds in an identical way 5) problems
with linguistic and communicative competence (e.g. they cannot form correct sentences in their mother tongue
and are unable to select information) and 6) average media competences. However, limiting the analysis of
screenagers' online personality only to its negative aspects is a simplification, as it presents one-sided and
subjective view. The digital generation also has positive features, described by an American researcher,
M. Bauerlein in the following way: ''Undoubtedly, young users have learnt thousands of new things. They
download and send files, surf the net and discuss in chat rooms, write posts and design, yet they cannot analyse
complex texts, remember facts, understand foreign policy decisions, draw conclusions from history, and write
without spelling mistakes'' 13 .
'Digital natives' is another popular term used to describe online identity of young media users who were
brought up with the new media. M. Prensky, an American media expert and computer games designer, was the
first to use this term 14 . One of the most spectacular successes of modern digital technologies is their naturalness
and integration, and these features are mentioned in M. Jędrzejko and D. Morańska's description of digital
natives. In their definition: ''digital technologies are their natural environment for socialization and social
relations, and the level of <integration> with them is so high that, when digital natives lose access to digital
devices, they show signs of great emotional tension, have problems with performing tasks and difficulties in
carrying on with their daily and educational duties. For this generation the virtual world is natural and
indispensable'' 15 .
It can be concluded that online identity of the digital generation of children and adolescents does not exist in
the void of the social and educational discourse but has become a recognizable and important research area in
subject literature. The image of typical representatives of this generation presented above should be
complemented by a list of their characteristic features offered by D. Tapscott 16 , which includes: freedom,
adjusting to one's needs, watchful observation, credibility, cooperation, entertainment, quick pace and
innovation. Older generations base their perception of the young generation on these features, especially with
reference to their media habits.
2. Selected Internet dangers faced by the digital generation.
Expansion and versatility of new information technologies have undoubtedly become an element of the
contemporary world. It has happened because, with an a priori assumption that cyberspace complements the real
world and following D. Tapscott's ideas, it is a fact that the web generation has come 17 . The claim that, on the
one hand, the number of children and adolescents using new media is growing rapidly, and, on the other hand,
that they are exposed to Internet dangers is not truism but a disturbing and worrying fact, which poses an
educational challenge to parents and teachers. As experts such as Jacek Pyżalski, Józef Bednarek or Janusz
Morbitzer emphasize, mass access to the Internet is connected with its dysfunctional use, potentially affecting
users' cognitive, emotional and physical spheres. Children and adolescents who function within the virtual world
and who are unaware of the dangers, fall victim to their excessive contact with the new media with its intentional
criminal activity and all kinds of manipulation. Sometimes it is them who, consciously or not, create situations
which are dangerous to themselves and others 18 . This article provides a short outline of three Internet dangers:
cyber violence, Internet pornography and Internet hate.
2.1. Cyber violence.
Subject literature uses various terms to describe violence inflicted through communication technologies, such
as cyber stalking, cyber harassment, electronic aggression, or electronic mobbing. The term 'cyber violence'
seems to have a broader scope than other terms, and that is why it has become is a leading term in the article.
Cyber violence is a phenomenon particularly harmful to children and adolescents, due to its following
features: anonymity, secrecy of online communication, invisible audiences, and permanent availability of
12

Cf. A. Ogonowska, Ekranolatki między mediami. W stronę nowej psychologii mediów, Zeszyt Naukowy.
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości (2016), no. 40, pp. 6–7.
13
M. Bauerlein, The Dumbest Generation: How the Digital Age Stupefies Young Americans and Jeopardizes
Our Future, Penguin Tarcher, New York, 2008, p. 201.
14
See M. Prensky, Digital Natives, Digital Immigrants, On the Horizon 9 (2001), no. 5, pp. 1–6.
15
Cf. M. Jędrzejko, D. Morańska, Cyfrowi Tubylcy (socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych),
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Dąbrowa Górnicza-Warszawa 2013, p. 89.
16
Cf. D. Tapscott, Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, transl. P. Cypryański,
Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, p. 46.
17
Cf. ibid., p. 47.
18
Cf. D. Morańska, Kilka słów na wstępie, in: Patologie w cyberprzestrzeni. Profilaktyka zagrożeń medialnych,
ed. D. Morańska, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2015, p. 7.
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victims. Everyone can become a perpetrator without coming into physical contact with a victim, as it is enough
to have a mobile phone or a computer to bully or persecute others. One of the most common definitions of cyber
violence describes it as ''an aggressive activity of a person or a group of people who use modern communication
technologies to repeatedly attack a victim who is unable to defend himself/herself for a long time'' 19 . This
definition contains at least three basic features of cyber violence: the perpetrator's intentional and frequently
repeated activity, the perpetrator's dominance over a victim, and electronic media. The most popular
communication channels used in cyberspace include electronic mail, chat rooms, instant messengers, websites,
blogs, Internet newsletters, social networking sites, discussion groups, SMS and MMS. The phenomenon of
cyber violence is characterized by various activities described as acts of violence, which, following American
researchers R. M. Kowalski, S. P. Limber and P. W. Agatson, can be divided into: flaming, harassment,
denigration, impersonation, outing, trickery and happy slapping 20 .
Cyber violence involving peers is a serious social problem that is intensifying. It was investigated in a study
conducted in southern Poland (Podkarpackie Voivodeship) in 15 junior high schools covering a sample of 1178
students. Its results confirm the presence of cyber violence in schools. One third (33,0 %) of the respondents fell
victim to unwanted films and photos, and one fifth (21,7 %) admitted that they were recipients of this kind of
violence while using the Internet or their mobile phones, boys more often than girls (24,4 % and 19,1 %
respectively). The study also revealed that the most frequent acts of violence affecting the respondents were:
obscene language (48,7 %), mockery (37,3 %), humiliation (27,7 %) and spreading compromising material
(26,1 %) 21 .
2.3. Internet pornography.
With the assumption that using the Internet is nowadays an indispensable part of children's and adolescents'
everyday life, Internet pornography is a serious danger. Ł. Wojtasik openly talks about almost unrestricted
access of the digital generation to pornographic materials on the Internet and their pushy advertising by adults 22 .
This calls for a question about the influence and consequences of such experiences on psychological, social and
sexual spheres of young Internet users.
Pornography, including Internet pornography, is a highly controversial issue, controversy beginning with its
definition and legal aspects and ending with its consequences. Difficulty ingrained with this topic results from
transformations pornography has been undergoing for the last decades and the changing socio-cultural context of
the contemporary world. Addressing these dilemmas, M. Filar does not attempt to define pornography as such
but points at certain features which allow for determining whether given materials are of pornographic nature.
These features include a) presenting sexual activities in a way which focuses solely on their technical aspects,
disregarding intellectual and personal layers, and b) displaying human sex organs in their sexual functions,
which boils down to showing only dehumanised sex technology 23 . It is worth adding here that these features are
aimed at creating sexual arousal in at least some viewers, which means that pornographic contents are not neutral
for their target audience.
In 2017 K. Makaruk, J. Włodarczyk and P. Michalski 24 from Dajemy Dzieciom Siłę (We Give Children
Strength) Foundation conducted a study investigating teenagers' exposure to pornography in 90 schools in
Poland, which covered a representative sample of 3943 students aged 11–18. Their study revealed that as many
as 43 % of the respondents had contact with pornographic materials: boys more frequently than girls (50 % and
36 %, respectively) and adolescents (aged 15–16 – 55 %, aged 17–18 – 63 %) more frequently than younger
children (aged 11–12 – 21 %, aged 13–14 – 36 %). As far as the content of pornographic materials was
concerned, students were mostly exposed to photos and films showing naked people (69 %); 15% of respondents
saw only such materials. Most of them additionally saw photos and films showing a sexual intercourse (60 %)
and private parts (54 %). Every fifth respondent (22 %) at the age of 13–18 watched sex involving violence or
hurting someone. Boys saw such materials more frequently than girls (23 % and 19 %, respectively). According
to 60 % of the respondents aged 15–18, pornography can be harmful: it is the opinion of 49 % of boys and 70 %
19

J. Barlińska, A. Szuster, Cyberprzemoc. O zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród
adolescentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, p. 14.
20
Cf. R. M. Kowalski, S. P. Limber, P. W. Agatson, Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, transl. A. Wicher,
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019, p. 53.
21
Cf. S. Rębisz, I. Sikora, K. Smoleń-Rębisz, Świadomość i skala zjawiska cyberprzemocy wśród młodzieży
gimnazjalnej województwa podkarpackiego, ''Edukacja – Technika – Informatyka'' 21 (2017), no. 2, p. 235.
22
Cf. Ł. Wojtasik, Pedofilia i pornografia w Internecie – zagrożenia dla dzieci, ''Dziecko Krzywdzone''
2 (2003), no. 1, p. 1.
23
Cf. M. Filar, Pornografia. Studium z dziedziny polityki kryminalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń 1977, p. 45.
24
Cf. K. Makaruk, J. Włodarczyk, P. Michalski, Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią. Raport z badań,
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa 2017, pp. 10–14.
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of girls. The most frequently mentioned negative outcomes of watching pornography were: addiction (47 %), an
unrealistic depiction of a sexual intercourse, often accompanied by violence (35 %), and the formation of
unrealistic beliefs regarding a human body (34 %).
2.3. Internet hate.
In the rapidly changing and highly technologized contemporary world, which allows for initiating and
maintaining endless contacts online and remaining anonymous, hate speech has become a phenomenon whose
frequency and intensity are growing all the time and whose form is becoming more and more refined and less
subtle at the same time 25 . Internet hate as a kind of deviant behaviour of Internet communication is redolent with
hate speech. It is a public message or an opinion marked with a hostile attitude towards the recipient in which its
author ''uses abusive language, contemptuously assesses various phenomena, insults interlocutors and other
people, and is aggressive and full of hatred towards them'' 26 . A hater expresses his opinions by posting negative
comments directed at other users. He comments in order to offend, and his usual target are celebrities and public
persons 27 . A hater picks up fights, insults others, tries to irritate people with his comments and posts, and hits the
dislike button after watching a film or other recorded materials. Most frequently, the hater's hatred stems from
his life failures or directly from malice or envy of someone else's achievements. Sometimes he is so determined
to post a negative comment that he creates many accounts in various services in order to inflict the greatest pain
to the author of the commented material or other Internet users 28 . What is most worrying is the fact that Internet
hate also affects the digital generation of children and adolescents.
K. Gawrol 29 reports the results of the study from 2014 conducted among 38 young people aged 12–18 and
realized within the project <Internet bez nienawiści> (The Internet without hatred). The study revealed that the
respondents found the term 'Internet hate' quite natural. They defined it as <anonymous offence> (boy, 15) or
<various offensive texts > (girl, 14). Their examples of Internet hate included negative comments posted under
photographs, especially on Facebook, which often resulted in the removal of the photo, editing photos and
uploading them on the net (often on pornographic websites), and sending unpleasant photos or vulgar films.
They also listed using swear language on the net and quarrels between friends on social networking sites, during
which both parties insult each other and reveal private information. The respondents mentioned so called 'hate
pages', that is pages dedicated to mass criticism of a particular person; such pages can be found on Facebook and
are usually directed against famous persons, but also, which is particularly worrying, against peers.
A study from 2017 conducted by Global Dignity (a public benefit organization) is worth mentioning here. It
investigated the phenomenon of Internet hate among young people aged 12–24, and its results were published in
a report entitled Wilki i owce w Internecie, czyli raport na temat hejtu wśród młodzieży (Wolves and sheep on the
Internet, that is a report on Internet hate among teenagers) 30 . Firstly, there were twice as many 'recipients' of
Internet hate than its 'senders' among the respondents. Every one in seven declared that hate was present in their
everyday life: they both 'generated' hate and received hate. Every third respondent fell victim to haters although
they did not 'produce' Internet hate themselves. Secondly, anger, agitation, and rage were named as dominating
emotions leading to hate. Haters were convinced that their blunt comments or mems revealed the truth, and they
were not inclined to apologize – only one in six admitted to saying sorry to a person they had wronged with their
Internet hate.
Instead of conclusions.
The 21st century is the period in which the digital generation of children and adolescents use information and
communication technologies to an extent not even imagined before. This is a great challenge for people
responsible for their education and upbringing that is teachers and parents. As A. Wrona aptly observed, they
should not only possess basic and ordered knowledge of the essence of cyberspace, research and educational

25

J. Pyżalski, Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży – różne wymiary zjawiska, ''Kwartalnik Dziecko
Krzywdzone'' 26 (2009), no. 1, p. 13.
26
M. Juza, Hejterstwo w komunikacji internetowej: charakterystyka zjawiska, przyczyny i sposoby
przeciwdziałania, ''Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja'' (2015), no. 25, p. 27.
27
Cf. M. Wawrzyniak, Hejtoholik, czyli jak zaszczepić się na hejt, nie wpaść w pułapkę obgadywania oraz
nauczyć zarabiać się na tych, którzy Cię oczerniają, Wydawnictwo Onepress, Gliwice 2015, pp. 35–36.
28
Cf. K. Rosińska, Zjawisko hejtingu wśród młodzieży oraz sposoby przeciwdziałania, ''Kultura - Media –
Teologia'' (2017), no. 29, p. 12.
29
Cf. K. Gawrol, Hejt w internecie – analiza zjawiska, ''Edukacja – Technika – Informatyka'' 18 (2016), no. 4,
pp. 306–307.
30
Cf. Global Dignity, Wilki i owce w Internecie, czyli raport na temat hejtu wśród młodzieży,
https://businessinsider.com.pl (accessed : 13.11.2018).
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possibilities it offers, but also dangers its young users face 31 .
Selected examples of dangers presented in the article – cyber violence, Internet pornography and Internet
hate – confirm the presence of these phenomena in the web. From this perspective, children and adolescents do
not have to make a conscious effort to encounter them – it is enough for them to press a button – for example,
out of sheer boredom – in their smartphone or computer to find them in a dangerous virtual space. Obviously, it
is not possible to eliminate Internet dangers, but it is should also be obvious that preventive measures should be
introduced both at home and at school. Here are several suggestions of activities which can counteract drastic
consequences of the dangers analyzed in the article:
1) At home: a) strengthening face to face communication between children and parents, b) paying attention to
children's emotional needs, c) strengthening family ties, d) encouraging children's extracurricular interests,
e) fulfilling basic family functions, and f) helping children face and solve their problems.
2) At school: a) upgrading teachers' qualifications in the area of benefits and dangers of cyberspace,
b) introducing adequate media education, c) teaching students how to use new forms of communication safely,
and d) teaching students how to make conscious and responsible choices while using and moving around the net.
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Адамчик Б. Цифрова генерація дітей та підлітків в умовах небезпеки Інтернету.
Динамічний розвиток цифрових засобів масової інформації та інструменти, які створюють світ нових
технологій, впливають на соціальні та культурні перетворення своїх користувачів у глобальному
масштабі. Безумовно, кіберпростір збагачує освітні, виховні можливості, а також можливості
спілкування цифрового покоління, тобто дітей та підлітків, які виросли в медіа-просторі. Очевидна
користь Інтернету, однак, вона не повинна приспати пильність батьків та вчителів, оскільки
потенційно є надзвичайно небезпечним інструментом.
Метою статті є аналіз онлайн-ідентичності цифрового покоління, тобто молодих людей, які виросли в
абсолютно новій реальності, відрізняючись від будь-якого іншого в минулому, і які описують себе як
тих, що "завжди на зв'язку". Оскільки в постмодерністському світі (також у кіберпросторі)
конструювання особистості є завданням індивіда, то виправдано окреслити вибрані Інтернетнебезпеки, такі як кібер-насильство, інтернет-порнографія та ненависть до Інтернету. З метою
сприяння здоровому розвитку молоді, в статті перераховано кілька профілактичних заходів, які слід
запровадити в основних середовищах виховання – сім'ї та школі.
Ключові слова: Інтернет, цифрове покоління, онлайн-ідентифікація, кібер-насильство, інтернетпорнографія, ненависть до Інтернету.
Адамчик Б. Цифровая генерация детей и подростков в условиях опасности Интернета.
Динамическое развитие цифровых средств массовой информации, а также инструментов, которые
создают мир новых технологий, влияют на социальные и культурные преобразования своих
пользователей в глобальном масштабе. Безусловно, киберпространство обогащает образовательные,
воспитательные возможности, а также возможности общения цифрового поколения, а именно детей
и подростков, выросших в медиа-пространстве. Очевидна польза Интернета, однако, она не должна
усыпить бдительность родителей и учителей, поскольку является чрезвычайно опасным
инструментом. Целью статьи является анализ онлайн-идентичности цифрового поколения, а именно
молодых людей, выросших в совершенно новой реальности, которое отличается от любого другого
поколения в прошлом, и которые описывают себя как те, что "всегда на связи". Поскольку в
постмодернистском мире (также в киберпространстве) конструирование личности является задачей
индивида, то оправдано выделить выбранные Интернет-опасности, такие, как кибер-насилие,
интернет-порнография и ненависть к Интернету. В целях содействия здоровому развитию молодежи, в
статье перечислены несколько профилактических мероприятий, которые следует ввести в основных
средах воспитания – семье и школе.
Ключевые слова: Интернет, цифровое поколение, онлайн-идентификация, кибер-насилие, интернетпорнография, ненависть к Интернету.
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COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING ITALIAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE
The article is dedicated to the theoretical and methodical investigation of the specific of teaching Italian as a
second foreign language and improving their level of the professional communicative competence in class. The
perspective of using communicative approach is released as well as the requirements for their choice. It is
mentioned that small talks are essential resource in time of new terms learning and that in general they improve
the level of the translators' professional communicative preparation.
The specific of the contemporary communicative preparation in teaching Italian is caused by integrational
processes in our society, globalization and access to the information worldwide web, the necessity in highly
competent specialists in the translation field, tourism and translation. The requirement of our time is to change
the approach of our educational paradigm giving priority to the communicative preparation, which points out
the main aim of the teaching process at the university level. The experimentally proved system of the
communicative approach in teaching Italian as a second foreign language consists of three main stages:
preparation, main body and analyses. The quintessential part of the technology is the formation of imprinting in
time of learning new words and being ready to write the individual creative essays. Communicative approach is
directed on the foreign communicative competence formation of the future philologists.
Key words: communicative approach, teaching Italian, second foreign language, professional communicative
preparation, future philologists, creative writing, communicative competence, communicative preparation.
Introduction.
The aim of the article is to reveal theoretical and methodical foundations of the communicative approach
formation of future philologists by means of teaching Italian as a second foreign language.
According to the set aim, the following tasks can be determined:
1. To distinguish the peculiarities of the foreign language communicative competence of the future
philologists on the basis of the professional communicative training analysis, done by means of the creative
writing.
2. To form the conception and to give grounds to the theoretical and methodological means of the
professional communicative training of the future philologists.
3. To describe the pedagogical system of the professional communicative training of the future philologists
by means of the small talks.
4. To create the author’s technology, as an element of the future philologists pedagogical training, dealing
with the communicative approach and author’s works.
5. To determine the diagnostic figures of the formation level of the future philologists’ competence in the
poetry and prose.
6. To do the experimental check of the pedagogical system efficiency of the communicative approach
training by means of the creative writing and small talks.
Communicative approach intends to activate the processes of learning and language acquisition in the four
linguistic skills (listening, speaking, reading and writing). Such teaching emphasizes the importance of
interaction between students and the teacher. Though this approach it is created a learning path focusing on the
unique characteristics of each student and on the development of effective and useful language teaching,
communication skills. It is proved that such approach is one of the most effective in teaching Italian as a second
foreign language. Students don’t learn mechanically and theoretically; on the contrary, most of the class is
dedicated and oriented on practice, so students could improve their language skills and feel confident and ready
to face any real life communication challenge.
Following the acquisition learning hypotheses of the communicative teaching it is necessary to explore the
need to act on two levels in order to develop language competencies: acquisition, (which develops our
subconscious level) and learning (which develops our conscious level). The teaching of Italian language as a
second foreign takes into consideration Gardner's Theory of multiple intelligences and suggestopedia meaning
that teachers present activities in class in order to accommodate different learning styles. Today in contrast to
traditional methods that are set to be not effective in certain academic syllabi, linguists agree that we can
distinguish between a learning phase (conscious phase) and acquisition's one (subconscious phase) in the study
of a foreign language, in our case Italian language as a second foreign language.
Research methods.
The following methods were used to dispose the given tasks:
© Stebaieva O. V., 2018
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– theoretical: critical analysis of the issue on the basis of works on philosophy, psychology, theory of
translation, pedagogy and foreign language teaching methods; theoretical generalization of the Ukrainian high
educative institutions work and experience; empiric material synthesis, its classification, generalization and
rearranging to give the grounds of the conceptual issues and the pedagogical system of the future philologists
communicative approach training by means of the creative translation;
– empiric: poll, discussions with students, post-graduates, teachers, linguists, methodologists, their
interviewing, direct and indirect pedagogical observation of the educational process and analysis of the Italian
classes, documentation, plans, practical course and theory of translation programs studying; predicting (expert
estimation method, experimental tasks) to determine the professional communicative competence degree of the
future philologists; its formation dynamics, training peculiarities of the students-philologists to their professional
activity; pedagogical experiment to check given training system efficiency; rating and self-rating methods.
Discussion.
The system of professional communicative approach in teaching Italian as a second foreign language was
worked out and scientifically approved in, methodological and methodical levels, as its main system creative
components was analyzed (motivational-creative, cognitive-creative, creative-objective, verbal-productive and
emotional-creative) for effectiveness. It has been based on the assertion of the system of competent, individualcreative, communicative, thesaurus, synergy, acmeological and intersubject approaches. The main attention at
educational establishments should be paid to the specific techniques and teaching activity aspects directed on the
creative disposition of future philologists’ development. The conceptual grounds of the system are given to the
idea of professional-creative students’ inborn qualities, unleashing and developing them. The project involves
theoretical-methodological bases, reflects the unity of theoretical and methodical preparation, and structural and
functional components connection. It is grounded in the structure, defined by the criteria and indicators of
forwardness, and has experimentally proved the validity of the communicative approach in teaching Italian as a
second foreign language in Ukraine. It is a developed structure-functional model which reflects the
interconnection and interaction of theoretical and practical components for preparation; the conditions of
preparation; principles of preparation; the content of preparation; the technology of preparation; pedagogical
conditions; stages of preparation: beginning stage (diagnostic reproductive), basic stage (scientific creative), and
final stage (productive creative); criteria; levels of international communicative competence formation; and
preparation results.
By analyzing the problems of teaching Italian as a second foreign language by means of the communicative
approach there were discovered the specifics of the process of foreign communicative competence formation of
future philologists, in developing the concept and proved theoretical-methodological principles of professional
communicative preparation. It is modelled in the pedagogical system of professional communicative preparation
of future philologists by means of communicative approach, developing the authors’ methodology of future
philologists’ preparation for speaking Italian fluently and personal creative writing. It is provided with
experimental quality control of the system of professional communicative preparation of future philologists by
means of communicative approach and proved that the following project is of great interest for the teachers and
students of Ukraine which is going to raise the level of Italian in general and influences the foreign
communicative competence.
In our work, the professional communicative training of the future philologist is the theoretical and practical
education in the higher education institutions, providing the author’s special educative program by means of
communicative approach, referring to the communicative competence formation, which is necessary for the
successful professional activity.
Pedagogical system of the future philologist professional communicative competence, based on the
communicative approach, is a type of education, specific range of aims, tasks, principles, means, content,
creative-innovative forms (methods, means), communicative strategies and criteria of the designed model
efficiency rating. All the components ties are described on the scheme 1.
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Result
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Efficiency
Rating criteria

Communicative
strategies

Scheme 1. Components ties of the pedagogical model
based on the communicative approach in teaching Italian as a second foreign language
The aim of the designed pedagogical system is to determine the effective creative means, methods and forms
of the educative activity, which will help to form the professional communicative competence, to increase the
educational quality in the higher education institutions at the foreign language departments, especially in time of
teaching Italian as a foreign language. All these will help students to adopt to their professional activity
conditions. Thus, the aim of our work is to increase the conscious guidance of the thinking process and at the
same time, to intensify the intelligent component of the students’ activity.
The pedagogical system contains the scientific-methodological knowledge, pedagogical and methodological
creativity notions of the teacher of the foreign languages, its specificity and conformity, professional skills, the
foreign language, communicative strategies development, built on the communicative approach among the future
philologists.
Analysis of the high school educational programs, dealing with the foreign language teaching preceded the
content development, which showed little interest to the communicative competence of the future teacher and
interpreter, different aspects of the creative translation study and its application within the practical Italian
teaching course.
The important condition of the creation, development and functioning of the system is to determine the basic
principles of the content, methods and forms of the educational process organization.
General and specific principles of the given pedagogical system are creativity, subjective dominant,
informative redundancy prevention, educational process personification, future professional activity orientation,
cognitive graphics, communicativeness, orientation on speaking, priority of creativity among the reproductive,
mimetic principles and spontaneous speaking.
Conclusions.
The following conclusions can be made according to the given result generalization: peculiarities of the
foreign communicative competence of the future philologists, based on the psychological-pedagogical and
linguistic researches of the professional communicative training by means of the communicative approach in
teaching Italian. Here it’s necessary to take into account the students individual characteristic features, effected
the quality of the educational program understanding and the creative works writing process, personal creative
approach to the new thesaurus of the Italian language learning, using the individual and creative tasks, specifying
the students communicative strategies.
The modern theoretical issues investigation gave the opportunity to determine the main researching measures
of the cognitive graphics, creativity, subjective dominant, education process individualization, future profession
orientation, communicativeness, spontaneous speaking within the future philologists professional
communicative training by means of communicative approach. Systematic, competent, creative, communicative,
thesaurus, synergetic, interdisciplinary approaches to the process of the professional communicative competence
formation, as a complete individual characteristic feature, providing the successful speaking process was
theoretically grounded.
Orientation of the modern education process to the competence approach of the professional experts training
determined the creative competence as one of the main premises of the future philologists’ communicative
competence by means of the communicative approach.
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The experimental technology of the future philologists’ professional communicative training by means of
communicative approach is described through the complex of the communicative tasks and exercises on the
eclectic and heuristic foreign language materials and manuals for the communicative approach.
Pedagogical system of the future philologists communicative training in their professional activity combines
theoretical-methodological basis, shows the unity of the students’ theoretical, methodological and informational
training, coordination of the structural and functional components. Foreign communicative competence
formation of the future philologists is a complex and dynamic process.
The result of the pedagogical system is the foreign communicative competence formation of the future
philologists. The main components, influenced on the professional communicative competence forming of the
future philologists are the methodological approaches to the educational process, the future philologist model;
ready to use the creative kind of translation, basic components and preparation steps, conditions, training
methods.
The criteria of the foreign communicative competence levels of the future philologists were formed with the
poetic and prose speaking text organization. Due to the given results, the criteria (creativity, communicative
strategies and tactics, the cognitive activity content, communicative strategies learning system, analysis depth,
ideas originality, thinking flexibility, new lexics learning, views and conclusions independency, research
motivation, communicative activity prosperity, objective rating) and the professional communicative
competence of the future philologists by means of communicative approach (low, medium, high) were
concretized.
According to the practical feature of the educational process content, the codewords of the professional
communicative competence of the future philologists were formed. The rating criteria of the professional
communicative competence of the future philologists were determined. The 100 score scale of the professional
communicative competence levels reflects the knowledge, skills and other categories.
The given research doesn’t embrace all the aspects, dealing with the teaching Italian as a second foreign
language by means of communicative competence formation. The new problematic issues of the scientific
research needed to be further developed could be mentioned in the possible intensification ways of the Italian
language teaching among the students, creative methodology extrapolation on other foreign languages, and the
system of the foreign communicative strategies formation.
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Стєбаєва С. В. Комунікативний підхід у викладанні італійської мови як другої іноземної.
Стаття присвячена теоретичному та методичному дослідженню специфіки викладання італійської
мови як другої іноземної та підвищенню рівня професійної комунікативної компетентності на
заняттях. Висвітлено перспективу використання комунікативного підходу, а також вимоги до його
вибору. Зазначається, що невеликі діалоги є важливим ресурсом під час вивчення нових термінів і що, в
цілому, вони підвищують рівень професійної комунікативної підготовки філологів.
Особливість сучасної комунікативної підготовки у викладанні італійської мови зумовлена
інтеграційними процесами в нашому суспільстві, глобалізацією та доступом до інформації в усьому
світі, необхідністю висококваліфікованих фахівців у галузі перекладу та туризму. Вимога нашого часу –
змінити підхід освітньої парадигми, надаючи пріоритет комунікативній підготовці, що вказує на
головну мету навчального процесу на рівні ВНЗ. Експериментально обґрунтована система
комунікативного підходу у викладанні італійської мови, як другої іноземної, складається з трьох
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основних етапів: підготовки, основної частини та аналізу. Найважливішою частиною технології є
формування імпринтингу в процесі вивчення нових слів і готовність писати творчі есе. Комунікативний
підхід спрямований на формування іноземної комунікативної компетентності майбутніх філологів.
Ключовi слова: комунiкативний пiдхiд, викладання iталiйської, друга iноземна мова, професiйна
комунiкативна пiдготовка, майбутнi фiлологи, творче письмо, комунiкативна компетентнiсть,
комунiкативна пiдготовка.
Cтебаева С. В. Коммуникативный подход в преподавании итальянского языка как второго
иностранного.
Статья посвящена теоретическому и методическому исследованию специфики преподавания
итальянского языка как второго иностранного и повышению уровня профессиональной
коммуникативной компетентности на занятиях. Освещается перспектива использования
коммуникативного подхода, а также требования к его выбору. Отмечается, что небольшие диалоги
являются важным ресурсом при изучении новых терминов и, в целом, они повышают уровень
профессиональной коммуникативной подготовки филологов.
Особенность современной коммуникативной подготовки в преподавании английского языка обусловлена
интеграционными процессами в нашем обществе, глобализацией и доступом к информации во всем
мире, необходимостью высококвалифицированных специалистов в области перевода и туризма.
Требование нашего времени – изменить подход образовательной парадигмы, предоставляя приоритет
коммуникативной подготовке, что указывает на главную цель учебного процесса на уровне ВУЗа.
Экспериментально обоснованная система коммуникативного подхода в преподавании английского
язика, как второго иностранного, состоит из трех основных этапов: подготовки, основной части и
анализа. Важнейшей частью технологии является формирование импринтинга в процессе изучения
новых слов и готовность писать творческие эссе. Коммуникативный подход направлен на
формирование иностранной коммуникативной компетентности будущих филологов.
Ключевые слова: коммуникативный подход, преподавание итальянского, второй иностранный язык,
профессиональная коммуникативная подготовка, будущие филологи, творческое письмо,
коммуникативная компетентность, коммуникативная подготовка.
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ШКОЛА ЯК ТВОРЧИЙ ОСЕРЕДОК ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДИХ
НАУКОВЦІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОЦЕСУ
У статті проаналізовано основні чинники, що сприяли професійно-творчому розвитку представників
Житомирської науково-педагогічної школи "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів"
впродовж останніх 30-ті років. Виокремлено низку чинників, зокрема наявність лідера, учнів та
послідовників, тісні зв’язки з ученими наукових установ Національної Академії педагогічних наук
України, загальні тенденції розвитку системи освіти у державі, які спрямовують науковий пошук
дослідників і стають їх власною тематикою та інші.
Ключові слова: наукова школа, ознаки наукової школи, чинники професійного зростання.
Останнім часом проблеми професійно-творчого розвитку фахівця набувають все більшої ваги.
Особливо це стосується педагогічної діяльності, оскільки вчитель не має права ніколи зупинятися у
своєму розвитку, повинен постійно збагачувати свої знання і розвивати професійні здібності. Особлива
відповідальність при цьому покладається передусім на тих, хто присвятив своє життя навчанню
майбутніх учителів, тобто на професорсько-викладацький склад закладу вищої освіти, який своїм
прикладом має стимулювати студентів до професійного зростання і досягнення професіоналізму.
Професійно-творче зростання розглядається як розвиток особистості фахівця впродовж його
професійного життя, завдяки якому відбувається становлення його як професіонала або як
кваліфікованого спеціаліста певного виду діяльності. Для науково-педагогічного працівника цей процес
часто здійснюється в межах наукової школи, яка створює той простір, те освітньо-пошукове середовище,
що враховує характеристики кожної особистості, стимулює її право самостійно визначати цілі,
планувати свою діяльність, обирати свій стиль професійного вдосконалення, кінцевий результат наукової
роботи.
Більшість дослідників розглядає наукову школу як неформальну творчу співдружність у межах
певного наукового напряму висококваліфікованих дослідників, об’єднаних спільністю підходів до
розв’язання проблеми, стилю роботи, спільного мислення, ідей і методів їх реалізації [1]. На вищому
рівні свого розвитку наукова школа являє собою колективний ієрархічний організований розум, що
концентрує досвід декількох поколінь, уособлює найяскравіший прояв колективної форми творчості під
безпосереднім ідейним і практичним керівництвом визнаного ученого й вчителя, який живить цей
колектив науковими ідеями і визначає зміст і методи наукових досліджень [1]. Важливим аспектом
діяльності наукової школи є концентрація величезної творчої енергії вчених, координація їх діяльності у
процесі наукового пошуку, максимальне сприяння розкриттю творчих здібностей молодих науковців, їх
вихованню і перетворенню на зрілих дослідників, які, у свою чергу, ініціюють нові напрями наукових
пошуків [1].
Отож, наукова школа може слугувати прикладом наукового співтовариства, де вчений формується не
лише під безпосереднім впливом наукових ідей, а й під впливом людей, що складають наукове оточення,
їх особистісних властивостей, ціннісних орієнтацій, культури, стилю мислення, мотиваційних установок
і т. п. [2] Тобто, у діяльності наукової школи реалізуються такі основні функції: виробництво наукових
знань (дослідження і навчання); поширення наукових знань (комунікація); підготовка обдарованих
вихованців (відтворення) [2].
До основних ознак наукової школи дослідники, як правило, відносять [3]:
1. Створення напряму в науці, техніці, освіті: розробка нових підходів до вивчення природи і нових
напрямів в прикладній науці і техніці, створення ефективної системи передачі знань учням.
2. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації: під керівництвом професора, що
очолює школу, мають бути підготовлені доктори і кандидати наук, а також висококласні фахівці, що
зарекомендували себе на керівних посадах.
© Антонова О. Є., Поліщук Н. М., 2018
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3. Визнання професора, що очолює наукову школу: про це можуть свідчити державні і міжнародні
премії, почесні звання, медалі і відзнаки за науково-педагогічну діяльність, запрошення для читання
лекцій і наукової роботи в зарубіжні університети, індекс цитування та ін.
4. Публікації в центральних українських і міжнародних виданнях: монографії, підручники, огляди,
наукові статті.
5. Передача знань (педагогічна робота): розробка нових курсів лекцій, читання лекцій, робота з
аспірантами, здобувачами кандидатських і докторських наукових ступенів, науково-освітня робота в
інших університетах, зокрема зарубіжних.
6. Організація міжнародної співпраці в сфері науки і освіти: керівництво міжнародними науковоосвітніми проектами, договори про співпрацю із зарубіжними університетами, організація міжнародних
конференцій і семінарів та ін.
Найпоширенішим методом ідентифікації наукової школи є вивчення потоку кандидатських і
докторських дисертацій науковців, які входять до цього неформального колективу. Такий підхід можна
вважати правомірним, оскільки він виявляє взаємовідносини ''вчитель – учень'', що є ефективним,
оскільки дозволяє отримати конкретні результати, що базуються на кількісних даних про захищені під
керівництвом того чи іншого вченого дисертації, свідчить про відповідність тематики дисертацій учнів
проблематиці дисертації лідера. Цей метод простий, оскільки зводить завдання ідентифікації до
встановлення формальних показників, зокрема через вивчення частоти цитування праць керівника та
його учнів [2].
Метою представленої статті є спроба визначити основні чинники, умови та результати творчої
діяльності, що сприяли становленню та професійному зростанню колективу Житомирської науковопедагогічної школи "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів" впродовж останніх 30-ти
років.
Народження наукової школи, на думку Л. Зеленської, неможливе без появи видатного ученого з
новою науковою програмою й методологією її реалізації, людини, яка поєднує в собі талант дослідника і
вчителя. У процесі еволюції наукової школи запропоновані програми можуть розвиватись,
розширюватись, об’єднуватись, накопичуватись. Це, в свою чергу, призводить до появи нових видатних
учених зі своїми особистими, спеціалізованими науковими програмами і методологією наукового
пошуку, створення нових наукових колективів [1]. Такий підхід до функціонального навантаження
діяльності наукової школи дає підстави говорити про її біфункціональність: з одного боку – це
здійснення досліджень під керівництвом лідера, науковий пошук; з іншого – добір, підготовка і
виховання нового покоління учених [1].
Житомирська науково-педагогічна школа "Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів"
завдячує своїм народженням Олександрі Антонівні Дубасенюк, яка протягом багатьох років (з 1988 по
2001 рр.) очолювала кафедру педагогіки, і під керівництвом якої колектив отримав новий поштовх для
професійного і наукового розвитку.
Дослідники зазначають, що роль наукового лідера у процесі формування і розвитку наукової школи
надзвичайно велика, оскільки він повинен мати певні якості, щоб залучати до наукової діяльності
талановиту молодь та виховувати з неї дослідників високого рівня. Сила такого вченого полягає у
поєднанні його наукового, педагогічного таланту, а також особистих якостей, зокрема обдарованості,
визначних наукових результатів, любові до науки, педагогічної майстерності, цілеспрямованості,
наукової принциповості, високої культури, особистого авторитету, доброзичливості, ентузіазму, вміння
спрямувати роботу і підтримувати самостійність та ініціативу тощо [4].
Саме такими якостями відрізняється Олександра Антонівна Дубасенюк, яка здійснювала керування
науковим колективом, рухаючи його до спільної мети і не стримуючи, при цьому, індивідуальності
особистого наукового пошуку кожного дослідника. Для переважної більшості членів кафедри їх
напрямки науково-дослідної роботи конкретизувалися у теми кандидатських дисертацій, які було
захищено у 90-х роках XX – на початку ХХІ століття.
Однак, незважаючи на те, що для створення школи необхідний передусім видатний вчений, який має
нову ідею узагальнюючого, синтетичного значення, О. Богомолець, стверджував, що цього ще замало.
Необхідні співробітники, які сприймають ентузіазм свого керівника, стають його учнями і протягом
багатьох років працюють над різними питаннями проблеми, висунутої керівником. Школа поступово
формується у єдине гармонійне ціле лише у процесі спільної роботи над проблемою [4].
Зважаючи на ці думки, знаковими для Житомирської науково-педагогічної школи "Професійнопедагогічна підготовка майбутніх учителів" виявився період кінця 80-х початку 90-х років, який
ознаменувався молодим поповненням складу кафедри педагогіки випускниками педагогічного інституту.
До міцного наукового ядра кафедри, який складали професори і доценти О. Дубасенюк, С. Вітвицька,
А. Іванченко, додалася нова генерація наукових та педагогічних кадрів, що являла собою потужну хвилю
нових ідей, ентузіазму, бажання зробити свій внесок у розвиток педагогічної освіти в Україні. На посади
асистентів прийшли О. Березюк, О. Ілліна, О. Антонова, Н. Сидорчук, Н. Сейко, Ю. Костюшко,
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С. Коляденко, досвідчена вчителька В. Єремєєва, а також випускники Київського педагогічного
інституту В. Ковальчук, І. Коновальчук.
Як свідчить практика, найбільш плідно група чи колектив дослідників на чолі з науковим лідером
функціонують у таких структурах: науковий лідер – кафедра вузу – інститут чи відділ (лабораторія) –
семінар; науковий лідер – кафедра вузу – семінар; науковий лідер – інститут чи відділ (лабораторія) –
семінар. Вони сприяють залученню творчої молоді до науки, виступаючи своєрідними системами
відбору, підготовки та виховання дослідників. У результаті навколо лідера формується колектив його
учнів та співробітників, який за певних умов може бути зародком наукової школи або навіть
перетворитися на неї [4].
Перебуваючи на посаді завідувача кафедри педагогіки О. Дубасенюк ініціювала розробку ряду
комплексних наукових тем, зокрема ''Проблеми вдосконалення професійної умілості майбутніх учителіввихователів'' (1988–1993 рр.), де було визначено концептуальні та методологічні засади дослідження з
позиції теорії педагогічних систем; уточнено категоріальний апарат дослідження (''уміння'', ''педагогічні
уміння'', ''виховні уміння'', ''професійна умілість'' тощо). Здійснено експериментальну роботу на всіх
факультетах університету шляхом запровадження експериментальної програми, виявлено особливості та
динаміку формування у майбутніх учителів комплексних педагогічних умінь. Результати роботи було
відображено у трьох монографіях, з них дві одноосібні і одна колективна (''Формування виховних умінь
майбутніх педагогів'', 1996); двох навчальних посібниках, п’яти методичних рекомендаціях для
викладачів, педагогів та студентів, багатьох статтях.
У 1992–1994 рр. під керівництвом О. Дубасенюк розроблялася державна бюджетна тема, що
фінансувалася МОН України – ''Технологія навчання у педагогічному вузі (побудова навчального
процесу при викладанні педагогічних дисциплін)'' з пріоритетного наукового напрямку: Проблеми
нового змісту освіти та методики навчання і виховання. За результатами дослідження розроблена
дидактична система викладання педагогічних дисциплін за технологічним підходом. Створено модель
діяльності вчителя-вихователя, яка відображається у моделі підготовки майбутнього педагога.
Проведено експериментальну перевірку ефективності розробленої технології навчання. Науковим
колективом здійснено технологічну побудову курсу педагогіки у вигляді педагогічного практикуму, який
впроваджено у навчальний процес вищих педагогічних навчальних закладів України. ''Практикум з
педагогіки'' отримав гриф МОН України і пройшов широку апробацію у ВНЗ України, тричі
перевидавався, останній раз – у 2017 році.
У 1997–2001 роках колектив кафедри розробляв комплексну тему ''Соціально-педагогічні чинники
професійного становлення вчителя''. Учасниками наукового проекту видрукувано 274 наукові праці, з
них три монографії, навчальні посібники ''Історія педагогіки'' (Житомир, 1999), ''Технології професійнопедагогічної підготовки майбутніх учителів'' у двох частинах (Житомир, 2001); дев’ять методичних
рекомендацій, шість науково-методичних збірників студентських та аспірантських праць та один
студентський збірник інформаційних матеріалів.
Отож, однією із провідних ознак наукової школи безумовно є наявність лідера, провідного вченого,
що має нову ідею узагальнювального синтетичного значення, який створює свій напрям в освіті,
розробляючи нові підходи до вивчення проблем підготовки вчителя, що активно сам займається
науковою та навчально-методичною діяльністю, стимулюючи до неї своїх підлеглих, створюючи
ефективну систему передачі знань учням. Крім того, результати наукової діяльності колективу
дослідників реалізувався у значній кількості публікацій в центральних українських і міжнародних
виданнях: монографії, підручники, огляди, наукові статті. Науковий доробок школи представлено у 26
одноосібних та 14 колективних монографіях, присвячених теоретико-методологічним та методичним
проблемам педагогічної освіти. Науковцями опубліковано понад 2500 наукових праць, 100 сучасних
навчально-методичних підручників та посібників, 52 науково-методичних збірників.
Важливими для подальшого зростання колективу наукової школи виявилися тісні зв’язки з
установами Академії педагогічних наук України, зокрема інститутом педагогіки і психології професійної
освіти. Вплив таких вчених як академіки І. Зязюн, С. Гончаренко, А. Алексюк, Н. Ничкало та інші
представники цього закладу на молодих учених не можна переоцінити. Дискусії на конференціях та
захистах дисертаційних досліджень, обговорення актуальних проблем під час ''круглих столів'', наукові
консультації та просте людське спілкування приносить більше користі, ніж копітке опрацювання сотні
наукових публікацій. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України став alma mater
для цілої плеяди молодих дослідників кафедри педагогіки ЖДУ, надав їм ''путівку у життя'', на багато
років визначив перспективи особистісного та наукового розвитку. Перші захисти дисертаційних
досліджень відбулися саме там, а наукова співпраця продовжується донині.
Новим стимулюючим чинником, що сприяв активізації професійного зростання колективу наукової
школи, стало відкриття у вересні 1993 року аспірантури із спеціальності "Теорія та історія педагогіки"
(13.00.01), а з листопада 1999 року – із спеціальностей ''Теорія і методика виховання" (13.00.07) та
"Теорія і методика професійної освіти" (13.00.04). Виконавцями комплексної теми у період 2000 / 2002
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років захищено чотири кандидатські дисертації, тематика яких була безпосередньо пов’язана із
кафедральною проблемою (О. Антонова, В. Ковальчук, Н. Сидорчук, В. Єремєєва).
Саме тоді вперше було заявлено про існування Житомирської науково-педагогічної школи
"Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів", яку поступово поповнювали викладачі
Житомирського державного університету імені Івана Франка (Т. Шанскова, Н. Бовсунівська, С. Яценко,
О. Королюк, В. Луценко, Ю. Клименюк, М. Ковальчук, І. Літяга та інші), Житомирського військового
інституту імені С. Корольова (О. Слоньовська, Ю. Захарчишина), Житомирського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти (В. Калінін, О. Дем’янчук), досвідчені вчителі (Л. Корінна,
Т. Шарненкова), представники закладів вищої освіти інших регіонів (О. Шквир – Хмельницький,
О. Федорцова – Вінниця, Н. Якса – Сiмферопіль та інші).
Науковцями школи розробляються такі наукові проблеми: виявлення і реалізація сучасних
концептуальних підходів до підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; модернізація,
підвищення якості педагогічної освіти у контексті Болонських інновацій; розвиток обдарованості дітей
та молоді; теоретичні і методичні засади професійної компетентності вчителя, інноваційні технології
навчання і виховання тощо. У діяльності школи реалізовано методологічний, теоретичний, ціннісносвітоглядний та технологічний концепти, розроблено концептуальні засади професійної підготовки
вчителя.
Таким чином була реалізована ще одна ознака наукової школи: підготовка науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації під керівництвом професора, що очолює школу. За період існування школи під
керівництвом О. Дубасенюк захищено 11 докторських та 22 кандидатських дисертацій, зокрема частина з
цих науковців зарекомендувала себе на керівних посадах.
За 30 років існування науково-педагогічної школи склалися передумови до виокремлення ще двох
наукових шкіл ''Підготовка магістрів до педагогічної діяльності'' (професор С. Вітвицька) та ''Педагогічні
аспекти обдарованості'' (професор О. Антонова).
З 1999 року, коли в Україні розпочинається перехід до ступеневої освіти, починає стрімко
вибудовуватись освітньо-наукова траєкторія професійної самореалізації С. Вітвицької. Будучи вже
досвідченим вченим і викладачем, Світлана Сергіївна бере на себе розробку навчально-методичного
забезпечення та наукового обґрунтування введення у ЖДУ магістерських програм. Вона викладає курс
''Педагогіка вищої школи'' за авторською програмою для студентів магістратури, розробляє та
запроваджує підручник ''Основи педагогіки вищої школи'' за модульно-рейтинговою системою навчання,
посібник-практикум з педагогіки вищої школи, а у 2014 році на реалізацію мовних стратегій нею
підготовлено білінгвальний посібник. Її авторська технологія педагогічної підготовки магістрів в умовах
ступеневої освіти досі успішно впроваджує у багатьох університетах України.
С. Вітвицькою запроваджено загальноуніверситетський центр ''Педагогічної підготовки студентів
магістратури'', спрямований на створення умов для відбору і творчого розвитку обдарованої особистості;
оволодіння нею поглибленими знаннями з педагогіки та уміннями інноваційного характеру, підготовку
до науково-дослідницької, науково-педагогічної, методичної, управлінської, пошукової діяльності. А у
2011 році Світлана Сергіївна успішно захистила докторську дисертацію на тему "Теоретичні і методичні
засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти". Будучи професором кафедри,
С. Вітвицька дбає про зростання наукового потенціалу, про підвищення кваліфікації викладачів, про
залучення кращих студентів університету до наукової роботи; здійснює керівництво науководослідницькою роботою викладачів, аспірантів, магістрантів, бакалаврів. Основні ідеї та концепції
професора С. Вітвицької упроваджені в роботі наукової школи "Підготовка магістрів до педагогічної
діяльності" та в роботах її учнів (І. Бойчук, О. Герасимчук, Ю. Запорожцевої, С. Іванової, О. Ковальчук,
Н. Колесник, Ю. Корнійчук, С. Кубрак, О. Мірошніченко, А. Павленко, Я. Сікори, В. Танської, О. Усатої
та інших).
Таким чином, достатньо впливовим чинником, що сприяє професійному зростанню і самореалізації
науково-педагогічних працівників, можуть стати загальні тенденції розвитку системи освіти у державі,
які спрямовують науковий пошук дослідників і стають їх власною тематикою.
Велика увага у межах діяльності наукової школи завжди приділялася роботі з педагогічно
обдарованою молоддю, стимулюванню творчого пошуку студентів. Упродовж чотирьох років (1999–
2002 рр.) кафедра педагогіки виступала організатором II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
педагогіки, а студентки О. Дідус, О. Вознюк, В. Авдєєва, А. Білоус, М. Русаловська, О. Космінська,
О. Ярош, О. Куц у різні роки ставали переможцями олімпіади з педагогіки.
Саме цей факт вплинув на вибір тематики подальших досліджень доцентом кафедри О. Антоновою,
яка з 2002 року розробляє проблему розвитку обдарованості особистості. Нею створено
загальноуніверситетський науково-методичний Центр роботи з обдарованою студентською молоддю з
метою координації діяльності всіх учасників освітнього процесу щодо навчання і виховання обдарованих
студентів. У результаті цієї діяльності 2008 року Житомирський державний університет отримав
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Міжнародний сертифікат від Всесвітньої Ради для Обдарованих і Талановитих дітей за високий рівень
організації роботи з обдарованою студентською молоддю.
Вагомим стимулом для подальшого професійного зростання викладачів кафедри педагогіки стало
відкриття у грудні 2003 року докторантури, а у вересні 2004 року спеціалізованої вченої ради із захисту
кандидатських дисертацій. Антонова Олена Євгеніївна стала одним із перших докторантів. Нею
досліджувалися особливості навчання обдарованої молоді, розробки науково-педагогічного супроводу
обдарованої особистості, основи педагогічної творчості і креативності. У 2008 році нею захищено
докторську дисертацію "Теоретико-методологічні засади навчання обдарованих студентів у педагогічних
університетах". А результатом популяризації, апробації та впровадження результатів дослідження стало
започаткування діяльності наукової школи "Педагогічні аспекти обдарованості", яка об'єднує науковців,
докторантів, аспірантів, вчителів, студентів. У межах наукової школи професора О. Антонової
обґрунтовано теоретичні та методичні засади створення науково-педагогічного супроводу обдарованої
особистості; досліджено проблеми сутності й природи обдарованості, можливостей розвитку здібностей
та обдарувань молоді у різних сферах діяльності, навчання і виховання обдарованої молоді, зокрема
студентської; підготовки вчителя в умовах післядипломної освіти до розвитку різних видів
обдарованості учнів на основі застосування сучасних педагогічних технологій (О. Ващук, С. Шевчук). До
актуальної проблематики школи також віднесені такі дослідження: формування професійної
компетентності майбутнього фахівця (Н. Щерба, З. Шарлович, І. Махновська, О. Солодовник,
Н. Самборська); підготовка майбутнього вчителя до формування здорового способу життя, безпечної
поведінки та екологічної освіти учнівської та студентської молоді (Р. Васильєва, Н. Поліщук,
О. Сорочинська, Т. Пузир); теоретико-методичні засади підготовки вчителів в умовах неперервної освіти
(Л. Фамілярська, В. Гусак). З 2009 року О. Антонова керує кафедрою педагогіки, успішно поєднуючи
наукову, викладацьку та адміністративну діяльність.
У 2014 році успішно захищає докторську дисертацію Н. Сидорчук на тему "Система професійнопедагогічної підготовки студентів університетів у контексті єдиного європейського освітнього
простору". На вибір тематики дослідження певним чином вплинуло приєднання України до Болонської
декларації, що стимулювало вітчизняну систему вищої освіти шукати нових шляхів перебудови
освітнього процесу. Дисертаційне дослідження Н. Сидорчук стало одним із тих, що систематизувало
основні підходи до педагогічної підготовки студентів у класичному університеті, залишаючись
актуальним і сьогодні.
Нині Нінель Герандівна професор кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені
Івана Франка, керує лабораторією акмеології освіти, що функціонує як структурний підрозділ
університету та регіональною філією Української Акмеологічної Академії. Метою її діяльності є
ініціювання і координація наукових досліджень у галузі акмеології професійно-педагогічної діяльності;
наукова співпраця з акмеологічними осередками вищих навчальних закладів України та країн ближнього
зарубіжжя; введення в науковий обіг нового наукового матеріалу. Має 9 захищених кандидатів наук
(Т. Москвіна, Л. Данильчук, М. Агапова, З. Залібовська-Ільніцька, О. Кравець, О. Орлова, А. Чернишова,
Н. Миколаєнко, І. Колесникова).
Валентина Ковальчук, яка також розпочинала професійне зростання на початку 90-х років, у 2016
році захистила докторську дисертацію на тему ''Підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах
варіативності освітньо-виховних систем''. Нині вона успішно керує роботою магістрантів та аспірантів
(має 2 підготовлених кандидатів наук О. Горай, Є. Жуковський), займається науковою та навчальнометодичною роботою.
Ціла плеяда докторантів О. Дубасенюк – Іван Коновальчук, Лариса Зданевич, Сергій Чирчик, Оксана
Шквир – завершивши роботу над дисертаційним дослідженням і успішно його захистивши, працюють на
керівних посадах у різних закладах освіти України, зокрема у м. Київ, Хмельницький, Житомир та
інших.
Важливою ознакою наукової школи є педагогічна діяльність: розробка нових курсів лекцій, читання
лекцій, робота з аспірантами, здобувачами кандидатських і докторських наукових ступенів. З метою
підвищення якості викладання педагогічних дисциплін науковцями школи розроблено навчальнометодичні підручники та посібники нового покоління, серед них: ''Історія педагогіки'', ''Технології
професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів'', ''Основи педагогіки вищої школи'', ''Практикум
з педагогіки вищої школи'', ''Методика викладання педагогіки'', ''Методологія і методи науковопедагогічного дослідження'', ''Дидактика'', ''Актуальні проблеми професійної освіти'', ''Професійнопедагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання'', ''Практикум з педагогіки'', ''Хрестоматія з історії
вітчизняної педагогіки'', ''Робочі зошити'' з історії педагогіки, загальної педагогіки та дидактики. До всіх
навчальних дисциплін створено навчально-методичне забезпечення із застосуванням ІКТ.
Останнім часом в Україні великого значення надається результативності науково-дослідної роботи
науковців, що відображує важливу складову їх діяльності – визнання науковою спільнотою як в Україні,
так і за кордоном. При цьому враховуються за відносною важливістю видані дослідниками монографії,
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участь у написанні монографій, виданих поза межами навчального закладу; статті, опубліковані у
фахових та інших виданнях за профілем наукової діяльності школи і дисциплін, що викладаються, статті,
написані слухачами/студентами під керівництвом науковців, тези доповідей тощо. Відповідно
визначається індекс цитування, як інструмент, що оцінює вплив вченого або організації на світову науку,
визначає якість проведених наукових досліджень. На сайті Центру досліджень соціальних комунікацій
представлено бібліометрику української науки та рейтинг окремих дослідників і наукових колективів
України. Зазвичай бібліометричні профілі розглядаються як наукові декларації вчених і
використовуються в якості джерельної бази для експертного оцінювання результативності їх
дослідницької діяльності. Система Google Scholar надає можливість створення таких профілів вченим,
кафедрам, відділам і лабораторіям. У таблиці наведено значення індексів Гірша* цих наукових
колективів. Зазначимо, що у цьому рейтингу представники Житомирської науково-педагогічної школи
посідають провідні місця серед науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка:
О. Дубасенюк – h-index 17, О. Вознюк – 15, О. Антонова – 14, С. Вітвицька – 13. Погодьтесь, результат
гідний.
Таким чином, на сьогоднішній день науково-педагогічна школа "Професійно-педагогічна підготовка
майбутніх учителів" являє собою потужний колектив однодумців, що належать до нової генерації
наукових та педагогічних кадрів, здатних генерувати нові ідеї, повних ентузіазму і бажання зробити свій
внесок у розвиток педагогічної освіти в Україні. Серед чинників, які сприяли досягненню цього
результату, виокремлено: наявність лідера, провідного вченого, що має нову ідею узагальнювального
синтетичного значення, який сам активно займається науковою діяльністю, стимулюючи до неї своїх
підлеглих; наявність учнів та послідовників, які впродовж багатьох років працюють над різними
питаннями проблеми, висунутої керівником, оформлюючи її в єдине, гармонійне нове учення; потужний
науковий потенціал професорсько-викладацького складу провідних кафедр; тісні зв’язки з ученими
Національної Академії педагогічних наук України; позитивна внутрішня мотивація молодих вчених до
досягнення успіху у наукових пошуках; загальні тенденції розвитку системи освіти у державі, які
спрямовують науковий пошук дослідників і стають їх власною тематикою; наявність аспірантури та
докторантури, керованих провідними вченими у відповідній галузі наукових знань; функціонування
спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій.
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Антонова Е. Е., Полищук Н. Н. Научно-педагогическая школа как творческий центр привлечения
молодых ученых к исследовательскому процессу.
В статье проанализированы основные факторы, способствовавшие профессионально-творческому
развитию представителей Житомирской научно-педагогической школы "Профессиональнопедагогическая подготовка будущих учителей" на протяжении последних 30-ти лет. Выделены ряд
факторов, в том числе наличие лидера, учеников и последователей, тесные связи с учеными научных
учреждений Национальной Академии педагогических наук Украины, общие тенденции развития
системы образования в государстве, которые направляют научный поиск исследователей и становятся
их собственной тематикой и другие.
Ключевые слова: научная школа, признаки научной школы, факторы профессионального роста.
Antonova O. E., Polishchuk N. M. Scientific and Pedagogical School as a Creative Environment of the
Attraction of Young Scientists to the Research Process.
The article analyzes the main factors contributing to the professional and creative development of
representatives of the Zhytomyr scientific and pedagogical school. Taking into account, that professional
development of scientific and pedagogical worker contains not only elements of professional activity, but aimed
at realization of abilities and individual potential, considering the necessary, consistent and progressive changes
aimed at continuous improvement of the staff of the department, a number of factors are distinguished: the
presence of a leading scientist, who has a new idea of generalizing significance and is actively engaged in
scientific activities, stimulating the subordinates; the presence of students and followers, capable of coping with
the topical issues, stated by the leading scientists, formalizing it in a single, harmonious new teaching; a
powerful scientific potential of the teaching staff of the leading; close ties with scientists of the National
Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine; positive internal motivation of young scientists to achieve success
in scientific research; general tendencies of the development of the educational system in the state, which direct
the scientific research and become its respective subject; availability of post-graduate and doctoral studies; the
functioning of specialized academic councils for PHD degree acquiring.
Key words: scientific department, scientific and pedagogic staff, professional growth.
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НАУКОВА ШКОЛА "МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА
КОМПЕТЕНТНІСНОЇ ПАРАДИГМ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ Й ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ"
У статті обґрунтовано значущість наукових шкіл для розвитку науки, визначено основні критерії їх
ідентифікації, уточнено роль лідера (керівника) школи. Представлено результати аналізу діяльності
наукової школи "Методологія й методика реалізації комунікативної та компетентнісної парадигм у
системі вищої і післядипломної освіти". Виявлено основні проблеми наукових досліджень представників
школи та їх основні об’єкти.
Ключові слова: лідер наукової школи, методологія, методика, компетентнісний, комунікативний
підходи, об’єкти дослідження.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. У сучасних умовах актуалізується роль наукових шкіл з огляду на
реформування освітнього сектора, трансформації в професійній діяльності, зумовлені змінами в
економічному й соціальному житті країни. Наукова школа є зразком наукового співтовариства на основі
єдності наукової ідеї, висунутої керівником чи лідером школи. Це неформальний творчий колектив
дослідників, які належать до різних поколінь, однак їх об’єднують спільні підходи до вивчення наукових
явищ, стиль наукового мислення, уміння виокремлювати актуальні проблеми з певних наукових
напрямів. Важливою ознакою діяльності школи є наукова продуктивність її членів, що проявляється в
динаміці підготовки й захисту дисертацій, присудженні наукових ступенів і вчених звань, публікації
монографій, статей; участь у симпозіумах, конференціях; вивчення закордонного досвіду й обмін
власними досягненнями з ученими з різних країн, участь у роботі спеціалізованих учених рад із захисту
дисертацій, редакційна, рецензійна участь у видавничій діяльності тощо.
Наукові школи характеризуються широким діапазоном проблематики, що зумовлює різноманітність
об’єктів і предметів дослідження, методів вивчення наукових феноменів; збереження традицій наукових
об’єднань, спадкоємність, що виявляється в постійному посиланні в наукових працях на роботи членів
шкіл, підтримці молодих учених, пошук обдарованих вихованців; значущість наукової школи
підтверджується офіційним визнанням наукового доробку її членів, нагородженнями на інституційному
та державному рівнях.
Сьогодні в Україні питання розвитку наукових шкіл, як і науки загалом, не на часі. А тому, з одного
боку, існує проблема щодо документального та юридичного супроводу діяльності наукових шкіл,
відсутнє однозначне тлумачення поняття "наукова школа", що, безумовно, позначається насамперед на
процесах ідентифікації цих об’єднань. З іншого боку, це дозволяє науковим школам існувати як
неформальним об’єднанням, заснованим творчими особистостями; у них можуть реалізувати свій
інтелектуальний та науковий потенціал як визнані в країні та світі вчені, так і обдарована молодь. А тому
є потреба й на рівні публікацій у фахових виданнях висвітлювати особливості напрямів досліджень
наукових шкіл.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. У статті ми намагатимемось
проаналізувати основні результати наукових досліджень представників зазначеної вище наукової школи,
керівником якої є автор. До неї належать фахівці, які мають повну вищу освіту. Дев’ять представників
наукової школи є кандидатами педагогічних наук, доцентами; один представник – аспірант, яким
підготовлена дисертація до захисту. За освітою це випускники педагогічних, лінгвістичного,
юридичного, авіаційного закладів вищої освіти, інституту фізичної культури. Вони є спеціалістами та
магістрами з української та іноземних мов, зарубіжної літератури, історії та методики виховної роботи; з
психології, фізичної культури та спорту. Аналіз досягнень наукової школи буде представлено через
характеристику результатів досліджень учених, опублікованих в їхніх дисертаціях, авторефератах,
наукових статтях.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Діяльність
наукової школи "Методологія і методика реалізації комунікативної та компетентнісної парадигм у
системі вищої й післядипломної освіти" розпочалась на початку 90-х років минулого століття. У ній
збережено й продовжено кращі традиції, поглиблено наукові ідеї, використовується методологія
наукових досліджень, основні принципи наукової взаємодії, властиві науковій школі Дьоміна Анатолія
Івановича, доктора педагогічних наук, професора, який тривалий час працював завідувачем кафедри
педагогіки, педагогіки та психології на педагогічному факультеті Національного аграрного університету.
© Барановська Л. В., 2018
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Наукова школа "Методологія і методика реалізації комунікативної та компетентнісної парадигм у
системі вищої й післядипломної освіти" – це неформальна наукова школа. Основними ознаками її
діяльності є спільність принципів наукової співпраці і методологічних підходів щодо дослідження
наукових явищ, пов’язаних з освітою й навчанням студентів у ЗВО та післядипломною освітою
дорослих. Ключовими принципами наукової та особистісної взаємодії є гуманізація стосунків
представників школи, переважання горизонтальних зв’язків, заохочення індивідуального прояву
здібностей, підтримка творчого світосприйняття, духовність і висока моральність. Ці принципи значною
мірою вплинули на вибір комунікативного та компетентнісного підходів як провідних методологічних
підходів щодо вивчення об’єктів наукових досліджень. Представниками наукової школи вироблено
єдиний дефінітивний апарат з дослідження проблем у межах діяльності школи. Так, зокрема, під
компетенцією ми розуміємо стандартизовано наперед визначену й документально засвідчену норму
освітньої діяльності, сформовану із сукупності знань, умінь, навичок і способів діяльності, яка
продуктивно актуалізується особистістю в певній предметній галузі. Компетентністю вважаємо родове
наукове поняття, яким позначають інтегровану особистісну якість (фахівця чи особи, що оволодіває
професією в закладі освіти), котра сформована сукупністю відповідних знань, умінь і досвіду їх
використання на основі певних компетенцій, і засвідчує готовність і здатність особистості до
продуктивної професійної діяльності. На наш погляд, комунікативна компетентність – це родове
наукове поняття, яким позначають здатність особистості, сформовану в одномовному, двомовному чи
полімовному середовищі, щодо налагодження за допомогою вербальних і невербальних засобів контактів
у спілкуванні.
Наукова школа має свою специфіку. Всі її учасники є науково-педагогічними працівниками, що
дозволяє екстраполювати результати наукових досліджень безпосередньо на педагогічний процес у ЗВО
та в системі освіти дорослих (Київський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут
неперервної освіти НАУ, курси підвищення кваліфікації викладачів авіаційної англійської мови в ІCAO
при Національному авіаційному університеті). Переважна більшість членів наукової школи вільно
володіють іноземними мовами, що сприяє їхній активній участі в міжнародних освітніх і наукових
проектах за програмою Європейського Союзу ТЕМПУС ТАСІС, Фулбрайт, Еразмус + тощо. Вони
стажувались в університетах Німеччини (університет імені Юстуса Лібіха, м. Гіссен), Франції (Вища
національна інженерна школа, м. Діжон), Великої Британії (університети Ессекс та м. Ексетер), Чеської
Республіки (Університет життєвих наук, м. Прага), Словацької Республіки (університети м. Кошіце та м.
Прешов), Республіки Польщі (Жешувський університет). Проблематика наукових робіт представників
наукової школи є актуальною. Кожен з них зробив значний внесок у розвиток теорії, методології і
методики професійної освіти.
Так, зокрема Яременко Ніна Володимирівна досліджувала проблему підготовки майбутніх учителів
до організації дозвіллєво-ігрової діяльності з учнями основної школи (підлітками) [1]. Педагогом
доведена актуальність саме цього виду діяльності з огляду на вікові особливості школярів даної
категорії, запропоновано педагогічну характеристику різних видів ігрової діяльності, розроблено
педагогічну систему підготовки майбутнього вчителя до організації цього виду діяльності, створено
методичне забезпечення й видано навчальні посібники для навчання студентів. Науковий доробок
дослідниці сприяв поглибленню теорії й методики ігрової діяльності, збагатив вітчизняну дозвіллєву
педагогіку та технологію використання компетентнісної парадигми.
На вдосконалення якості фахової підготовки також зорієнтовані результати дисертаційного
дослідження Тимчук Інни Миколаївни, присвяченого вивченню педагогічних умов гуманізації
професійної підготовки майбутніх екологів [2]. Автором обґрунтовано доцільність гуманізації навчання
екологів з огляду на соціальну значущість екологічної професії, уведено до наукового обігу й
запропоновано авторську дефініцію понять "гуманістично спрямована особистість еколога", "гуманізація
вищої екологічної освіти". Науковим результатом цього дослідження є визначення структури
гуманістично спрямованої особистості еколога, фахівця когнітивного суб’єктно-непрагматичного типу з
екоцентричним типом екологічної свідомості, її компонентами визнано: екологічну відповідальність,
екологічні цінності, нове екологічне мислення, здатність до еконормативної поведінки на основі
принципу екологічної етики. Визначено та обґрунтовано педагогічні умови гуманізації професійної
підготовки майбутніх екологів, що дозволило здійснити експериментальне навчання студентів.
Результати дисертаційного дослідження Тимчук І. М. поглиблюють методологію й теорію
компетентнісної екологічної освіти, оскільки запропоновано концепцію формування на засадах
екологічної етики й гуманістичного кодексу нового типу фахівця-еколога з особливим типом свідомості,
сформованими цінностями.
Важливим засобом формування компетентного фахівця є мова. Вона має особливе призначення в
авіаційних ЗВО. Студентів навчають авіаційної англійської мови, яка зорієнтована на реалізацію
особливих професійних потреб. Представники наукової школи Глушаниця Н. В., Бережко О. Л.,
Білоус Н. П. на засадах комунікативної та компетентнісної парадигм дослідили її особливі функції у
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фаховому середовищі цивільної авіації. Так, дисертаційне дослідження Глушаниці Наталії Вікторівни
було зорієнтоване на формування в майбутніх бакалаврів з авіоніки іншомовної професійнокомунікативної компетентності (ІПКК) в умовах оволодіння фахом у вищому авіаційному навчальному
закладі [3]. Основними результатами цієї роботи є уточнення змісту ключових понять "іншомовна
професійно-комунікативна компетентність", "професіоналізм інженера з авіоніки", уведення до
наукового обігу термінів "іншомовна професійно-комунікативна компетентність інженера з авіоніки";
"формування іншомовної професійно-комунікативної компетентності у майбутніх інженерів з авіоніки"
та обґрунтування їхніх дефініцій; визначення на основі вимог ICAO, що фахівці з авіоніки мають
володіти авіаційною англійською мовою на 4-му робочому рівні, який передбачає уміння здійснювати
спілкування на загальні та професійні теми; виявлено професійно значущі педагогічні умови, за яких
ефективно відбуватиметься формування ІПКК майбутніх бакалаврів з авіоніки: орієнтованість діяльності
науково-педагогічних працівників на основі співробітництва зі студентами на цілеспрямоване
формування ІПКК майбутніх бакалаврів з авіоніки у процесі фахової підготовки; зінтегрованість змісту
навчального матеріалу дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" та гуманітарних і
фахових дисциплін; вибір найбільш доцільних форм, методів, прийомів активізації професійного
навчання студентів та формування в них умінь ефективної фахової взаємодії іноземною мовою; науково
обґрунтовано модель формування ІПКК майбутніх бакалаврів з авіоніки, яка сприяє формуванню
інженерної, термінологічної, комунікативної та соціокультурної компетенцій, що є структурними
компонентами ІПКК. Розроблено методичні рекомендації викладачам з формування ІПКК майбутніх
бакалаврів з авіоніки в умовах професійної підготовки студентів, у яких наголошувалось на доцільності
розробки блоків вправ, зорієнтованих на формування інженерної, термінологічної, мовної, мовленнєвої
та соціокультурної компетенцій на основі комунікативного підходу; запропоновані зразки комплексних
вправ, тестових завдань, ситуацій комунікативного та професійного змісту для формування у студентів
досвіду професійного спілкування та оцінювання навчальних досягнень студентів. Результати
дисертаційного дослідження Глушаниці Н. В. є значущими для формування ІПКК на основі інтеграції
змісту інженерної та гуманітарної підготовки з активним використанням іноземної мови як основного
засобу передачі фахових знань, формування комунікативного досвіду студентів.
Ефективність формування в майбутніх авіаційних фахівців компетентності щодо володіння мовою
професії підвищується, коли викладачі цієї навчальної дисципліни мають сформовану технологічну
компетентність. Саме на цьому наголошує у своїй дисертаційній роботі "Розвиток технологічної
компетентності викладачів іноземної мови у післядипломній освіті авіаційної галузі" Бережко Ольга
Леонідівна [4]. Автор увела до наукового обігу поняття "технологічна компетентність викладача
іноземної мови авіаційної галузі", "розвиток технологічної компетентності викладачів іноземної мови у
післядипломній освіті авіаційної галузі" і визначила їхні дефініції. Дослідниця виявила специфіку
професійної діяльності викладачів іноземної мови авіаційної галузі: вони мають ґрунтовно знати
фразеологію радіообміну, національну та міжнародну документальну базу цивільної авіації й офіційні
авіаційні веб-сайти, технічні й технологічні новації цивільної авіації. Здобувач пропонує навчання
викладачів у системі післядипломної освіти авіаційної галузі здійснювати з урахуванням Концепції
освіти дорослих; індивідуалізувати його відповідно до потреб, особливостей, можливостей слухачів з
урахуванням їхнього досвіду та психологічних особливостей і стилів навчання. Дисертанткою уточнено
й обґрунтовано структуру ТК викладачів іноземної мови авіаційної галузі з урахуванням технічної та
технологічної специфіки зазначеної індустрії на основі компетентнісної парадигми: мотиваційний,
когнітивний, процесуально-діяльнісний та рефлексійно-коригувальний компоненти. Виявлено та
обґрунтовано педагогічні умови, що впливають на розвиток ТК викладачів іноземної мови у
післядипломній освіті авіаційної галузі. Розроблено й перевірено ефективність моделі науковометодичного супроводу розвитку ТК викладачів іноземної мови в післядипломній освіті авіаційної
галузі, яка спрямована на подолання труднощів, пов’язаних із технічною та технологічною специфікою
цивільної авіації, використанням інноваційних технологій і сучасних технічних засобів; на неперервний
розвиток творчого потенціалу. Результати представленого дисертаційного дослідження є внеском в
андрагогіку, сприяють розширенню методології навчання дорослих на прикладі післядипломної
авіаційної освіти, доповнюють методику навчання дорослих авіаційної англійської мови з використанням
компетентнісного підходу (розроблено спецкурс "Train the trainer", зорієнтований на формування
потреби в неперервному розвитку професійної компетентності викладачів).
Цивільна авіація є полікультурною галуззю, а тому в ній особливу нішу займають професійнокомунікативно компетентні перекладачі із сформованою готовністю до роботи саме в цій сфері. Така
проблема є актуальною для дисертації Білоус Наталі Петрівни "Формування професійнокомунікативної компетентності майбутніх перекладачів авіаційної галузі" [5]. Автором зроблено
уточнення, що переклад – це та сфера професійної активності людини, в якій спілкування
перетворюється з фактора, який супроводжує її діяльність, у базову, професійно значущу категорію, цим
пояснюється використання в дисертації понять "професійна діяльність" і "комунікативна діяльність"
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перекладача як синонімів. На основі міжнародних стандартів підготовки перекладача та документів
ICAO визначено й обґрунтовано структуру професійно-комунікативної компетентності майбутніх
перекладачів авіаційної галузі, яка складається з лінгвістичної, інтеркультурної, інтерперсональної та
технологічної субкомпетентностей. Створено модель формування професійно-комунікативної
компетентності (ПКК) майбутніх перекладачів авіаційної галузі з цільового, методологічного, змістовопроцесуального та оцінно-результативного блоків. Визначено педагогічні умови її формування:
зорієнтованість науково-педагогічної діяльності на формування ПКК у майбутніх перекладачів
авіаційної галузі; комплексність застосування загальнонаукових підходів, які оптимізують процес
оволодіння фахом, у поєднанні із специфічними підходами щодо підготовки фахівців з іноземних мов;
використання найбільш доцільних для активізації професійно-комунікативної активності студентів форм
організації навчання, засобів, методів і прийомів. Результати цього наукового дослідження є вагомими
для розширення можливостей професійної діяльності філологів, поглиблення її змісту шляхом
спрямованості на авіаційну галузь.
Професійна діяльність в авіаційній галузі є сферою екстремальної активності людини, де
психологічний фактор є надзвичайно важливим. Ковалькова Тетяна Олександрівна досліджувала саме
цей аспект у своїй дисертаційній роботі "Формування готовності майбутніх психологів до професійної
діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки" [6]. Дослідницею уточнено зміст понять
"готовність до професійної діяльності", "готовність майбутніх психологів до професійної діяльності",
уведено до наукового обігу поняття "готовність майбутніх психологів до професійної діяльності в
авіаційній галузі". Виявлено особливості професійної діяльності психолога в авіаційній галузі: участь у
психологічному забезпеченні польотів; попередження виникнення небажаних функціональних станів;
профілактика стресів і наслідків монотонії; запобігання та профілактика професійних деструкцій пілотів,
бортпровідників, штурманів, радистів, інженерів та інших фахівців авіаційної галузі. Визначено
педагогічні умови, за яких ефективно відбуватиметься формування готовності майбутніх психологів до
професійної діяльності в авіаційній галузі. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено
ефективність технології формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в
авіаційній галузі у процесі фахової підготовки. Вагомість результатів здійсненого дослідження полягає у
створенні професіограми психолога авіаційної галузі, поглибленні теорії й практики його підготовки для
роботи у цій сфері; методичному забезпеченні технології формування готовності майбутніх психологів
до діяльності у в авіаційній галузі в умовах їхньої професійної підготовки.
Фахівці авіаційної галузі, працюючи в умовах фахової екстремальності, можуть зазнавати негативних
впливів різних факторів. Для продуктивного виконання функціональних обов’язків їм необхідна
спеціальна професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП). Фотинюк Володимир Григорович
досліджував її для формування майбутніх бакалаврів з авіації та космонавтики [7]. Автором уточнено,
що ППФП – це педагогічний процес, спрямований на розвиток у студентів провідних фізичних якостей,
рухових умінь і навичок, функцій організму, які сприяють більш успішному оволодінню професією та
подальшому вдосконаленню в ній, і забезпечує оволодіння матеріальними і духовними цінностями,
необхідними в соціальному та особистісному аспектах у зв'язку з професійною освітою. Установлено, що
найбільш значимими для професійної діяльності інженера-механіка з обслуговування та ремонту
повітряних суден є загальна витривалість, статична витривалість, координація рухів (особливо рук і
пальців, сила, гнучкість, що дозволило обґрунтувати основні положення, які визначають перелік
прикладних знань, рухових умінь і навичок, фізичних і спеціальних якостей, які необхідні фахівцям
даної спеціальності та які можуть бути сформовані в процесі ППФП. Дослідником обґрунтовано й
експериментально апробовано методику здійснення ППФП майбутніх бакалаврів з напряму "Авіація та
космонавтика", зокрема студентів, які оволодівають фахом "інженер-механік з виробництва,
обслуговування та ремонту повітряних суден і авіадвигунів". Вона базувалась на використанні форм
організації ППФП (навчальні, тренувальні, контрольні заняття), серед яких представлено загальні (лекції,
семінари, практичні заняття), спеціальні (комплексні, спеціалізовані, самостійні і профільовані методикоконсультативні заняття, організація занять у режимі дня і активного відпочинку) та прикладні. Засобами
для реалізації цієї методики визначено фізичні вправи (загальнопідготовчі, спеціально-прикладні);
гігієнічні фактори, фактори природного середовища, методико-теоретична підготовка; засоби
фізкультурно-оздоровчої спрямованості. Запропоновано додаткові, нетрадиційні для освітньої програми
види спорту (дартс, бадмінтон, поліатлон, гирьовий спорт, підтягування на перекладині), які сприяли
підвищенню психоемоційного фону, зміні стереотипу традиційних занять, створенню мотивації в
студентів до занять з ППФП, забезпеченню цілеспрямованого розвитку фізичних та психофізичних
якостей.
Основним аспектом діяльності презентованої школи є, як зазначалось вище, реалізація
комунікативної й компетентнісної парадигми в системі галузевої вищої освіти. Циганій Світлана
Олексіївна досліджувала проблему формування культури професійно-правового спілкування в
майбутніх юристів у процесі фахової підготовки [8]. Під "професійно-правовим спілкуванням" (ППС)
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автор розуміє суб’єкт-суб’єктну взаємодія учасників юридичного процесу у фахово-правовому просторі,
зумовлену специфічністю причин організації, яка характеризується формалізованістю та конфліктністю,
наявністю множинності цілей у кожному акті спілкування і спрямована на виконання професійно
важливих завдань. Дослідницею визначено та обґрунтовано, що ефективному формуванню культури
ППС майбутніх юристів сприяють комунікативний, особистісно зорієнтований, компетентнісний та
аксіологічний методологічні підходи. Установлено загальнопедагогічні та специфічні (інтеграції,
дуальності, культуровідповідності, гуманізації та гуманітаризації, фундаменталізації, глобалізації)
принципи формування культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів. Обрані
найбільш дієві форми для навчання студентів юридичних спеціальностей з формування культури
професійно-правового спілкування (аудиторна, он-лайн, практична, самостійна; індивідуальна, групова,
колективна; лекції-бесіди, диспути, семінари, юридична клініка), засоби (традиційні – навчальні
підручники, навчальні практикуми, мультимедійні засоби, посібники; інноваційні: E-learning: електронні
підручники, електронна бібліотека, Moodle, NetOpSchoole, NetSupportSchool) і методи навчання
(репродуктивні: розповідь, переказ, виступ; інтерактивні: ділова гра, брейн-ринг, case-study,
інтерв’ювання; спеціальні комунікативні: Сократів діалог, правило Гомера, "Займи позицію", PRESформула, "Дерево рішень"). Виявлено та обґрунтовано педагогічні умови успішного формування
культури професійно-правового спілкування в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки:
зорієнтованість викладацької діяльності та вмотивованість навчальної діяльності студентів на
формування в майбутніх юристів культури професійно-правового спілкування; поєднання юридичної та
психологічної складових у змісті культури професійно-правового спілкування; використання форм
організації, методів і засобів навчання, спрямованих на ефективне формування культури професійноправового спілкування в майбутніх юристів у процесі фахової підготовки; інтегрування новітніх
інтерактивних інформаційних технологій у процес навчання майбутніх юристів для активізації їхньої
комунікативно-правової діяльності. Результати дослідження Циганій С. О. є вагомим внеском в
методологію й методику підготовки сучасних юристів як компетентних фахівців із сформованою
культурою професійної взаємодії.
Суб’єктом педагогічного процесу з формування компетентного фахівця для будь-якої сфери людської
діяльності є науково-педагогічний працівник. Ефективність його викладання визначається рівнем
підготовки педагога у ЗВО як викладача і фахівця, наявністю досвіду роботи за спеціальністю. Погоріла
Світлана Григорівна в дисертації "Професійно-педагогічна підготовка магістрів з економіки і
підприємництва у ВНЗ" [9] досліджувала саме цю проблему. Для методології й практики професійної
освіти вагомими є такі результати її дослідження: обґрунтовано педагогічні умови ефективного
формування професійно-педагогічної готовності магістрів з економіки і підприємництва у закладі вищої
освіти: зорієнтованість діяльності науково-педагогічних працівників на підготовку магістрів з економіки
і підприємництва до професійно-педагогічної діяльності; вмотивованість навчальної діяльності магістрів
на оволодіння педагогічним фахом; поєднання педагогічної та психологічної складових змісту
професійно-педагогічної підготовки магістрів з економіки і підприємництва; використання форм
організації та методів навчання, спрямованих на ефективну професійно-педагогічну підготовку магістрів
з економіки і підприємництва; розроблено спецкурс "Професійно-педагогічна підготовка магістрів з
економіки і підприємництва; створено й експериментально перевірено модель цієї підготовки, яка
складається з цільового, змістово-процесуального, результативного блоків; розроблено методичні
рекомендації з професійно-педагогічної підготовки магістрів з економіки і підприємництва для
викладачів та студентів ОКР магістр, метою яких є надання методичної підтримки педагогам вищої
школи із озброєння студентів ґрунтовними знаннями про особливості вищої освіти як педагогічної
системи та підготовки майбутніх магістрів до організації і здійснення навчально-виховного процесу, до
науково-пошукової роботи.
Для вдосконалення дослідницької діяльності здобувачів наукового ступеня з проблеми використання
комунікативної та компетентнісної парадигм значною є роль закордонного досвіду. Так, зокрема
Заслужена Алла Андріївна досліджувала підготовку магістрів з англійської мови та літератури в
університетах Швейцарської Конфедерації [10]. Це дисертація з порівняльної педагогіки. Автором
запропоновано визначення ключового поняття дослідження: підготовка магістра з англійської мови та
літератури – цілеспрямований процес формування умінь і навичок, що є складовими готовності до
інноваційної викладацької, перекладацької, літературознавчої, науково-дослідної та адміністративної
діяльності ефективного виконання завдань інноваційного характеру. Обґрунтовано необхідність
використання компетентнісного, плюрилінгвального, особистісно зорієнтованого підходів у процесі
формування в магістрів компетентностей, визначених Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної
освіти. Схарактеризовано концептуальні засади підготовки магістрів з англійської мови та літератури в
університетах Швейцарської Конфедерації. Виявлено ключову функцію компетентнісного підходу в
поєднанні з полікультурним підходом (англійська мова вивчається в контексті розуміння її як засобу
взаємодії в умовах освітньої та культурної інтеграції народів світу і засобу конструктивного полілогу в
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державі, виховання ціннісного ставлення до культурної та мовної інакшості). Таке поєднання
виявляється у процесі формування в магістрів-філологів плюрилінгвальної компетентності шляхом
оволодіння знаннями в галузі лінгвістики, опанування культури мови, що вивчається, набуття досвіду з
аудіювання завдяки порівняльному фонетичному аналізу мов світу, оволодіння засобами інтерактивної
взаємодії, постійного діалогу з носіями мови, формування обізнаності з питання набуття другої мови.
розробити рекомендації для удосконалення підготовки фахівця з англійської мови та літератури у ВНЗ
України. Основними рекомендаціями щодо вдосконалення професійної підготовки філологів в Україні на
основі досвіду швейцарських університетів, визначеними автором, є такі: запровадження
плюрилінгвального підходу; розширення й доповнення діяльності фізичного університетського кампусу;
створення умов для змішаного навчання магістрантів; інтеграція мовного портфоліо в систему
філологічної освіти для розвитку необхідних компетентностей і дотримання принципів неперервності,
саморозвитку, вмотивованості студентів щодо подальшого вдосконалення; уведення спеціалізації з
англійської літератури, що дозволить вітчизняним магістрантам більш ґрунтовно займатися
дослідженнями у галузі англійської літератури та отримати додаткову кваліфікацію; зорієнтованість
підготовки магістрів з англійської мови та літератури у ВНЗ України на отримання ними сертифікатів
міжнародного зразка.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Наукові школи України сьогодні
потребують підтримки та визнання як на інституційному, так і на державному рівнях. Необхідний пакет
документів, який чітко регламентував би статус такого наукового об’єднання. Водночас мають бути
розроблені й механізми стимулювання діяльності наукових педагогічних шкіл.
Перспективу розвитку наукової школи вбачаємо в підготовці докторських дисертацій, ширшому
долученню до компаративного аналізу досліджуваних феноменів; висвітленні результатів досліджень
представників школи у фахових виданнях, зареєстрованих у міжнародних наукометричних базах.
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Барановская Л. В. Научная школа "Методология и методика реализации коммуникативной и
компетентностной парадигм в системе высшего и последипломного образования".
В статье обосновано значение научных школ для развития науки, определены основные критерии их
идентификации, уточнена роль лидера (руководителя) школы. Представлены результаты анализа
деятельности научной школы "Методология и методика реализации коммуникативной и
компетентностной парадигм в системе высшего и последипломного образования ". Выявлены основные
проблемы научных исследований представителей школы и их основные объекты.
Ключевые слова: лидер научной школы, методология, методика, компетентностный,
коммуникативный подходы, объекты исследования.
Baranovska L. V. A Scientific School "Methodology and Methods for the Implementation of Communicative
and Competence Paradigms in the System of Higher and Postgraduate Education.
A scientific school is an example of a scientific community which is based on the unity of a scientific idea which
is based on the idea of the school leader. This is an informal creative team of scientists, researchers which
belong to different generations, but they combine common approaches to the study of scientific phenomena, the
style of scientific thinking, the ability to distinguish the actual problems from certain scientific fields. The
important feature of the school's activity is the scientific performance of its members, which manifests itself in
the dynamics of the preparation and defense of thesis, the awarding of scientific degrees and scholarly titles, the
publication of monographs, the articles; participation in the symposiums, conferences; studying foreign
experience and sharing their own achievements with the scientists from different countries, the participation in
the work of specialized scholars councils for the defense of theses, editorial, reviewing participation in
publishing activities, etc. To characterize the scientific school on methodology and methods for the
implementation of communicative and competence paradigms in the system of higher and postgraduate
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education, we used the theoretical general sciences methods (analysis, synthesis, comparison, generalization,
specification), the specific scientific methods (terminological analysis, causal analysis, structural and functional
analysis), the empirical methods which include analysis of results of scientific achievements of representatives of
the mentioned school.
The main results of the members of the scientific schools are summarized in monographs, doctoral thesis and ten
candidate works, which are based on the theory and methodology of vocational education and on teaching
methods. The scientific school represents the results of research on the formation of the broadcasting culture of
students in higher education institutions, training of professional communication, the formation of vocational
and communicative competence, foreign language vocational and communicative competence, culture of
professional legal communication; development of technological competence, formation of readiness for
professional activity in the corresponding field, professional-applied physical training, preparation for
organization of leisure-game activity, humanization of training. The objects of the research were the students of
the agricultural universities, the prospective teachers, lawyers, specialists in economics of enterprises;
prospective teachers in aviation , future specialists in aviation (translators, psychologists, bachelors in avionics,
bachelors in aviation and aerospace community).
Key words: scientific school lider, methodology, methods, communicative and competence approach, the objects
of the research.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ВИЩИХ
ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ
У статті представляються результати педагогічного дослідження щодо обґрунтування і
впровадження педагогічних умов формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів в системі
професійної підготовки у вищих військових закладах освіти. У своєму дослідженні автор зосереджує
увагу на індивідуалізації професійної підготовки майбутніх офіцерів, педагогічній роботі із невеликими
групами курсантів, творчому використанні вирішення індивідуальних творчих лідерських завдань;
науково-дослідній, творчій роботі курсанта; вирішенні творчих проблемних лідерських ситуацій під час
їх навчання шляхом впровадження методики формування лідерської компетентності.
Ключові слова: організаційні і методичні умови, педагогічні технології і методики, лідерська
компетентність, квазілідерські завдання.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Будь-яке знання, що курсант отримує у вищому військовому закладі освіти
(далі – ВВЗО), включається в його професійну компетентність, зокрема й лідерську, лише за умов його
адаптації до індивідуальної системи цінностей. Залучення у пізнавальну активність емоційно-вольової
сфери структури особистості, включення її емоційно-почуттєвого досвіду сприяє ефективному
формуванню у майбутнього офіцера професійних знань, навичок, вмінь, професійно-значущих якостей,
соціально-психологічних установок і набутого досвіду. Якщо є суб’єктивна мотивація, отримана
навчальна інформація набуває не тільки смислового наповнення, але й значущості.
Тому однією з головних умов формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів у ВВЗО є
поєднання процесів навчання і виховання військових лідерів. Важливо враховувати ту обставину, що
виховання у системі педагогічної діяльності буде таким, що навчає тільки тоді, коли поряд із виховними
цілями ставляться цілі навчальні. А навчання, у свою чергу, буде тим, що виховує тільки тоді, якщо
поряд із навчальними будуть ставитися і досягатися виховні цілі. Відповідно, взаємодія компонентів
навчання і виховання у ВВЗО майбутніх військових лідерів веде до формування у них певних
особистісних якостей, що необхідні і важливі для лідерства.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Теоретико-методологічні основи
наукового розв’язання загально педагогічних проблем формування лідерства майбутніх офіцерів у
ВВНЗ, як професійно важливого явища, викладено в літературі з розвитку педагогічної науки та
практики в Україні. Суттєвий інтерес у цьому плані для нашого дослідження становлять праці
А. М. Алексюка, В. І. Євдокимова, А. І. Зільберштейна, В. О. Онищука, В. І. Помогайба, М. Д. Ярмаченка
та ін., які розробляли загальну методологію педагогіки.
Проблемами професійної освіти займалося багато відомих зарубіжних вчених-педагогів, роботи яких
становлять значний інтерес для обґрунтування предмета нашого дослідження. Наприклад, щодо
проблемного навчання – В. Оконь; навчання військовослужбовців – Я. Богуш; компетентнісного підходу
до підготовки військових фахівців – С. Ламберт, Р. Свайн; формування лідерства військових фахівців –
Д. Адаір, Р. Джіннет, Г. Карфі, К. Колена, М. Мерфі, Е. Пураєр, В. Розенбах та ін.
Цікавими для нашого дослідження є праці таких американських вчених, як: Д. Крендалл,
Т. А. Колдіц, Д. М. Мелоун, П. Дж. Свіней, що займаються вирішенням проблеми формування лідерства
в процесі професійної підготовки військових фахівців.
Великий внесок у вітчизняну військову педагогіку щодо розробки методологічних підходів
підготовки військовослужбовців на основі особистісно-орієнтованої та суб’єктно-діяльнісної концепції
навчання військових фахівців зробив В. В. Ягупов.
Проблема лідерства у військовому колективі розглядалась у дослідженнях вітчизняних психологів і
педагогів Д. М. Коцеруби, О. Г. Романовського, Г. Г. Шевченка; О. К. Маковського – досліджували
формування в курсантів якостей лідера військового колективу; А. Ю. Видая – формування лідерської
спрямованості майбутнього офіцера Збройних Сил України тощо.
У своєму дослідженні О. К. Маковський [1] висунув гіпотезу, що ефективне формування у майбутніх
офіцерів якостей лідера можливе у ВВЗО за таких організаційно-педагогічних умов:
1) виділення завдань формування лідерських якостей у пріоритетний напрям професійної підготовки
курсантів;
© Бойко О. В., 2018
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2) демонстрування викладачами і командирами підрозділів зразків лідерської поведінки у процесі
навчальної та службової взаємодії з курсантами;
3) забезпечення у навчально-виховному процесі можливостей для виявлення курсантами ініціативи і
самостійності, лідерської поведінки;
4) ігрове моделювання у педагогічному процесі способів виконання курсантами лідерських функцій
майбутньої професійної діяльності;
5) індивідуалізація професійної підготовки курсантів на підставі діагностики та корегування їх
лідерських якостей;
6) підвищення психолого-педагогічної компетентності науково-педагогічних працівників щодо
формування лідерських якостей у курсантів.
Одним із вагомих результатів дослідження вченого є те, що ним обґрунтовано організаційнопедагогічні умови формування лідерських якостей, з урахуванням яких було розроблено педагогічну
технологію формування якостей лідера майбутніх офіцерів, основними елементами якої є: ігрова
педагогічна програма формування якостей лідера військового колективу; серія тренінгових вправ;
методичні рекомендації командному та викладацькому складу щодо формування якостей лідера
майбутніх офіцерів.
Дослідники Ю. І. Сердюк та Д. В. Іщенко основними психолого-педагогічними умовами розвитку
готовності курсантів до лідерства визначили такі:
1) включення у кваліфікаційні характеристики фахівців як професійно важливі якості офіцера вимог
щодо підготовки офіцерів-лідерів;
2) розгляд готовності курсантів до лідерства як мети навчально-виховного процесу, визначення змісту
навчання, тобто сукупності навчальних дисциплін на весь термін навчання, на кожен курс навчання;
3) використання в навчально-виховному процесі таких наукових принципів, як: соціальна
обумовленість й науковість навчання; моделювання змісту й динаміки діяльності офіцера-лідера;
активність особистості в оволодінні професійною діяльністю офіцера-лідера у навчальній діяльності
військового вищого навчального закладу;
4) вибір відповідної системи педагогічних засобів, зокрема мети, змісту, методів, організаційних
форм, забезпечення відповідних міжпредметних зв’язків та відносин між суб’єктами навчального
процесу;
5) розробка заходів щодо підготовки викладацького складу до роботи з формування готовності
майбутніх офіцерів-прикордонників до лідерства [2].
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Невирішеними питаннями в педагогічних
дослідженнях залишаються обґрунтування і розробка педагогічних умов впровадження методики і
педагогічних технологій, які дозволяють ефективно формувати лідерську компетентність в професійній
підготовці майбутніх офіцерів.
У даній статті маємо на меті розкрити основні організаційні і методичні умови впровадження у
навчально-виховний процес вищих військових закладів освіти форм і методів формування лідерської
компетентності майбутніх офіцерів.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Формалізований навчально-виховний процес без включення емоційно-почуттєвого, ціннісного контексту
не здатний забезпечити на виході якісну освіту офіцера Збройних Сил України. Невдача при підготовці
веде до підготовки невдачі. Як наслідок, система військової освіти не буде спроможна продукувати
справжніх військових лідерів – для цього недостатньо перманентно "удосконалювати'' навчальний
процес у ВВЗО. Необхідно більш активно брати участь у процесі формування професійно-значущих
якостей особистості і лідерських здатностей майбутнього офіцера, коли набуваються навички
комунікації і міжособистісної взаємодії, чітко вибудовується індивідуальна система цінностей, молода
людина визначає своє ставлення до лідерства у військовій сфері управління, проявляє активну життєву
позицію і самостійність у судженнях, а також розкриває лідерський потенціал.
Ми погоджуємося з думкою, про те що лідерство – це відношення домінування і підпорядкування
впливу і слідування цьому впливові у системі групових міжособистісних відносин. Відповідно, в
широкому сенсі слова, лідерство – це один із способів організації і управління групою, що дозволяє
поєднати поняття "лідер'' і "керівник'' і, незалежно від їх відмінностей, говорити про те, що розвиток
здатностей лідера сприяє розвиткові якостей керівника. Однак, лідерство можна вважати, за визначенням
С. А. Калашнікової [3: 41–42] "вищим еволюційним та якісним рівнем управління'' (рис. 1).
Які ж умови успішного навчання і виховання військових лідерів найголовніші? Перш за все, щоб
виховувати людину, її потрібно добре знати. К. К. Ушинський зазначав, що вихователь повинен знати
спонукальні причини найбрудніших і найвищих діянь, історію зародження злочинних і великих думок,
історію розвитку будь-якої пристрасті і всякого характеру: тоді тільки він в змозі черпати в самій
природі людини засоби виховного впливу, а можливості ці величезні.
У той же час дотепер незрозуміло, чи потрібні особистості володіти специфічними (унікальними)
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якостями лідера (сила і рухливість нервових процесів, здатність до співчуття, яскраво виражені
евристичні та інтелектуальні здібності і т. ін.)? Проведені дослідження показують, що наявність одних
якостей і рис лідера є недостатньою для досягнення ефективного впливу, необхідні також інші, додаткові
чинники. Ні якості особистості, ні особливості поведінки і ситуації, в яких приходиться діяти лідеру,
самі по собі не виявляють системні джерела і механізми феномена лідерства і лідера. Як уявляється,
лідером може стати людина, здатна до "підлаштування'' своєї особистості або конструктивного
самовизначення в інтересах досягнення цілей спільної діяльності. Тим самим лідерські якості, лідерська
поведінка можуть бути розвинуті і покращені завдяки навчанню і вихованню.
Однією з організаційних, педагогічних умов формування лідерської компетентності майбутніх
офіцерів у ВВЗО є ретельне планування і реалізація стажування (навчальної практики) курсантів
старших курсів (3-4-5-го) на сержантських посадах у своїх навчальних групах або в групах молодших
курсів, а також у військах на посадах командирів відділень. Додатково необхідно організувати
наставництво старших курсантів над молодшими (курсами) щодо надання допомоги і передачі
службового, навчального і методичного досвіду.
Отже, практичне виконання курсантами обов’язків командира відділення, заступника командира
взводу (стажування на сержантських посадах у навчальних групах) дозволить:
1) виявити позитивні і негативні риси характеру і рівень лідерського потенціалу майбутнього офіцера;
2) набути первинного досвіду прояву лідерської поведінки, здійснити оцінку і самооцінку
сформованості відповідних лідерських навичок і вмінь;
3) "зануритися'' у майбутню діяльність командира підрозділу і "пережити'' ситуації, що наближені до
реальних вже під час підготовки до служби на офіцерських посадах;
4) відчути рівень відповідальності, самостійності у прийнятті рішень, довіру і надання допомоги як
від старших командирів, так і від товаришів по службі тощо.
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Рис. 1. Трансформація сутності управління в лідерство через еволюційні рівні [3: 43]
Крім того, процес формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів у ВВЗО передбачає
також набуття ними навичок і вмінь дотримуватися певного лідерського стилю поведінки, вимогливості і
комунікації з оточуючими. Процес набуття таких поведінкових компетенцій військового лідера доцільно
також організувати при стажуванні на посадах сержантів у навчальних групах. Офіцери курсової ланки,
офіцери-куратори та науково-педагогічні працівники з цією метою зобов’язані моделювати у навчальновиховному процесі ВВЗО такі педагогічні умови, як:
- доцільність і законність вимог;
- персональна відповідальність за доручену справу;
- прояв довіри, контроль і перевірка якості виконання доручень (як навчальних, так і службових);
- показ особистого прикладу у добросовісному ставленні до служби і навчання, прояв дійсного
авторитету серед підлеглих і колег по службі;
- справедливість і відповідність вимог з урахуванням знання особливостей співслужбовців тощо.
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На нашу думку, відмінною школою формування лідерської компетентності у майбутніх офіцерів є їх
участь у підготовці, організації різноманітних виховних, культурно-освітніх, дозвільних, військовопатріотичних, спортивно-масових заходів, що систематично проводяться у ВВЗО.
Відомо, що в основі виховання лежать певні ідеї, які є наслідком розуміння того, як, в якому
напрямку, з якою метою слід здійснювати виховання, на що необхідно звертати увагу і що слід
використати для досягнення поставлених цілей. У найзагальнішому вигляді ці ідеї щодо формування
лідерської компетентності майбутніх офіцерів у ВВЗО наступні:
1. Формування і розвиток цінностей, всебічне виховання майбутнього військового лідера має бути
поставлено вище його освіти.
2. Основною турботою держави, кожного уряду є виховання та освіта нації в національному та
патріотичному напрямах, особливо майбутніх військових лідерів.
3. Військове виховання настільки специфічне, що вимагає самостійного окремого обґрунтування.
Тому для кращого вирішення питання військової освіти треба визнати корисним існування особливих
військових освітніх закладів, де б виховувалася молодь з дитячого віку. Але на нашу думку,
одностороннє, замкнуте військове виховання в наш час не досягне мети.
4. Особи, яким доручається моральне виховання майбутніх офіцерів, повинні, по можливості,
володіти усіма видами авторитету: авторитетом переваги сильної духовної особистості, авторитетом
переваги знань і авторитетом влади, тобто авторитетом особи, якій вихованці звикли підкорятися без
застосування менторського впливу, а на основі партнерської взаємодії, поваги і довіри.
5. Науково-педагогічні працівники та курсові офіцери у ВВЗО несуть величезну відповідальність
не тільки перед своїми вихованцями, а й перед Україною й армією – ні в одній професії людина не стає
самостійно на життєвий і професійний шлях так швидко, – з усією її мінливістю – у такому ранньому
віці, як офіцер-випускник.
6. Завдання сучасного педагога ВВЗО велике, почесне та ідейне. Завдання тим більше ідейне і
почесне, що корпорації наших військових педагогів в ім’я вищих інтересів нації і армії доводиться вести
боротьбу не тільки з природними поганими нахилами вихованця, але й зі згубними ціннісними
поглядами окремих сімейств і з сумним плином громадських інстинктів сучасності, а також з ворожою
пропагандою.
7. Одностайність і злагоджена робота офіцерів курсової ланки і науково-педагогічних працівників
– це серйозний і суттєвий крок благотворного виховного впливу на вихованців ВВЗО. Юнацтво
надзвичайно чуйне до всього, що відбувається в середовищі його керівників.
8. Вищими спонуканнями здавна визнаються: релігійність – джерело моральної чистоти людини;
патріотизм – безмежна любов до України, до своєї національності і до вищого служіння її інтересам;
почуття обов’язку, що виражається в покірності законам, правилам служби (дисципліни) і, взагалі, в
готовності виконати прийняті на себе зобов’язання, якими б вони важкими не були; почуття гідності,
честолюбство і славолюбство, любов до слави – основа більшості військових чеснот і вищих подвигів;
нарешті, почуття братства (корпоративності), що народжує товариське єднання – джерело
взаєморозуміння і взаємної виручки.
Визначимо основні напрями роботи науково-педагогічних працівників, командирів (начальників)
щодо морального виховання майбутніх офіцерів як лідерів у ВВЗО:
- надавати курсантам знання про вимоги, що висуваються з боку суспільства до їх професійного і
морального образу військового лідера;
- пояснювати соціальну значущість військової служби, її позитивні і негативні прояви;
- стимулювати потреби і створювати мотиви курсантів до морального вдосконалення;
- застосовувати виховний вплив у відповідності з досягнутим рівнем моральної зрілості курсантів;
- цілеспрямовано організовувати морально значущу діяльність курсантів, у процесі якої формується,
усвідомлюється і переживається особистісний сенс моральних принципів і норм, попереджаються
негативні дії і вчинки, формуються моральні почуття;
- вивчати і використовувати у виховних цілях індивідуальні особливості курсантів, результати впливу
думки спільноти і здорового соціально-психологічного клімату у конкретній навчальній групі;
- використовувати духовно-моральний потенціал різноманітних громадських об’єднань (ради
сержантів, ради курсантських матерів, педагогічні ради, ветеранські організації та ін.) з метою
морального виховання майбутніх офіцерів тощо.
Процесуальну площину педагогічної діяльності науково-педагогічних працівників та офіцерів
факультету і курсової ланки щодо формування необхідних морально-етичних якостей майбутніх
військових лідерів нами визначено через створення певних умов у навчально-виховному процесі ВВЗО.
Необхідний рівень морально-етичного впливу на свідомість курсантів може бути забезпечений при
дотриманні науково-педагогічними працівниками, командирами (начальниками) таких вимог і норм:
- усебічне врахування індивідуально-психологічних особливостей курсантів та соціальнопедагогічних явищ у навчальній групі;
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- поважне й уважне ставлення як до окремого курсанта, так і до навчальної групи в цілому, без будьяких упереджень;
- розумна вимогливість до курсантів, піклування про їх самовдосконалення, високоморальну
громадянську позицію;
- витримка та врівноваженість, доброзичливість і, до певної міри, неформальність у спілкуванні з
курсантами (партнерство), довіра, взаємоповага і тактовність;
- моральна відповідальність за взаємовідносини, що складаються між курсантами, стимулювання
позитивних проявів особистості, забезпечення мотиваційної основи морально-етичного вдосконалення,
підтримка всіх корисних починань;
- педагогічний оптимізм, активна життєва позиція викладача, офіцера;
- непримиренність до аморальності, особистий приклад викладача, офіцера.
Крім того, офіцерові, викладачеві ВВЗО, який формує в процесі підготовки майбутнього офіцера
морально-етичні цінності майбутнього військового лідера необхідно знати, що особистість у процесі
спілкування задовольняє свою вищу потребу – потребу в людяності.
Комунікативні здібності офіцера управлінської або курсової ланки, науково-педагогічні працівники
регулюють міжособові відносини, що вимагає від них творчого підходу до створення різних форм
спілкування з курсантами, що сприяють прояву у них таких людських якостей, як гідність, свобода,
пошана, що характеризують індивідуальність. Спілкування розвиває відчуття людини, його етичні
цінності, формує ідеали.
У спілкуванні проявляється ієрархія ціннісних орієнтацій особистості, характер її життєвих відносин
(до себе, до інших, суспільства, служби, життя в цілому). Який би стиль спілкування не вибрав офіцер
курсової ланки, науково-педагогічний працівник, йому завжди доводиться синтезувати здатність розуму
і волі, етичну свідомість і поведінку, мотиви і відчуття.
Комунікативна діяльність людини складна, тому що вона пронизує всі форми його активності і
навіть, на думку вчених, форми пасивності, такі, як сновидіння.
Існують різні форми спілкування, кожна з яких має свою характеристику й особливості. Мистецтво
спілкування полягає в знанні характеристик рівнів, норм психогігієни спілкування і в умілому
керівництві ними на практиці.
У процесі формування морально-ціннісних орієнтацій офіцерам факультету, курсу, науковопедагогічним працівникам не уникнути так званих етичних конфліктів з курсантами.
Лише ті офіцери, викладачі, які своїми конкретними практичними діями і вчинками зближують
дійсність з етичним ідеалом, здатні ушляхетнювати мікросередовище і розумно вирішувати
конфліктогенні ситуації. Формула їх поведінки: оцінка ситуації – рішення – дія. У даному випадку
мається на увазі дія, за своєю значущістю рівноцінна вчинку. Ми розрізняємо поняття "дія'' і "вчинок''.
Вчинок – звеличення, підтвердження або повалення цінностей, переосмислення життєво значущого.
Вчинок – категорія етично-ціннісного змісту. Він є сукупністю етичних відносин, які виражають його
суть.
Мотив, мета, засоби, дії, наслідки дають нам уявлення про конкретний вчинок, а серія вчинків дає нам
уявлення про етичну діяльність особи, її активну або пасивну позиції. Здатність перетворювати
обставини в ім’я етичних цілей, уміння ухвалювати рішення і вибирати засоби відповідно до етичної
необхідності свідчать про те, що майбутній офіцер як військовий лідер у розмаїтті ситуацій повинний
свідомо визначити лінію поведінки, співвідносячи моральний вибір з життєвими обставинами,
продемонструвавши при цьому гуманність, принциповість, протидію аморальному.
Основні положення нашого наукового дослідження можуть бути покладені в основу впровадження у
систему професійної підготовки майбутніх офіцерів у ВВЗО основних ідей і положень нашої концепції,
увійти до підручників, навчальних, навчально-методичних і методичних посібників з підготовки
військових лідерів як офіцерського, так і сержантського складу.
Напрямами впровадження результатів нашого дослідження у військову практику вважаємо:
1) розроблення нормативно-методичної документації щодо організації професійної підготовки
майбутніх офіцерів у ВВЗО на основі визначених у дослідженні основних ідей і положень формування
лідерської компетентності на основі суб’єктно-діяльнісного та функціонально-компетентнісного
підходів;
2) уточнення цілей підготовки майбутніх офіцерів до лідерства при виконанні обов’язків на
первинних посадах у військах;
3) застосування науково-педагогічними працівниками таких педагогічних технологій і методик
підготовки майбутніх військових лідерів, як: консультування, метод проектів, моделювання, діяльнісне
навчання, емпіричне навчання, тренінг, коучинг тощо; впровадження офіцерами курсової ланки та
курсантами в систему підготовки аналізу конкретних лідерських ситуацій (вирішення квазілідерських
завдань), неформального аналізу проведених дій у навчально-виховному процесі ВВЗО, що дозволить
поєднати розгалужені на сьогоднішній день психолого-педагогічні та військово-спеціальні дисципліни їх
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лідерської підготовки у систему;
4) поліпшення інформаційно-методичного забезпечення лідерської підготовки курсантів у
навчально-виховному процесі ВВЗО та методичного супроводу подальшої служби у військах з боку
наставників з числа викладачів;
5) створення і підтримання у ВВЗО позитивної морально-психологічної атмосфери, яка
найбільшою мірою сприяє розвитку активності, самостійності та відповідальності курсантів за свою
підготовку до виконання професійних функцій військового лідера;
6) зосередження на індивідуалізації навчання, педагогічній роботі із невеликими групами
курсантів, широким використанням вирішення індивідуальних творчих завдань, самостійного пошуку
інформації, вирішення проблемних ситуацій під час навчання тощо.
Більш докладно проаналізуємо ці основні напрями.
При розробці нормативно-методичної документації щодо організації підготовки майбутніх офіцерів
як військових лідерів на основі ідей і положень суб’єктно-діяльнісного та компетентнісного підходів,
визначенні таксономії цілей методики формування у них лідерської компетентності та обґрунтуванні її
змісту і послідовності, необхідно враховувати структуру модульної системи організації їх підготовки. Це
вимагає передбачення:
на орієнтовно-мотиваційному етапі: визначення та постановки навчальної, виховної та розвивальної
цілей навчального модуля та окремо даного етапу; презентацію науково-педагогічними працівниками
структурно-часової моделі навчального модуля; розкриття перспектив подальшої навчальної діяльності
курсантів і можливостей застосування поведінкових компетенцій у сфері лідерства; формування
позитивної установки, мотивації та стимулювання навчальної діяльності курсантів; подання навчального
матеріалу у вигляді конкретної лідерської проблеми з військової практики; ознайомлення курсантів з
категоріально-понятійним апаратом навчального матеріалу щодо лідерства;
на змістовно-пошуковому етапі: актуалізації загальнонаукових, військово-професійних й
поведінкових компетенцій лідерства; ознайомлення їх з навчальною проблемною ситуацією лідерського
спрямування; створення викладачами проблемних професійних ситуацій, які потребують від курсанта
лідерської поведінки; постановка курсантам індивідуальних творчих завдань щодо прояву лідерства та
організація пошукової діяльності навчальних підгруп з розв’язання проблемної ситуації; вирішення
курсантами квазілідерських завдань з метою створення індивідуальної технології лідерства та її
презентації (показу);
на допоміжному етапі: проведення фронтальних та індивідуальних бесід із курсантами з основних
питань навчального матеріалу; навчальне тестування; організація самостійної роботи курсантів з
розв’язання квазілідерських завдань; взаємодопомога, взаємо- і самоконтроль та перевірка результатів
навчальної діяльності; консультування, інструктування та надання допомоги курсантам;
на етапі узагальнення поведінкових компетенцій військового лідера, формування власного стилю
лідерства: організація навчальної діяльності курсантів щодо систематизації вивченого матеріалу;
підготовка різноманітних матеріалів до звіту; проведення індивідуального та колективного
консультування; написання наукових та інших науково-дослідних робіт; участь у наукових заходах;
прийняття рішень на рівні курсантського підрозділу (навчальної групи), курсу;
на адаптивно-перетворювальному етапі: повторення основних теоретичних положень навчального
матеріалу щодо лідерства військовослужбовців та основних методик розв’язання квазілідерських
завдань; самостійне і групове розв’язання квазілідерських завдань; застосування отриманих
поведінкових компетенцій лідера у нестандартних умовах; створення і презентація індивідуальної
технології (методики, стилю) лідерської поведінки; внесення змін та нововведень до власного стилю
лідерства, надання консультацій і допомоги іншим курсантам; взаємо- і самоконтроль та самоперевірка
результатів власної лідерської діяльності;
на етапі контролювання та рефлексування поведінкових компетенцій лідерства: проведення
проміжного та підсумкового видів контролю за рівнем оволодіння курсантами системою лідерських
компетенцій, практичних навичок і вмінь; усвідомлення курсантами результатів підсумкового контролю
за рівнем своїх лідерських ЗНУ і рівня сформованості поведінкових компетенцій та їх об’єктивна
рефлексія.
У процесі визначення таксономії цілей формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів у
ВВНЗ необхідно здійснити такі заходи:
- на етапі професійного добору, крім психофізіологічних особливостей, діагностувати мотивацію
майбутньої навчальної діяльності та лідерства, творче ставлення кандидатів до власної підготовки у
ВВЗО як військових лідерів, а також з’ясувати їхні лідерські якості тощо;
- на орієнтовно-мотиваційному етапі підготовки курсантів до лідерства основну увагу зосередити на
формуванні у них позитивного ставлення до навчальної та майбутньої лідерської діяльності, вивченні
психолого-педагогічних і військово-спеціальних дисциплін;
- на змістовно-пошуковому етапі особливу увагу слід звернути на набуття практичних навичок і
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вмінь лідерства майбутніми офіцерами та формування у них основ творчого стилю лідерства засобами і
методиками навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрах ВВЗО; паралельно слід звернути увагу
на їх управлінську підготовку як командирів підрозділів;
- змістом наступного етапу є підготовка курсових та науково-дослідних робіт, творчих завдань і
доручень за професійно-орієнтованими дисциплінами, військове стажування (навчальна практика);
участь у командно-штабних навчаннях тощо;
- на адаптивно-трансформаційному етапі головні зусилля зосередити на підготовці майбутніх
офіцерів до формування творчої методики та стилю лідерства під час виконання обов’язків на первинній
посаді;
- на системно-моделюючому етапі проводити військове стажування (практику), командно-штабні
навчання, включення результатів вирішення квазілідерських завдань у повсякденну навчальну і
позанавчальну діяльність курсантів.
На цьому етапі у процесі вивчення соціально-гуманітарних і професійно-орієнтованих (військовоспеціальних) дисциплін доречно проводити заняття методами аналізу конкретних ситуацій (case-study),
які поділені на функціональні блоки. Тобто, наприклад, у 6-8-му семестрах у ВВЗО необхідно
спланувати заняття таким чином, щоб курсанти постійно виявляли на них свій лідерський потенціал.
Метою застосування цього методу є накопичення курсантом власного практичного досвіду щодо
вирішення проблемних службових (навчально-бойових) ситуацій і створення індивідуальної технології
(методики, стилю) лідерства, доведення своїх професійних дій і рішень до рівня лідерської
компетентності;
- завдання контрольно-рефлексивного етапу формування лідерської компетентності слід розподілити
послідовно, у процесі всієї професійної підготовки майбутніх офіцерів, які слід розташувати за
семестрами, основними видами їх професійної та фахової підготовки. Безперечно, таким основним видом
перевірки з боку держави і з боку самого офіцера є державний екзамен та військове стажування
(навчальна практика) на первинній посаді у військах [4].
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Такий організаційний і методичний
підхід до організації професійної підготовки курсанта, на нашу думку, дозволить йому оптимально
визначити ціль кожного навчального модуля з професійно-орієнтованих (військово-професійних)
дисциплін, інтегрувати поведінкові компетенції лідерства зі всіх навчальних дисциплін, а найголовніше –
курсант спроможний чітко визначитися щодо навчальної та майбутньої лідерської діяльності, творчо
ставитися до набуття власного стилю лідерства ще під час навчання у ВВЗО.
Постає необхідність зосередження уваги на індивідуалізації професійної підготовки майбутніх
офіцерів, педагогічній роботі із невеликими групами курсантів, творчому використанні вирішення
індивідуальних творчих лідерських завдань; науково-дослідній, творчій роботі курсанта; вирішенні
творчих проблемних лідерських ситуацій під час їх навчання у ВВЗО шляхом впровадження методики
формування у них лідерської компетентності.
На нашу думку, використання передового досвіду комплексного впровадження суб’єктнодіяльнісного та компетентнісного підходів у підготовку майбутніх військових фахівців дозволить суттєво
покращити управлінську і лідерську підготовку майбутніх офіцерів Збройних Сил України.
Методика формування лідерської компетентності майбутніх офіцерів Збройних Сил України,
створена нами за новітньою парадигмою навчання, – це тільки початок впровадження її положень у
систему вищої військової освіти. Такий напрям діяльності має спиратися не тільки на зусилля окремих
педагогів-новаторів, а ґрунтуватися на переконаннях усього педагогічного колективу ВВЗО і здобутого
офіцерами-випускниками бойового досвіду.
Напрямами подальшого дослідження проблем вдосконалення лідерської підготовки майбутніх
офіцерів у ВВЗО можуть бути:
- обґрунтування, розробка і впровадження інноваційних педагогічних технологій лідерської
підготовки офіцерів на основі сучасних концепцій ціннісного і трансформаційного лідерства;
- забезпечення творчого сприйняття та усвідомлення науково-педагогічними працівниками сутності
нових педагогічних технологій і методик на основі суб’єктно-діяльнісного і компетентнісного підходів у
професійній підготовці офіцерів;
- створення спільної асоціації викладачів для підготовки військових лідерів у педагогічній системі
вищих закладів освіти інших військових формувань та авторський контроль з її боку правильності
трактування та ефективності реалізації її розробок;
- цілеспрямована організація науково-методичної роботи у ВВЗО, що передбачає організацію участі
всіх науково-педагогічних працівників у дослідно-експериментальній роботі з проблем військової
лідерології та активне залучення до її проведення курсантів ВВЗО;
- проведення науково-дослідних робіт з проблеми підготовки військових керівників на основі науково
обґрунтованих концепцій лідерства, що реалізовані в підготовці цивільних фахівців тощо.
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Бойко О. В. Педагогические условия внедрения в учебно-воспитательный процесс высших военных
заведений образования методики формирования лидерской компетентности будущих офицеров.
В статье представляются результаты педагогического исследования по обоснованию и внедрению
педагогических условий формирования лидерской компетентности будущих офицеров в системе
профессиональной подготовки в высших военных учебных заведениях. В своем исследовании автор
сосредоточивает внимание на индивидуализации профессиональной подготовки будущих офицеров,
педагогической работе с небольшими группами курсантов, творческом использовании решения
индивидуальных творческих лидерских задач; научно-исследовательской, творческой работе курсанта;
решении творческих проблемных лидерских ситуаций во время их обучения путем внедрения методики
формирования лидерской компетентности.
Ключевые слова: организационные и методические условия, педагогические технологии и методики,
лидерская компетентность, квазилидерские задачи.
Boyko O. V. Pedagogical Conditions of Introduction into the Educational Process of Higher Military
Educational Institutions of the Formation of Leadership Competences of Future Officers.
Any knowledge that a student receives in a higher military educational institution is included in his professional
competence, including leadership, only if he adapts to an individual value system. Involvement in the cognitive
activity of the emotional-volitional sphere of the personality structure, including its emotional and sensory
experience, contributes to the effective formation of a future officer of professional knowledge, skills,
professional qualities, socio-psychological settings and acquired experience.
Therefore, one of the main conditions for forming the leadership competency of future officers in the Secondary
School is the combination of the processes of training and education of military leaders.
Having analyzed the modern scientific approaches in the article the following basic organizational and
methodical conditions of the process of forming the leadership competence of future officers in higher military
educational institutions are defined: careful planning and implementation of internship (training practice) of
senior cadets in sergeant positions in their training groups or in groups of junior courses, as well as in the
troops in the posts of commanders of units; acquiring their skills and abilities to adhere to a certain leadership
style of behavior, demanding with others; the necessary level of moral and ethical influence on the
consciousness of cadets can be provided with the observance of scientific and pedagogical workers,
commanders (heads) of moral requirements and norms; on the basis of ideas and provisions of subject-activity
and competence approaches, determination of the taxonomy of the goals of the methodology of forming their
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leadership competence and substantiation of its content and consistency, it is necessary to take into account the
structure of the modular system for organizing their preparation. It is spoken in detail about the
individualization of the training of future officers, pedagogical work with small groups of cadets, creative use of
solving individual creative leadership tasks; scientific research, creative work of the cadet; solving creative
problem leadership situations during their training in higher military educational institutions by implementing a
methodology for forming their leadership competencies.
Key words: organizational and methodical conditions, pedagogical technologies and methods, leadership
competence, quasi-leadership tasks.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
В результаті дослідження проблеми формування готовності майбутнього юриста до професійної
взаємодії встановлено, що можливість системного вивчення процесу підготовки та розробки її моделі у
формуванні особистості сучасного майбутнього юриста, забезпечується цілісністю та системністю
цього процесу через реалізацію наступних наукових підходів, а саме: особистісно-орієнтованого,
аксіологічного, компетентнісного та діяльнісного підходів. З’ясовано, що в результаті застосування
вищезгаданих наукових підходів формуються важливі як і особистісні якості майбутнього фахівцяюриста, так і його професійні знання, вміння та навички, зокрема: активність, творчість,
самовдосконалення, орієнтація в етичних, моральних та правових цінностях.
Ключові слова: вища освіта, підготовка юристів, професійна взаємодія, наукові підходи, системний,
особистісно-орієнтований, аксіологічний, компетентнісний, діяльнісний.
Постановка проблеми. Професійна діяльність юриста орієнтована на елементарні норми
загальнолюдської моралі, які регулюють людські відносини на засадах взаємної поваги, гуманності,
справедливості. Дотримання цих норм передбачає ефективну діяльність юриста на користь суспільства,
держави та людей. Це, у свою чергу, потребує спеціальної підготовки фахівців різного профілю правової
роботи, формування цілісної системи професійних знань на основі науково-методологічних підходів з
урахуванням сучасних інноваційних методик та технологій.
Аналіз основних досліджень і публікацій. Зауважимо, що про професіоналізм фахівця юридичної
галузі свідчить і той факт, що поряд із його практичною діяльністю виділяють наукову (де досліджуються і
аналізуються нові знання про юридичну теорію і практику) та освітню (у процесі якої здійснюється
підготовка майбутніх фахівців юридичного профілю). Аналіз досліджень наступних науковців
(А. Білоножко, В. Гришко, М. Ковальов, Н. Кожем’яко, В. Ситянін та ін.) переконує, що процес підготовки
майбутніх фахівців у досліджуваній галузі спрямований на формування їхньої різносторонньої
компетентності і професіоналізму. Професійність вказує й на те, що здобувши спеціальну освіту, працівник
може здійснювати кваліфікаційну діяльність за визначеним колом посад, які передбачають ще й
спеціалізацію знань у певній галузі права. Іншими словами, неможливість виконувати функції юриста без
відповідних знань та умінь, навичок, а іноді й без певного досвіду юридичної роботи, вимагає створення
спеціалізованої системи професійної підготовки для забезпечення сфери юридичної діяльності кадровим
потенціалом.
Мета статті. Опрацьовані наукові дослідження, проведені спостереження навчального процесу та
практичної діяльності фахівців права дали підстави для окреслення особливостей підготовки майбутнього
юриста. Зокрема: багатогранність, інтегрованість та суб’єктність галузі майбутньої професійної діяльності.
Підґрунтям для такого висновку виступили, насамперед, такі науково- педагогічні підходи до розв’язання
проблеми фахової підготовки юристів, які задовольняють як у традиційній, так і в інноваційній площині:
системний, аксіологічний, особистісно-орієнтований, компетентнісний та діяльнісний.
Виклад основного матеріалу. У філософській літературі (В. Афанасьєв, Л.-фон Берталанфі,
І. Блауберг, В. Садовський, Е. Юдін та ін.) системний підхід розглядається як напрям наукового пізнання і
практики, в основі якого лежить дослідження об’єкта як системи, яка вивчається переважно під кутом зору
внутрішніх і зовнішніх її властивостей і зв’язків, які обумовлюють цілісність об’єкту, його внутрішню
організацію й функціонування. Цей підхід діє на всьому полі наукового знання і використовується різними
галузями. Так, у дослідженнях професійної педагогіки його реалізація забезпечує можливість розробки
цілісних інтеграційних моделей навчання, виявляти основні функції, елементи, компоненти, їх зв'язки і
відношення, системотвірні фактори та умови їх функціонування в статичному й динамічному аспектах.
Взаємозв'язок фактів і явищ педагогічного процесу, взаємодія ситуацій, компонентів навчання і
виховання об'єктивно вимагає всебічного аналізу всієї системи. Аналіз вивчення наукових розробок у
досліджуваній сфері дав підстави зробити висновок, що підготовка майбутніх юристів до професійної
взаємодії має складати цілісну динамічну систему, яка включає окремі структурні й функціональні
компоненти, взаємозалежні зв’язки між ними, педагогічні умови існування. Відповідно і процес підготовки
має бути спрямований на формування висококваліфікованого компетентного фахівця, який оволодів
системою професійно-орієнтованих знань, умінь та навичок.
У межах дослідження предмету (формування готовності до професійної взаємодії майбутнього юриста)
окрім означених результатів навчання важливо формувати професійне системне мислення, яке сприяє
© Браткова О. І., 2018
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умінню варіативно будувати і коригувати професійну діяльність, віднаходити оптимальні поєднання
доцільних, гуманістично спрямованих засобів, форм і методів взаємодії з оточуючими, уміння регулювати
власну професійну діяльність, з доцільність професійних дій, що зменшуватиме елемент стихійності.
Аналіз наукових досліджень у галузі підготовки майбутніх юристів (О. Конуп, І. Марчук, В. Рижиков,
Т. Трегубенко та ін.) показав, що системний підхід цієї підготовки є методологічним механізмом вивчення
формування майбутнього юриста як складної, багаторівневої системи, яка характеризується своїми
компонентами, показниками, функціональними особливостями, ієрархією побудови, відповідністю
взаємозв’язків, динамікою розвитку.
Реалізація особистісно орієнтованого підходу передбачає, з одного боку орієнтацію освітнього
процесу, зокрема професійної підготовки майбутніх юристів на загальну мету – розвиток особистості
студента як фахівця у галузі права, а з іншого – шлях реалізації цієї мети – суб’єкт-суб’єктна взаємодія всіх
учасників навчально-виховного процесу і, безпосередньо, відносин студент-викладач.
Навчання за новими стандартами потребує істотної перебудови роботи викладачів в бік її
індивідуалізації, що потребує більш глибокої спеціалізації самих викладачів. Це зумовлює суб’єктсуб’єктний рівень зв’язків, однак тут же криються витоки специфічних рис суб’єкта. Визначальними є не
лише знання та вміння викладача, а й власне уміння направити їх на розвиток особистості студента [1].
Тобто, майбутній юрист, як суб’єкт навчання, є кінцевим адресатом системи педагогічних дій. Особистісно
орієнтований підхід підготовки відображає дуальність суб’єкта навчання: з одного боку елемент системи
педагогічного виміру навчальних змін, а з іншого – особистість, яка переживає визначені зміни в міру
виконання навчальних задач. І саме зміни особистості визначають якісний розвиток педагогічного процесу
як соціально-орієнтованої системи. Таким чином, реалізація нових вимог до професійної підготовки
майбутніх юристів у ВНЗ можлива за багатьох умов особистісно-орієнтованого підходу, але серед них
першочерговими постають: оновлення структури і змісту професійної освіти за умов інтеграції знань
гуманітарних дисциплін; впровадження інноваційних педагогічних технологій, орієнтованих на реалізацію
завдань формування такого фахівця, який здатний ефективно працювати в динамічно-змінюваному
середовищі. Тому ми пропонуємо впровадити спецкурс ''Основи професійної взаємодії юриста'' як
дисципліну за вибором студента.
Аксіологічний підхід дає змогу акцентувати можливості та ресурси навчального процесу з підготовки
майбутніх юристів на розвиток загальнолюдських, професійних та особистісних цінностей, він є
фундаментом для конструювання випускниками свого внутрішнього світу, аксіосфери, стійкої життєвої
позиції та ефективної професійної діяльності. Таку позицію у необхідності формування системи ціннісних
орієнтацій фахівців галузі права визначено нами на основі аналізу теоретичних та практичних розробок
досліджень М. Городиського, С. Сливки, В. Рижикова, О. Тюріна та ін.
У межах цього підходу цінності розглядаються як основа регуляції людської поведінки, навчальної і
професійної діяльності, прийняття рішень у ситуаціях вибору, дає змогу аналізувати процес формування
системи знань, умінь, навичок через детермінацію ціннісного ставлення педагога й учня до змісту і
результатів власної діяльності, професійних ролей і позицій. Цінності є складним соціально-психологічним
утворенням, у якому поєднуються цільова і мотиваційна спрямованість орієнтацій. Аксіологізація навчання
забезпечує зміщення акцентів із зовнішніх аспектів управління процесом формування знань, умінь і
навичок на внутрішні фактори активізації ціннісно-смислової сфери, самоорганізації навчальнопізнавальної діяльності майбутніх фахівців. У ''Правилах поведінки та професійної етики осіб рядового та
начальницького складу органів внутрішніх справ України'' зазначається на важливості і необхідності
формування моральних цінностей, єдності переконань і поглядів у сфері професійної етики та службового
етикету, орієнтованих на професійно-етичний еталон поведінки дотримання професійно-етичних вимог до
службової, позаслужбової та антикорупційної поведінки; виховання високоморальної особистості
працівника, яка відповідає етичним нормам і принципам, загальнолюдській і професійній моралі; навички
взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями, населенням з урахуванням норм і
принципів професійної та службової етики [2: Правила ].
Компетентнісний підхід ґрунтується на визнанні професійних ціннісних орієнтацій майбутніх юристів,
як результату професійної підготовки у ВНЗ. Теоретичні положення про запровадження компетентнісного
підходу до дослідження процесу сучасної професійної підготовки фахівців знаходимо в роботах Н. Бібік,
І. Зимньої, О. Дубасенюк, Н. Кічук, С. Лісової, О. Пометун та ін. Вивчення формування компетентності у
підготовці юристів також представлені у низці наукових розвідок (А. Білоножко, В. Гришко, М. Ковальов,
М. Криськів, Й. Солодуха, О. Уваркін та ін.).
Аналіз сутності професійної взаємодії дозволив встановити, що вона у своїй основі має домінанту
суб'єктивного фактора, тобто за своєю суттю є конструктивною. До об'єктивних чинників можна віднести
систему формування компетентності у професійній взаємодії, яка передбачає педагогічно доцільну її
організацію через активне включення студентів у практико-орієнтовану проектну діяльність, що має своїм
наслідком зміну суб'єктів освітнього процесу вишу взагалі і їх компетентності, зокрема [3]. Структура
розглянутої взаємодії включає її сфери і вектори, які мають бути враховані при розробці авторської системи
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формування готовності (компетентності) майбутнього фахівця до професійної взаємодії.
У межах нашого дослідження реалізація цього підходу полягає у конструюванні такого навчального
процесу, який зводиться не лише до опанування професійних знань, умінь, навичок і наявності
професійних цінностей, а й передбачає їхню актуалізацію та мобільність майбутнього юриста в розв’язанні
професійних проблем, виконанні професійних завдань на високому рівні. З цією метою нами пропонується
застосування інтерактивних педагогічних технологій та кейс-методу.
Зміст діяльнісного підходу полягає у тому, що людська психіка не тільки проявляється, але і формується
у діяльності. І застосування цього підходу дозволяє ґрунтовно дослідити механізми формування
структурних компонентів діяльності, простежити взаємозумовленість між її елементами, з’ясувати
необхідні умови її організації тощо.
У межах нашого дослідження діяльнісний підхід у підготовці майбутніх юристів до професійної
взаємодії реалізується через організацію навчальної діяльності її суб’єктів (викладачів, студентів) з метою
досягнення визначеної цілі – оволодіння професійно спрямованими знаннями, уміннями, навичками
відповідно до кваліфікаційних вимог, потреб і запитів майбутньої практичної діяльності. Необхідно
зазначити, що діяльність кожної юридичної спеціальності містить у собі такі аспекти організації і
здійснення професійної взаємодії:
- соціальна (профілактично-виховна) діяльність (охоплює соціальний аспект у діяльності працівника
правоохоронних органів і включає необхідність у взаємодії з громадянами організацію і
проведення профілактичних заходів, правову пропаганду, участь у перевихованні
правопорушників для повернення їх до соціальної норми поведінки);
- пошукова (пізнавальна) діяльність (характеризується організацією взаємодії з різною категорією
суб’єктів з метою збору вихідної інформації, її аналізу з встановленням ступеня вагомості і
необхідності для виконання професійних завдань; питома вага найбільш висока в діяльності
слідчого, оперативного працівника, судді);
- реконструктивна діяльність (передбачає поточний і завершальний аналіз всієї зібраної інформації у
справі і висування на базі її синтезу, аналізу для розробки робочих версій, планування роботи,
презентації інтересів клієнтів тощо);
- комунікативна діяльність (включає організацію взаємодії з різними категоріями людей для
вирішення професійних завдань, особливо велику питому вагу має у діяльності адвокатів,
оперативних працівників);
- організаційна діяльність (характеризується проявом вольових дій по реалізації й перевірці робочих
версій і планів; умінням організації людей у групах, самоорганізованості). Аналіз виділених
аспектів зумовлює вирішення об’єктивної потреби в підготовці майбутнього фахівця у
досліджуваній сфері фахівця крім озброєння необхідними фаховими знаннями створити
сприятливі умови для забезпечення активного включення самого студента у процес професійноорієнтованої діяльності. Реалізація цієї мети можлива за умов організації практико-орієнтованого
навчання майбутнього юриста, яке передбачає те, що суб’єкт навчання із самого початку ставиться
в діяльнісну позицію, яка забезпечується впровадженням професійно-орієнтованих форм
організації навчального процесу та передбачає не лише практичну орієнтацію окремих навчальних
дисциплін, а й зміст усієї його підготовки у ВНЗ.
Впровадження практико-орієнтованого підходу вимагає створення викладачами середовища, в якому
студенти мають можливість виявити і реалізувати свій інтерес до пізнання, зробити його усвідомленою
потребою в саморозвитку, власній професійній та соціальній адаптації. У нашому дослідженні одним із
основних засобів реалізації практико-орієнтованого підходу є розробка і впровадження практикоорієнтованих завдань, з неодмінною умовою їх застосування – розробкою коректних умов і правил їх
виконання. Також для досягнення мети формування готовності майбутніх юристів до професійної взаємодії
розроблявся для студентів і окремо створювався самими студентами комплекс практико-орієнтованих
проектів, котрі, на нашу думку, є результатом індивідуальної або колективної професійно-орієнтованої
діяльності.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, аналіз проблеми формування
готовності майбутнього юриста до професійної взаємодії показав, що можливість системного вивчення
процесу підготовки та розробки її моделі у формуванні особистості сучасного майбутнього юриста,
забезпечується цілісністю та системністю цього процесу. Сутнісними характеристиками майбутнього
фахівця-юриста виступають активність, творчість, самовдосконалення, орієнтація на власний розвиток,
процеси самоорганізації та саморозвитку, їх постійна взаємодія з оточуючим середовищем, що спонукає до
становлення нових якостей особистості, які відбуваються на основі впровадження особистісно
орієнтованого підходу; визнання особистості як вищої цінності, орієнтація її в етичних, моральних,
екологічних, правових, професійних цінностях має здійснюватися на позиціях аксіологічного підходу в
освіті; визнання діяльності основою, засобом і вирішальною умовою розвитку особистості у формуванні
необхідної професійної компетентності фахівця з позицій компетентнісного і діяльнісного підходу.
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Тому, перспективу нашого подальшого дослідження вбачаємо у розробці структурно-функціональної
моделі формування готовності майбутніх юристів до професійної взаємодії.
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Браткова Е. И. Научные подходы в подготовке будущих юристов к профессиональному
взаимодействию.
В результате анализа проблемы формирования готовности будущего юриста к профессиональному
взаимодействию установлено, что возможность системного изучения процесса подготовки и
разработки ее модели в формировании личности современного будущего юриста, обеспечивается
целостностью и системностью этого процесса через реализацию следующих научных подходов, а
именно: личностно-ориентированного, аксиологического, компетентностного и деятельностного
подходов. Установлено, что в результате применения вышеупомянутых научных подходов
формируются важные как и личностные качества будущего специалиста-юриста, так и его
профессиональные знания, умения и навыки, в частности: активность, творчество,
самосовершенствование, ориентация в этических, моральных и правовых ценностях.
Ключевые слова: высшее образование; подготовка юристов; профессиональное взаимодействие;
научные подходы; системный; личностно-ориентированный; аксиологический; компетентностный;
деятельностный.
Bratkova O. I. Scientific Approaches for Preparing Future Lawyers to Professional Interaction.
The professional activity of a lawyer is focused on elementary norms of the general human morality, which
regulate human relations on the basis of mutual respect, humanity, justice. Compliance with these norms
provides the effective work of a lawyer in favour of the society, state and people. This, in turn, requires the
special training of specialists in a different profile of a legal work, the formation of a whole system of
professional knowledge on the basis of the scientific and methodological approaches, taking into account
modern innovative techniques and technologies.
The analysis of the following scholars’ researches (A. Bilonozhko, V. Gryshko, M. Kovaliov, N. Kozhemiako,
V. Sytianin, etc.) convinces that the process of training the future specialists in the investigated branch is aimed
at the formation of their comprehensive competence and professionalism.
As a result of researching the problem of formation the future lawyer’s readiness to professional interaction, it
has been established that the possibility of systematically studying the process of preparing and developing its
model in shaping the personality of a contemporary future lawyer is ensured by the integrity and systemic nature
of this process through the implementation of the following scientific approaches, namely: personally oriented,
axiological , competency and activity approaches. It is revealed that as a result of applying the aforementioned
scientific approaches important personal qualities of the future specialist-lawyer and his professional
knowledge, skills and abilities are formed, in particular: activity, creativity, self-improvement, and orientation in
ethical, moral and legal values.
Key words: higher education, training of lawyers, professional interaction, scientific approaches, systemic,
personally oriented, axiological, competent, active.
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НАУКОВІ ЗАСАДИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ СЕРЕДНЬОЇ
ШКОЛИ
У статті здійснено аналіз наукових засад інтелектуального розвитку особистості, розглянуто основні
теорії розвитку особистості, сучасне розуміння понять інтелекту та структури інтелекту. На основі
здійсненого аналізу основних підходів до розуміння інтелекту та розвитку особистості
інтелектуальний розвиток особистості визначено як неперервний процес становлення і формування
якісних змін у структурі інтелекту особистості, в основі якого лежать психічні процеси, мислення та
уява, мова і мовлення. Інтелектуальний розвиток знаходиться у прямо пропорційній залежності від
навчання, у основі яких лежать зовнішні і внутрішні чинники, найважливішими з яких є наявність
стійкої мотивації, розвивального освітнього середовища.
Ключові слова: особистість, розвиток, інтелект, інтелектуальний розвиток, теорії інтелекту,
біоекологічна теорія інтелекту.
Орієнтованість українського суспільства на євроінтеграцію обумовлює реформування системи освіти,
що спонукало розбудову Нової української школи. Основна мета НУШ – допомогти розкрити та
розвинути здібності і можливості кожної особистості. Очікуваним результатом реалізації концепції НУШ
є розвиток особистості школяра, зокрема інтелектуальний, що забезпечить здатність навчатися впродовж
життя та швидко адаптуватися у суспільних змінах.
Нормативно-правова база сучасної освіти (Концепція Нової української школи, що пройшла
обговорення 27.10.2016, Закони України "Про освіту", прийнятий 5 вересня 2017 року № 2145-VIII, "Про
загальну середню освіту", прийнятий 13 травня 1999 року №651-ХІV, Національна доктрина розвитку
освіти в Україні у ХХІ столітті (2001), та ін.) визначає, що оволодіння знаннями, поглядами та
світобаченням у системі сучасної освіти усіх ланок зорієнтовано на забезпечення розвитку особистості.
Інтелектуальний розвиток особистості під час навчання є найбільш важливим завданням теорії та
методики сучасної освіти. Відтак існує об’єктивна потреба дослідження проблем розвитку особистості,
інтелекту, інтелектуального розвитку. Найважливішим аспектом розв’язання піднятої проблеми є
окреслення наукових засад інтелектуального розвитку особистості.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Дослідження інтелектуального
розвитку особистості ґрунтується на теоріях розвитку особистості (філософсько-психологічна концепція
С. Л. Рубінштейна, психологічна теорія формування особистості через розвиток її стосунків
В. М. Мясищева, культурно-історична теорія розвитку особистості Л. С. Виготського, теорія
Г. С. Костюка, що розглядає особистість "як систему систем", динамічна функціональна психологічна
теорія особистості К. К. Платонова, теорія особистості Б. Г. Ананьєва, психологічна теорія особистості
як джерела суспільно-трудової активності людини А. Г. Ковальова, теорія виховання всебічно розвиненої
особистості В. О. Сухомлинського, соціально-психологічна теорія особистості О. В. Петровського, теорія
розвитку у навчальній діяльності О. К. Дусавицького, концепція особистості Г. А. Балла, стратегічна
теорія виховання творчої особистості В. О. Моляко, теорія особистісно орієнтованого виховання
І. Д. Беха, генетико-психологічна теорія розвитку особистості С. Д. Максименко, дослідження
особистості як ноологічної категорії Г. П. Васяновича, В. Д. Онищенко, концепція особистості як
трансцендентальної сутності О. В. Вознюка).
Важливими для розуміння розвитку особистості є теорія здібностей (Б. М. Теплова, Б. Г. Ананьєва,
В. М. Мясищева, О. Г. Ковальова, К. К. Платонова), та трактування розвитку у зв’язку з розвитком
здібностей (С. Л. Рубінштейна, Г. С. Костюка).
Для встановлення взаємозв’язку між інтелектуальним розвитком та навчанням у школі
використовуються
теорії
розвивального
навчання
(Л. С. Виготського,
В. В. Давидова,
О. К. Дусавицького, Д. Б. Ельконіна, С. Д. Максименко) та теорії модульно-розвивального навчання
(А. М. Алексюка, В. О. Огнев’юк, А. В. Фурмана, С. П. Семенець).
Трактування інтелектуального розвитку неможливе без окреслення змісту таких понять, як інтелект
та структура інтелекту. Серед основних теорій інтелекту найбільш вагомими є теорія множинного
інтелекту (Говарда Гарднера (1983), Даніеля Гоулмана (1995), Джона Мейера, Пітера Саловея
(2000); факторно-аналітичні теорії інтелекту К. Спірмена (1927), Д. Гілфорда (1970), тріархальна теорія
інтелекту Стернберга (1985, 1988), теорія інтелекту і когнітивного розвитку Андерсона, біоекологічна
© Ващук О. В., 2018
45

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

теорія інтелекту Стефана Цесі (J. Ceci, 1990), теорія інтелектуального діапазону В. М. Дружиніна,
психологічна модель інтелекту – як ментального досвіду особистості М. О. Холодної).
Однак, не зважаючи на значну кількість досліджень особистості, онтології розвитку, формування
інтелекту, не існує єдиного чіткого визначення поняття інтелектуального розвитку особистості.
Також варто відмітити, що предметом наукових пошуків були проблеми сутності та механізмів
розвитку особистості, у той же час недостатньо розкрито проблеми засобів, методів та умов
інтелектуального розвитку.
Мета дослідження – здійснити науковий аналіз проблеми інтелектуального розвитку особистості,
визначити наукові засади інтелектуального розвитку особистості учня у процесі навчання в середній
школі.
Виклад основного матеріалу. Проблема становлення і розвитку особистості, розвитку інтелекту
складна і багатогранна, що є основною причиною відсутності єдиного загальноприйнятого трактування
дефініцій "інтелект" та "інтелектуальний розвиток особистості". М. Л. Смульсон складність і
неоднозначність проблеми розвитку інтелекту пов’язує з орієнтацією наукових досліджень на зовнішні
прояви психічних явищ, фіксацію їх властивостей, і відсутність пошуків у напрямку вивчення механізмів
розвитку, що сформувало думку про стабільність рівня інтелекту впродовж життя людини. Однак
М. Л. Смульсон, ґрунтуючись на працях М. О. Холодної, доводить динамічність інтелекту і вважає, що
дослідження процесів розвитку інтелекту дасть можливість розбудовувати відповідні розвивальні
середовища.
Розвиток розглядається як необоротна, спрямована, закономірна зміна матеріальних чи ідеальних
об’єктів [1].
Г. С. Костюк [2] розробляв принципи розвитку особистості, виходячи з онтогенетичного становлення
особистості і її психічних властивостей. Науковець вважав, що соціальні фактори впливають на
психічний розвиток особистості через власну діяльність, завдяки цьому особистість засвоює соціальний
досвід, що забезпечує перехід зовнішніх, інтеріндивідуальних ставлень у внутрішні, інтераіндивідуальні
властивості особистості. Цей процес залежить від суб’єктивних умов: від відношення особистості до
діяльності, її внутрішньої позиції, значущості даної діяльності для особистості.
Відтак, розвиток особистості відбувається все життя у процесі безперервного навчання, базується на
власному і на суспільному досвіді. Провідну роль у розвитку має діяльність, спрямована на суспільно
значущих цінностей. Г. С. Костюк вказував, що розвиток особистості керується ззовні, спрямовується
суспільством, однак реалізується як процес, який саморозвивається під впливом внутрішніх потреб,
джерелом розвитку стають внутрішні протиріччя, що виникають у процесі життя.
Б. Г. Ананьєв розуміє особистість як суспільний індивід, об’єкт і суб’єкт історичного процесу.
Підтримуємо його думку стосовно того, що розвиток особистості визначається сукупністю умов
соціального існування у дану історичну епоху, особистість конкретно-історична, вона є продуктом своєї
епохи і життя країни, тому варто враховувати не тільки процес її виховання, становлення, а й окремі
соціальні умови. Разом з цим особистість не пасивний об’єкт впливу із зовні, вона є активним суб’єктом
створення власного середовища. На основі цього варто зазначити, що для розвитку особистості важливе
значення має створення відповідного розвиваючого освітнього середовища, враховуючи, що кожен
індивід впливатиме на освітнє середовище. Тому оточення особистості має надзвичайно важливе
значення у розвитку, наявність індивідів з подібною спрямованістю, вмотивованих до розвитку є
стимулом для розвитку інших.
Сучасні психологічні трактовки розвитку [3] зосереджені на розумінні розвитку на основі принципів
безперервності (континуальності), антиципації та суб’єктивності. Відтак, всі етапи розвитку
взаємопов’язані, наступні стадії розвитку детерміновані попередніми і потребують підготовки, однак
суб’єктність розвитку обумовлює невизначеність і унікальність шляхів розвитку, індивідуальністю
розвитку окремої особистості та авторства власного розвитку. Детермінованість послідуючих етапів
розвитку у педагогіці трактується на основі теорії поетапного формування розумових дій і прийомів
розумової діяльності (П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализіна).
Відтак, розвиток особистості – це безперервний необоротний, закономірний процес, що складається з
певних стадій і залежить не лише від зовнішніх впливів, а й від власної активності особистості.
В. Н. Мясищев наголошував, що "вивчаючи особистість, її можна вивчати лише у діяльності".
Основною рушійною силою є діяльність. Як наслідок, інтелектуальний розвиток особистості учня не
залежить від процесу научіння. На основі досліджень С. П. Семенця [4], встановлено, що реальні
можливості для становлення і інтелектуального розвитку особистості притаманні суб’єкту, що прагне до
розвитку через власну діяльність. Науковець вказує, що "розвиток учня – це процес його самотворення
як особистості у діяльності. Такою діяльністю є навчальна, що виступає формою засвоєння теоретичних
знань у процесі розв’язання навчальних задач" [1].
Функціонування інтелекту можна пояснити на основі біоекологічної теорії інтелекту Стефана Цесі
(Сесі, 1990) [2], згідно з якою інтелект визначається не лише на основі IQ чи інших біологічних
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показників, а формується внаслідок взаємодії між когнітивними потенціалами і добре організованою
базою знань. Стефан Цесі використовує поняття "екологічна ніша", яку займає кожна особистість, що
включає можливості, закладені в індивідуальному оточенні чи контексті. Контекст – це особливості
особистості, внутрішня мотивація, рівень освіченості і сформованості компетентності у галузях, де
самореалізується індивід. Помічено, що індивіди, які не наділені значними здібностями до абстрактного
мислення, а володіють достатнім запасом знань та умінь у потрібній галузі, є більш успішними при
виконанні поставлених завдань і розв’язанні задач.
М. Л. Смульсон [5, 6] у своїх дослідженнях робить висновок, що крім конкретного (практичного) та
академічного інтелекту, виділяють також соціальний інтелект – як вид інтелекту, який забезпечує
ефективність соціальної активності особистості, є специфічною формою організації ментального досвіду
в сфері соціальної взаємодії, виявляється в спілкуванні, спільній діяльності, груповій взаємодії,
менеджменті.
Також виокремлюють емоційний інтелект – групу розумових здатностей, які допомагають сприйняти
і зрозуміти власні почуття і почуття інших людей, а також регулювати власні почуття (Г. Алдер,
О. П. Саннікова). Однак численні дослідження вітчизняних та зарубіжних фахівців показали, що інтелект
– це багатоаспектний конструкт.
В. М. Дружинін створив теорію інтелектуального діапазону, в основі якої уявлення про наявність
ієрархічних взаємозалежних зв’язків між різними факторами інтелекту. В. М. Дружинін розкриває
поняття феномена "лівого зсуву" кривої розподілу показників числового інтелекту. Відтак, вербальний і
просторовий інтелект пов’язані між собою, але не простою кореляційною залежністю. Верхньою межею
значення просторового інтелекту є рівень розвитку вербального інтелекту. Але високорозвинений
вербальний інтелект не завжди визначає розвиток просторового інтелекту. Тобто, розвиток вербального
інтелекту є лімітуючою, але не єдиною умовою розвитку просторового інтелекту. Аналогічна залежність
існує між числовим і просторовим інтелектами. Просторовий інтелект є обмежуючим фактором для
розвитку числового інтелекту, відтак розвиток просторового інтелекту є необхідною, але не єдиною
умовою розвитку числового інтелекту.
Модель В. М. Дружиніна вибудовує ієрархічну структуру відношень різних видів інтелекту.
Фундаментом інтелектуального розвитку особистості є вербальний інтелект, над ним надбудовується
просторовий, і лише при високорозвинених вербальному і просторовому інтелектах розвивається
числовий. Теорія інтелектуального діапазону В. М. Дружиніна пояснює не лише ієрархію
інтелектуального розвитку, а й генетичний розвиток одних здібностей на базі інших в онтогенезі.
Існує модель успішного інтелекту, автором якої є О. Ю. Буров. Ця модель пояснює структуру
інтелекту, яка включає академічний (логіко-математичний, лінгвістичний, візуально-просторовий,
кінестичний інтелект) персональний (самосвідомість, самоаналіз, самоадаптація), міжіндивідуальний
(чутливість, емпатію), соціальний, практичний, емпіричний (здатність впоратися з новою ситуацією,
опрацьовувати інформацію), креативний інтелекти.
Отже, структура інтелекту включає такі складові:
когнітивний потенціал  розумові здібності індивіда, різні аспекти мислення; здатність визначати
проблему і розробляти алгоритми її розв’язання;
добре організована база знань: загальна поінформованість, рівень навченості, адаптивна система, що
забезпечує ефективність взаємодії із середовищем [7].
Розвиток мислення характеризується наступною сукупністю показників: сформованість розумових
дій подумки; високий рівень розвитку процесів аналізу та синтезу; здатністю перенесенням сформованих
раціональних прийомів мисленнєвої діяльності на завдання та проблеми, які потрібно вирішувати
індивіду; системності і глибиною знань.
Процес розвитку мислення відбувається поступово від сформованості репродуктивних дій до
розвитку продуктивних мисленнєвих дій, які можна розмежувати на чотири основні групи: практичні і
відтворювальні дії; мислиннєві дії; контролюючі, оцінюючі та творчі дії; здатність до цілепокладання
(планування).
Отже, мислиннєва діяльність, зокрема критичне, просторове та дивергентне мислення, виступає у
ролі внутрішньої умови, яка впливає на подальший розвиток розумових здібностей людини.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Одним з пріоритетів сучасної
освіти є збереження розвивального потенціалу навчання. Розвиток особистості – це безперервний
необоротний, закономірний процес, що складається з певних стадій і залежить не лише від зовнішніх
впливів, а й від власної активності особистості.
Розвиток – процес зміни, руху від більш низького до більш високого, від простого до більш
складного. Розвиток особистості у процесі навчання, у першу чергу, розглядається як інтелектуальний.
Основним проявом інтелекту є здатність до мислення. Мислення є процесом функціонування інтелекту, а
розвиток інтелекту обумовлює якість розумової діяльності.
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Розвиток особистості відбувається через включення у діяльність. Діяльність учня повинна бути
наближеною до дослідницької і містити такі дії: усвідомлення та аналіз ситуації, виокремлення
проблемних аспектів і планування шляхів розв’язання проблеми, пошук інформації, оцінка інформації та
засобів розв’язання проблеми, висування гіпотез та їх обґрунтування, перевірка гіпотез, оцінка та аналіз
отриманих результатів, узагальнення та формулювання висновків.
Інтелектуальний розвиток – це неперервний процес становлення і формування якісних змін у
структурі інтелекту особистості, в основі якого лежать основні психічні процеси, мислення та уява, мова
і мовлення. Розвиток інтелекту відбувається паралельно з процесами навчання, залежить від зовнішніх і
внутрішніх чинників, найважливішими з яких є наявність мотивації, розвивального освітнього
середовища.
Інтелект багатогранний і має ієрархічну структуру, що включає вербальний, просторовий, числовий,
емоційний інтелект. У рамках проведеного дослідження виокремлюємо такі складові інтелектуального
розвитку особистості, як когнітивний потенціал та добре організовану, систематизовану базу знань, що
забезпечує ефективність особистості у її взаємодії середовищем та високу компетентність у обраній
галузі самореалізації.
Інтелектуальний розвиток супроводжується формуванням інтелектуальних умінь, серед яких
базовими є логічні операції, уміння мотивувати власну розумову діяльність, концентруватися на
проблемі, шукаючи засоби та шляхи її розв’язання, оцінювати інформацію, виконуючи мислиннєві
операції; творчо використовувати знання.
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Ващук Е. В. Научные основы интеллектуального развития личности ученика средней школы.
В статье проведен анализ научных основ интеллектуального развития личности, рассмотрены основные
теории развития личности, современное понимание понятий интеллекта и структуры интеллекта. На
основе проведенного анализа основных подходов к пониманию интеллекта и развития личности
интеллектуальное развитие личности определено как непрерывный процесс становления и формирования
качественных изменений в структуре интеллекта личности, в основе которого лежат психические
процессы, мышление и воображение, язык и речь. Интеллектуальное развитие находится в прямо
пропорциональной зависимости от обучения, в основе которых лежат внешние и внутренние факторы,
важнейшими из которых является наличие устойчивой мотивации, развивающая образовательная среда.
Ключевые слова: личность, развитие, интеллект, интеллектуальное развитие, теории интеллекта,
биоэкологическая теория интеллекта.
Vashchuk O. V. Scientific Principles of Intellectual Development of Personality of Secondary School Pupils.
The intellectual development of the individual during the process of education is the most important issue of the
theory and methodology of modern education. Therefore, there is an urgent need to study the problems of the
development of personality, intelligence and intellectual development. The most vivid aspect of solving this burning
issue is the outline of the scientific foundations of intellectual development of the individual.
Despite a large number of studies of personality, its development and the intelligence as phenomenon, there is no
single clear definition of the concept of intellectual development of an individual.
It should be noted, that the subject of scientific research was the issue of the essence and mechanisms of personality
development. At the same time, the problems of means, methods and conditions of intellectual development were
not sufficiently solved.
Aim of the research is to carry out a scientific analysis of the problem of intellectual development of an individual,
as well as to determine the scientific principles of intellectual development of the student's personality in the
process of studying in a secondary school.
One of the priorities of modern education is to preserve the developmental potential of learning. The development
of personality is a continuous, irreversible, natural process consisting of certain stages. It depends not only on
external influences, but also on the individual's own activity.
Development is identified as a process of change, the constant motion from lower to higher and from simple to
more complex. In the same time, the development of an individual occurs through inclusion in the activity. The
activities of the student should be close to the research process and include the following actions: awareness and
analysis of the situation; the identification of problem and its aspects, as well as planning of ways to solve the
particular issue; finding and evaluating information and means of solving the problem; hypothesis and its
justification, together with the hypothesis testing, assessment and the analysis of the results; generalization and
formulation of the conclusions.
Intellectual development is a continuous process of formation of qualitative changes in the structure of intelligence
of an individual, which is based on the basic psychical processes, thinking and imagination, language and speech.
The development of intelligence occurs in parallel with the educational process and depends on external and
internal factors, the most important of which is the presence of motivation, development-friendly environment.
In the structure of intelligence, the following components are distinguished: cognitive potential, which is identified
as thinking in various aspects of its manifestation; mental capabilities of an individual; the ability to determine the
problem and develop algorithms for its solution and a well-organized knowledge base: general awareness, level of
training, adaptive system, ensuring the effectiveness of interaction with the environment.
Intellectual development is accompanied by the formation of intellectual skills. Intellectual skills are identified as a
system of intellectual actions, which consists of logical operations (techniques) and promotes the assimilation of
knowledge and the development of intellectual abilities of an individual. Intellectual skills is a set of skills, that
combines the ability of pupils to motivate their cognitive activity; concentrate on perceiving information and
assimilating it; carry out thoughtful operations; creatively use acquired knowledge; work independently with the
study book and reference literature.
Key words: personality, development, intelligence, intellectual development, theory of intelligence, bio-ecological
theory of intelligence.
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ПОЄДНАННЯ МЕТОДІВ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
В статті висвітлено здійснені проектування й розробка та практичне впровадження майстер-класу
''Інтегроване використання математичного моделювання та інформаційних технологій у прикладних
галузевих дослідженнях''.
Розроблено дизайн платформи віддаленого доступу для дистанційної форми навчання студентів в
умовах магістратури в закладах вищої освіти. Встановлено ефективність практичного впровадження з
використанням методу case-study, ситуативного моделювання прикладних задач дослідження у галузі за
результатами навчальних досягнень студентів експериментальних груп.
Ключові слова: математичне моделювання, інформаційні технології, прикладні наукові дослідження,
дистанційне навчання, платформи віддаленого доступу.
Постановка проблеми. Динамічний розвиток інформаційного суспільства зумовлює прискорений
розвиток комп’ютерних та комунікаційних технологій, визначається та характеризується глобальними
процесами інформатизації, що, у свою чергу, спричинює модернізацію системи вищої освіти щодо
забезпечення доступу до національних і світових інформаційних ресурсів, особливо на етапі
магістерської підготовки, в умовах якої формується компетентність педагога-дослідника галузі,
відбувається залучення до наукової школи молодих науковців. За таких умов постійно зростають вимоги
до підвищення якості вищої освіти. Одним із пріоритетних напрямів модернізації в цій галузі є
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують перебудову навчального
процесу у закладах вищої освіти та сприяють підвищенню його ефективності, інтеграції системи
вітчизняної освіти до європейського та світового освітнього простору, стимулювання професійного
саморозвитку та навчання упродовж життя.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досягнення цілей сталого розвитку суспільства через
науку, технології та інновації потребує створення суспільства освіченого загалу. Наші зусилля
спрямовані на започаткування реформи ''Нова українська школа'', яка є фундаментальною для наступних
рівнів освіти, розвитку науки та досліджень та переходу на економіку творчих знань [1].
''Ми хочемо перейти від школи знань до школи, що розвиває компетентності. Україна працює над
новою візією науково-дослідницьких пріоритетів (R&D – priority), які б сприяли сталому розвитку до
2030 року у руслі вирішення завдань відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН ''Перетворення
нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року'' (2015 р.). Розвиток
© Воскобойнікова Г. Л., Рудик А. В., Воскобойніков С. О., Мельник С. В., Ступак Д. Є., 2018
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науки, технологій та інновацій безпосередньо залежить від наявного в країні людського капіталу'', –
переконливо доводить Л. Гріневич [1, 2].
Дистанційне навчання відрізняється від інших форм навчання високою інтерактивністю та системою
управління пізнавальною діяльністю студентів, передбачає диференціацію та індивідуалізацію навчання.
У процесі ДН відбувається поєднання компетентності викладача, інформаційних технологій та
мобільності з бажанням і цілеспрямованістю студента.
Платформа дистанційного навчання є центральним елементом дистанційного навчання, програмним
забезпеченням для підтримки учасників дистанційного навчання, метою якого є створення та управління
педагогічним змістом, залежно від подання інформації, розмежування доступу до неї, ведення обліку
існують різноманітні програмні рішення, які відрізняються ступенем складності.
Проблема вибору платформи, на якій буде побудоване віртуальне навчальне середовище є ключовою.
Цей вибір залежить від цілого ряду чинників: вимоги до середовища, функціональні характеристики,
користувачі середовища, матеріальні ресурси для придбання і підтримки необхідної платформи. На
сьогоднішній день у світі існує значне число e-learning платформ для організації електронного навчання,
які поділяються на дві великі категорії: з закритим кодом (комерційні) та відкритим кодом
(поширюються безкоштовно) [3].
Формування дослідницьких вмінь на етапі магістерської підготовки у закладах вищої освіти
ґрунтується, перш за все, на застосуванні універсальних методів дослідження.
Метод математичного моделювання є сучасним потужним пізнавальним методом та ефективним
засобом розв’язування прикладних задач. Він ґрунтується на застосуванні математичної моделі як засобу
дослідження реальних об'єктів, процесів чи явищ і полягає у здійсненні певної послідовності етапів.
Етапи математичного моделювання за суттю в усіх дослідників схожі й досить широко висвітлені в
науковій та навчальній літературі. Для прикладу, В. О. Швець виділяє такі етапи розв’язування
прикладної задачі методом математичного моделювання [4]: 1) створення математичної моделі;
2) дослідження математичної моделі – розв'язування отриманої математичної задачі; 3) інтерпретація
розв’язків отриманих результатів, тобто переклад розв'язку математичної задачі з мови математики
мовою прикладної галузі.
Метод математичного моделювання дозволяє виключити необхідність виготовлення громіздких
фізичних моделей, пов'язаних з матеріальними витратами; скоротити час визначення характеристик
(особливо при розрахунку математичних моделей з використанням комп’ютерних технологій та
ефективних обчислювальних методів і алгоритмів).
Мета: проектування освітнього процесу на основі інтегрованого поєднання методів математичного
моделювання та інформаційних технологій.
Відповідно до мети визначено завдання дослідження:
1) здійснити проектування та розробку майстер-класу;
2) розробити дизайн платформи віддаленого доступу для дистанційної форми навчання студентів в
умовах магістратури в закладах вищої освіти.
Методи дослідження: системний аналіз наукових джерел та практичного використання методів
математичного моделювання, проектування, математичне моделювання, статистичні методи, метод casestudy моніторингу навчальних досягнень студентів після проходження майстер-класу.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для практичного використання математичного
моделювання доцільно застосовувати прийнятні класифікації математичних моделей за цілями
моделювання: дескриптивні, оптимізаційні та управлінські моделі. За методами реалізації та оператором:
аналітичні, алгоритмічні, лінійні, нелінійні. Також прийнятною є класифікація за параметрами. В
загальному випадку параметри, які описують стан і поведінку об’єкта моделювання можна розділити на
такі множини: 1) сукупність вхідних (керованих) впливів на об’єкт; 2) сукупність впливу зовнішнього
середовища (некерованих); 3) сукупність вихідних характеристик. Залежно від виду використаних
множин параметри моделі можуть поділятися на: якісні і кількісні; дискретні і неперервні; змішані.
При побудові моделей часто приходиться стикатися з недоліком інформації. При цьому можливі такі
варіанти опису невизначеності параметрів:

детерміноване – значення всіх параметрів моделі визначається детермінованими величинами
(тобто кожному параметру відповідає конкретне число або функція), спосіб відповідає повній
визначеності параметрів;

стохастичне – значення всіх або окремих параметрів моделі визначаються випадковими
величинами, заданими щільностями ймовірностями;

випадкове – значення всіх або окремих параметрів моделі встановлюються випадковими
величинами, заданими оцінками щільностей ймовірностей, отриманими в результаті обробки обмеженої
експериментальною вибіркою даних параметрів;

51

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка


інтервальне – значення всіх або окремих параметрів моделі описують інтервальними
величинами, заданими інтервалом, утвореним мінімальним і максимально можливими значеннями
параметра;

нечітке – значення всіх або окремих параметрів моделі описуються функціями належності
відповідній множині.
Статистичні моделі будуються на припущенні про те, що модельований процес є випадковим і
досліджується статистичними методами, зокрема методами Монте-Карло [5].
Одним із методів дослідження слабо структурованих систем є розроблений Т. Сааті [6] метод аналізу
ієрархій, який дозволяє звести дослідження навіть дуже складних систем до послідовності парних
порівнянь відповідним чином визначених компонент. Метод аналізу є замкнутою логічною
конструкцією, що забезпечує за допомогою простих правил аналіз складних проблем у всій їх
різноманітності.
Сучасні методики дисциплін природничо-наукового циклу поетапно здійснюють представлення
природничо-наукових явищ у вигляді образної, символьної, звукової інформації, які відображають одну
й ту ж сутність даного явища, що дозволяє певним чином кодувати різнорідну інформацію, надавати їй
чітке словесне формулювання, математичне обґрунтування, експериментальне підтвердження, що
принагідно відображає зміст методу моделювання у процесі навчання математики. Математичне
моделювання є окремою міжпредметною галуззю знань, через використання якого розкривається єдність
оточуючого світу і методу моделювання як методу пізнання [7].
Однією з основних особливостей імітаційного моделювання за методом Монте-Карло є використання
спеціальних комп’ютерних програм. Це відбувається тому, що на п’ятому етапі генерування випадкових
сценаріїв реалізації проекту повторюються 500–1000 разів. Метод Монте-Карло – це чисельний метод,
основу якого становить одержання великого числа реалізацій випадкового процесу, який формується так,
щоб імовірнісні характеристики (математичні очікування, імовірність деяких подій, імовірність
попадання траєкторії процесу в деяку область) дорівнювали певним величинам задачі, яка
розв’язується [8].
Було встановлено [9], що ідеї усереднення присутні у багатьох чисельних методах. Зокрема
розрахункова формула, такого популярного методу, як метод скінченних різниць (МСР) представляє
собою середнє арифметичне у випадку квадратної сітки, середнє зважене у випадку прямокутної сітки та
адаптованого шаблону. Метод скінченних елементів (МСЕ) також використовує усереднення при
побудові інтерполяційного поліному на окремому елементі. В схемах випадкових блукань методу
Монте-Карло теж використовується зважене усереднення. Це дає можливість для створення нових
моделей і методів.
Детерміновані моделі передбачають жорсткі функціональні зв’язки між змінними моделі, а
стохастичні – припускають наявність випадкових впливів на досліджувані показники [10].
Для формування компетентності педагога-дослідника у процесі магістерської підготовки в закладах
вищої освіти розроблено майстер-клас ''Інтегроване використання математичного моделювання та
інформаційних технологій у прикладних галузевих дослідженнях'' (із застосуванням методик
використання математичного моделювання, науковий доробок ''Методики використання математичного
моделювання у прикладних галузевих дослідженнях для формування професійної готовності майбутніх
магістрів математики до технологізації освітнього процесу у профільній школі'' Рудик А., 2018 р.).
Дизайн платформи віддаленого доступу для дистанційної участі у проведенні майстер-класу
інтегрованого використання математичного моделювання та інформаційних технологій у прикладних
галузевих дослідженнях розроблено авторами з урахуванням специфіки прикладних галузевих
досліджень та структуровано відповідні тематичні розділи.
Авторський програмний продукт, складова дизайну платформи (Authoring Packages) включає
електронний навчально-методичний комплекс ''Інтегроване використання математичного моделювання
та інформаційних технологій у прикладних галузевих дослідженнях'', кейси ситуативних задач для
використання математичного моделювання розроблені на основі застосування технологій і програмного
забезпечення HTML, PowerPoint, Trainer Soft, Macromedia Authorware, 3dmax та ін.
Управління віртуальним навчальним середовищем платформи здійснюється через системи Learning
Management Systems (LMS) і Learning Content Management Systems.
Для моніторингу навчальних досягнень студентів дистанційної форми навчання після дистанційного
проведення майстер-класу ''Інтегроване використання математичного моделювання та інформаційних
технологій у прикладних галузевих дослідженнях'' у процесі вивчення навчальної дисципліни
''Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності'' (в умовах
упровадження елементів дуальної освіти та застосування індивідуального графіку навчання магістрів)
використано метод case-study, ситуативного моделювання прикладних задач дослідження у галузі
відповідно тем розділів майстер-класу та вибору студентами експериментальних груп факультетів
фізико-математичного та інформаційних технологій (спеціалізація ''Управління інноваційною
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діяльністю'') алгоритмів їх вирішення, проектування дизайну експерименту із застосуванням методу
математичного моделювання, використання методик математичного моделювання при обчисленні
прогнозованих ризиків, застосуванні ризик-менеджменту реалізації проектів управлінських рішень, а
також навчання методів математичного моделювання в умовах технологізації освітніх процесів у
профільних школах.
Для порівняння результативності навчання студентів експериментальних груп (загальною кількістю
100 респондентів) проведено тестування з навчальної дисципліни ''Методологія та організація наукових
досліджень з основами інтелектуальної власності'' студентів контрольних груп (загальною кількістю 100
респондентів), які навчалися за затвердженими програмами (рис.1).
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Рис.1. Діаграма порівняння результативності експериментального навчання студентів
експериментальних і контрольних груп з навчальної дисципліни ''Методологія та організація
наукових досліджень з основами інтелектуальної власності'' з використанням методу case-study,
ситуативного моделювання прикладних задач дослідження у галузі
В експериментальних групах студентів, після дистанційного проведення майстер класу навчальні
досягнення покращились, відповідно: творчий рівень – 14; продуктивний – 41; функціональний – 43;
репродуктивний рівень застосування методів математичного моделювання у прикладних дослідженнях
галузі виявлено тільки у 2 студентів.
Висновки. На основі проведеного системного аналізу наукових джерел та практичного використання
методів математичного моделювання здійснено проектування й розробку та практичне впровадження
майстер-класу ''Інтегроване використання математичного моделювання та інформаційних технологій у
прикладних галузевих дослідженнях''.
Розроблено дизайн платформи віддаленого доступу для дистанційної форми навчання студентів в
умовах магістратури в закладах вищої освіти. Встановлено ефективність практичного впровадження з
використанням методу case–study, ситуативного моделювання прикладних задач дослідження у галузі за
результатами навчальних досягнень студентів експериментальних груп.
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Воскобойникова Г. Л., Рудык А. В., Воскобойников С. В., Мельник С. В., Ступак Д. Е. Организация
подготовки педагога-исследователя, на основе интегрированного сочетания методов
математического моделирования и информационных технологий.
В статье освещены проектирование и разработка и практическое внедрение мастер-класса
''Интегрированное использование математического моделирования и информационных технологий в
прикладных отраслевых исследованиях''.
На основе проведенного системного анализа научных и практических методов математического
моделирования и разработки проектов в области инженерных и прикладных наук обосновано
содержание теоретической части мастер–класса.
Разработан дизайн платформы отдаленного доступа для дистанционной формы обучения студентов в
условиях магистратуры в учреждениях высшего образования. Авторский программный продукт,
включает электронный учебно–методический комплекс ''Интегрированное использование
математического моделирования и информационных технологий в прикладных отраслевых
исследованиях'', кейсы ситуативных задач разработанные на основе технологий и программного
обеспечения HTML, PowerPoint, Trainer Soft, Macromedia Authorware, 3dmax.
Подтверждена эффективность практического внедрения с использованием метода case–study,
ситуационного моделирования прикладных задач исследования в области по результатам учебных
достижений студентов экспериментальных групп.
Ключевые слова: математическое моделирование, информационные технологии, прикладные научные
исследования, дистанционное обучение, платформы отдаленного доступа.
Voskoboinikova G. L., Rudyk A. V., Voskoboinikov S. V., Melnik S. V., Stupak D. E. Organization of
Training of a Teacher-Researcher, Based on an Integrated Combination of Methods of Mathematical
Modeling and Information Technologies.
The article highlights the design and development and practical implementation of the master class "Integrated
use of mathematical modeling and information technology in applied industry research."
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Based on the conducted system analysis of scientific and practical methods of mathematical modeling and
development of projects in the field of engineering and applied sciences, the content of the theoretical part of the
master class is substantiated.
The design of a remote access platform for distance learning of students in the magistracy in higher education
institutions has been developed.
The design of the remote access platform for remote participation in conducting the master class of integrated
use of mathematical modeling and information technologies in applied branch research has been developed
taking into account the specifics of applied branch research.
The author's software product includes an electronic educational and methodical complex ''Integrated use of
mathematical modeling and information technologies in applied industry research'', case studies of cases
developed on the basis of technologies and software HTML, PowerPoint, Trainer Soft, Macromedia Authorware,
3dmax.
The method of case-study, situational modeling of applied research problems in the industry, in accordance with
the topics of the master-class sections and the choice students of the experimental groups of algorithms for their
solution was used to monitor the students' learning achievements in the distance learning form.
The effectiveness of practical implementation using the case-study method, situational modeling of applied
research problems in the field according to the results of educational achievements of students of experimental
groups was confirmed.
Key words: mathematical modeling, information technologies, applied scientific researches, distance learning,
remote access platforms.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
У статті висвітлено шляхи використання педагогічних програмних засобів (ППЗ) у викладанні
екологічних дисциплін. Проаналізовано можливості системи динамічної математики GeoGebra, за
допомогою якої можна змоделювати у 3-D-просторові формули хімічних сполук органічної та
неорганічної природи, які становлять каркас біологічного та геологічного циклів в оточуючому
середовищі й визначають формування екосистем. Продемонстровано, що створення імітаційних
моделей засобами віртуальних лабораторій, які забезпечують користувачів повним набором
інструментів та системою змінюваних відповідно до заданих умов параметрів, а також вхідних та
вихідних даних (результатів експерименту), є ефективним з огляду на формування в студентів
природничих спеціальностей дослідницьких умінь й інформаційної компетентності.
Ключові слова: інформаційна компетентність, віртуальні лабораторії, імітаційні моделі, педагогічні
програмні засоби.
Постановка проблеми. Глобальна економіка, побудована на знаннях, нині багато в чому стала
реальністю. Експоненційне зростання знань і пов’язані з цим радикальні технологічні зміни по іншому
формулюють традиційні проблеми здобування знань, опанування ними в професійному середовищі та
освіті наступних поколінь.
Необхідною компонентою здійснюваних змін є інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), які є
одним із важливих напрямів модернізації та оновлення сучасної вищої освіти. ІКТ забезпечують
інтерактивність, інтенсифікацію та інноваційність процесу навчання в університеті, зворотній зв’язок
між суб’єктами дидактичного процесу.
Освіта нині виходить за традиційні рамки – змістово-предметні, організаційні, географічні, що
встановлювались упродовж століть. Це є імперативом прогресу і конкурентоспроможності [1: 8].
Канадський філософ і лінгвіст М. Маклюен (вважається автором теорії комунікацій) називав
комп’ютерний період сучасної епохи "Епохою інформації і програмної продукції", відзначив зростання
ролі інтелектуальної складової в житті суспільства. Він відзначав, що головною особливістю електронної
епохи є те, що вона створює глобальну мережу, багато в чому схожу за своїм характером на центральну
нервову систему людини [2: 41].
Інформатизація освіти суттєво впливає не тільки на зміст, але й на організаційні форми і методи
навчання та управління навчальною діяльністю, призводить до змін у навчальній діяльності учнів,
викладачів і тому, на нашу думку, повинна охоплювати всі сфери їх діяльності.
Проведене дослідження переконує, що значна кількість програмних засобів надають учасникам
навчального процесу можливості самостійно формулювати й розв’язувати за допомогою комп’ютерів
досить широке коло природничо-математичних завдань різних рівнів складності [3: 2].
Отже, основний дидактичний сенс використання ІКТ в освіті полягає в їх прикладному значенні,
оскільки ІКТ покликані формувати інтерактивну взаємодію та створювати власну освітню траєкторію
для кожного студента, як суб’єкта взаємодії, в якого завдяки цьому розвиваються здібності самостійно
приймати рішення та знаходити нестандартні варіанти розв’язання різних навчальних ситуацій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Шляхам використання ІКТ в освітній галузі присвячені
роботи таких науковців, як В. Биков, О. Бондаренко, Р. Гуревич, Г. Гордійчук, М. Жалдак,
В. Заболотний, М. Кадемія, Л. Коношевський, Г. Козлакова, Ю. Машбіц, О. Міщенко, І. Роберт та ін.
Проблемі використання ІКТ та дослідженню можливості комп’ютера як засобу для розвитку
розумової діяльності студентів, присвячені праці таких зарубіжних учених як: Р. Кроуфорд, С. Пейперт,
К. Річардс, К. Маклін, П. Росс.
У наукових працях вище згаданих авторів розглянуто оптимальні шляхи підвищення ефективності
пізнавальних можливостей та навчання студентів із використанням ІКТ, а також проаналізовано способи
класифікації педагогічних програмних засобів та особливості їх використання у навчальному процесі.
© Гордійчук Г. Б., Яценко Н. А., 2018
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Метою статті є аналіз можливостей комп’ютерно орієнтованих програмних засобів щодо здійснення
імітаційного моделювання екологічних і біологічних процесів і явищ.
Виклад основного матеріалу дослідження. Нині в усьому світі у зв’язку з глобальними проблемами
людства, зокрема екологічного характеру, започатковано різноманітні екологічні дослідження.
Зауважимо, що поняття "інформаційна компетентність" виникло у зв’язку з динамічним розвитком
ІК. Результати одного з перших досліджень інформаційної компетентності представлено у звіті кафедри
інформаційної грамотності державного університету Каліфорнії "Інформаційна компетентність в
університеті штату Каліфорнія" за 2001 рік.
У ньому інформаційну компетентність представлено як компетентність роботи з бібліотечними
ресурсами – компетентність, пов’язану з пошуком і опрацюванням різноманітних повідомлень [4: 4].
Бойцова О. інформаційну компетентність представляє у вигляді двох компонент – особистісної та
професійно-інформаційної. Друга, в свою чергу складається з інформаційної, комп’ютерної та
процесуально-діяльнісної складової. Інформаційна та комп’ютерна складова визначає загальні
компетенції майбутнього фахівця.
Процесуально-діяльнісна містить загальні і спеціальні компетенції, останні визначаються змістом і
напрямом професійної діяльності фахівця та стосуються розв’язування профорієнтаційних завдань
сучасними засобами комп’ютерної техніки [5: 8].
Під інформаційною компетентністю О. Крайнова розуміє інтегральну характеристику особистості, що
виявляється в її готовності реалізувати свій потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні якості),
готовності до саморозвитку, прояву ініціативи в галузі інформаційних технологій для успішної
професійної діяльності, а також усвідомлення особистої відповідальності за дотримання норм і правил
ергономічної безпеки з метою збереження здоров’я та підвищення ефективності діяльності [5: 12].
У міру розширення комп’ютеризації навчального процесу все помітніше стає дисбаланс між
технічними можливостями зберігання, передавання інформації в телекомунікаційних мережах і її
подання в різних формах для впливу на органи відчуття людини, з одного боку, та вимогами до змісту
відомостей у мережевих серверах, до структурування знань і вибіркового доступу до джерел знань з
іншого [6: 111].
Освітня діяльність сучасних навчальних закладів, як правило, здійснюється в межах інформаційного
освітнього середовища, для успішного функціонування якого необхідно створити відповідні педагогічні
умови.
Як свідчать наші дослідження, такими умовами є:

високий рівень інформаційної культури викладачів і студентів;

впровадження інноваційних, у тому числі й інформаційно-комунікаційних педагогічних
технологій, заснованих на суб’єктних для суб’єкта взаєминах;

діяльність рефлексії суб’єктів навчального процесу, здатних до адекватної самооцінки своєї
особистості.
Навчальний процес із включенням інтегрованого освітнього середовища передбачає роботу із
складовими, представленими на рис. 1 [7: 51]:

Рис. 1. Модель навчального процесу з використанням інтерактивного освітнього середовища
Повністю виключити з дидактичного процесу педагога та замінити його комп’ютером неможливо,
проте можна підготувати заняття таким чином, щоб комп’ютер разом з відповідною дидактичною
програмою сприяв активізації і візуалізації процесу навчання, реалізації практичної спрямованості
навчального матеріалу, забезпечував наступність у формуванні понять, властивостей, зв’язків, позначень,
тощо [7: 3].
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Разом із запровадженням інформаційно-комунікаційних технологій в освіту створюються передумови
для здійснення комп’ютерного моделювання. Комп’ютерні моделі передбачають створення програмного
середовища, яке поєднує в собі на основі математичної моделі явища або процесу засоби інтерактивної
взаємодії з об’єктом дослідження і розвинуті засоби відображення інформації.
Навчальні комп’ютерні моделі є віртуальними моделями, призначеними для формування в суб’єкта
навчання відповідних пізнавальних умінь на основі представлення предмета навчання.
Саме педагогічні програмні засоби (ППЗ), на нашу думку, надають учасникам навчального процесу
можливості самостійно формулювати і розв’язувати за допомогою комп’ютерів широке коло практично
орієнтованих завдань різного рівня складності, а саме: ілюстрація і візуалізація навчальної інформації;
демонстрація застосування математичних, фізичних, хімічних методів досліджень процесів і явищ;
розвиток просторового мислення; вивчення природничо-математичних моделей процесів і явищ тощо.
Найбільш використовуваними, як переконує аналіз відповідної літератури і власний досвід, під час
вивчення екології є такі ППЗ:
1) GeoGebra (https://ggbm.at/ra WMhFr4).
2) Wolfram Alpha (https://www.wolframalpha.com).
3) Динамічна періодична система хімічних елементів (http://www.ptable.com/?lang).
4) Віртуальні освітні лабораторії (http://www.virtulab.net).
5) Молекулярна біологія (навчальний посібник із розташованими віртуальними дослідами та
інтерактивними моделями для візуалізації структури мономерів та полімерів). Виробник – "Квазар
Мікро".
Вище згадані ППЗ дають позитивний ефект за умови, коли в студентів сформована інформаційна та
технологічна (передбачає здатність здійснювати техніку обчислень, використовуючи математичну
символіку та математичне програмне забезпечення) компетентності.
Для унаочнення навчального матеріалу з екології ефективнішим, на наш погляд, є використання в
педагогічних програмних засобів моделюючого типу.
З модельної системи "Киснева революція" рис. 2 [8: 5], студенти дізнаються про глобальні тектонічні
зміни в геологічній історії Землі, що позначилися підняттям континентів над рівнем моря. Все це
спричинило розкладання оксиду сульфату (IV) SO2 сульфатредукуючими бактеріями і виділення кисню
О2, так атмосфера з відновлюваної стала окисною, що зумовило появу аеробів (організми, що дихають
киснем) та зменшення кількості анаеробів (організми, що живуть в безкисневому середовищі). Студенти,
маючи змогу змінювати параметри віртуальної модельної системи, можуть додати до цієї системи
аеробні чи анаеробні організми, що і буде змінюваним параметром, який показує заселення біоти в
показану на схемі екосистему і дає уявлення про стан повітряної оболонки давніх геологічних епох.

Рис. 2. Модельна система взаємодії аеробно-анаеробних організмів, які спричинили кисневу
революцію
Також студенти можуть використовуючи можливості системи динамічної математики GeoGebra –
вільного ресурсу, призначеного для вивчення і викладання математики в середніх та вищих навчальних
закладах, який поєднує динамічну геометрію, алгебру, математичний аналіз, фізику та статистику.
Пакет динамічної математики GeoGebra – це:

інтерактивна графіка, алгебра та електронні таблиці;

комп’ютерна підтримка навчання математики та інших предметів від початкової школи до
університету;

можливість вільного доступу (файлове сховище GeoGebra Tube) до навчальних матеріалів.
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Система динамічної математики GeoGebra дозволяє студентам створювати 3-D графіку, інтерактивні
моделі різних фізичних явищ та хімічних формул, проводити експериментальні дослідження зі зміни
параметрів функцій, які застосовуються при вивченні екологічних дисциплін. На рис. 3 [9] представлено
як можна використовуючи 3-D модель метану (СН4), на якій розміщені атоми водню навколо атому
карбону.

Рис. 3. Модель молекули метану, побудована в GeoGebrа
Таким чином, імітаційне моделювання процесів розв’язання екологічних катастроф, моделювання
хімічних, біологічних і екологічних систем засобами комп’ютерно орієнтованих середовищ є одним із
шляхів підвищення якості екологічної освіти. Оволодіння майбутніми вчителями екології відповідними
комп’ютерно орієнтованими засобами – одне з найважливіших завдань у підготовці фахівців-екологів й
формуванні в них інформаційної компетентності.
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Гордийчук Г. Б., Яценко Н. А. Информационно-коммуникационные технологии как средство
реализации информационной компетентности специалистов в области экологии.
В статье представлены пути использования педагогических программных средств (ППС) во время
преподавания экологии. Проанализировано возможности системы динамической математики
GeoGebra, с помощью которой можно моделировать в 3-D-просторе формулы химических соединений
органической и неорганической природы, которые есть каркасом биологического и геологического
циклов в окружающей среде и определяют формирование экосистемы. Продемонстрировано, что
создание имитационных моделей с помощью виртуальных лабораторий, которые обеспечивают
пользователей полным набором инструментов и системой параметров, которые изменяются в
соответствии с заданными условиями и параметрами есть эффективным способом формирования у
студентов естественно-математических специальностей исследовательских умений и
информационной компетентности.
Ключевые слова: информационная компетентность, виртуальные лаборатории, имитационные модели,
педагогические программные средства.
Gordiichyk G. B., Yatsenko N. A. Information and Communication Technologies as a Means of Realization
of Informational Competence of Experts in the Field of Ecology.
There are the information and communication technologies (ICTs), which are one of the important directions of
modernization and upgrading of modern higher education. ICTs provide interactivity, intensification and
innovation of the learning process at the university, feedback between subjects of the didactic process. It is the
pedagogical software tools (PPP), in our opinion, that provide the participants of the educational process with
the opportunity to formulate and solve with their computers a wide range of practically oriented tasks of
different levels of complexity, namely: illustration and visualization of educational information; demonstration
of the application of mathematical, physical, chemical methods of research of processes and phenomena; the
development of spatial thinking; the study of natural-mathematical models of processes and phenomena, etc.
The system of dynamic mathematics GeoGebra allows students to create 3-D graphics, interactive models of
various physical phenomena and chemical formulas, to conduct experimental research on changing the
parameters of functions that are used in the study of environmental disciplines. In fig. 3 it is presented using the
3-D methane model (CH4), which contains hydrogen atoms around the carbon atom.
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The article highlights the role of pedagogical software tools in the teaching of environmental disciplines, on the
example of the system of dynamic mathematics GeoGebra, with which it is possible to simulate in3-D graphic
spatial formulas of important chemical compounds of organic and inorganic nature, which form the framework
of biological and geological cycles in the environment and determine the formation of ecosystems. The creation
of simulation models is based on the use of virtual laboratories, which provide the user with a complete set of
tools and a system of parameters that can be modified in accordance with the given conditions, as well as input
and output data (experimental results), the effectiveness of the data of the training virtual laboratories in
students' educational activities is shown. Natural specialties, since the experiment does not require material
costs and demonstrates the real picture of the research.
Key words: system of parameters, information competence, virtual laboratories, simulation models.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ПЕДАГОГІВ, РЕАЛІЗОВАНІ У ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОЇ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
У статті обґрунтовано роль наукових шкіл у системі вищої освіти, проаналізовано їх сутність,
виділено ознаки наукової школи. Представлено результати 30-ти річної діяльності Житомирської
науково-педагогічної школи на етапі концептуалізації наукових знань. У діяльності школи реалізовано
наступні принципи: науковості, системності, спадкоємності, неперервності, активності,
інтегративності. Представлено різноманітні концептуальні моделі професійно-педагогічної підготовки
майбутнього вчителя (когнітивна, системна, компетентнісна, ступенева), що розроблені у межах
Житомирської наукової школи, проаналізовано їх результативність та перспективність.
Ключові слова: наукова школа, Житомирська науково-педагогічна школа, концептуальні моделі
дослідження, професійно-педагогічна підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Сучасна наука стрімко розвивається, постійно з’являються нові
перспективні напрями та спеціальності, зростає обсяг наукових публікацій, за деякими даними, вони
подвоюється кожні 10-15 років. У процесі прискореного розвитку наук велику роль відіграють наукові
школи. Проте нинішня соціальна ситуація характеризується зниженням у суспільстві інтересу до науки,
втратою престижності наукового знання і відтоком перспективних наукових кадрів за кордон та в інші
сфери діяльності. Такий стан вимагає підвищення уваги до проблем наукової освіти, наукових шкіл.
Також з’ясовано, що традиційні підходи до професійної підготовки фахівців не забезпечують належного
формування спрямованості особистості на наукову діяльність. Виникає суперечність між сучасними
вимогами до розвитку науки, підготовки майбутніх педагогів-дослідників та відсутність умов для їх
реалізації; між необхідністю виховання нової генерації педагогів-дослідників, наукових працівників і
недостатньою розробленістю концептуальних та методичних засад їх підготовки до роботи з молоддю,
орієнтованої на дослідницьку діяльність.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Учені зазначають, що в науковій
літературі систематизовано певні напрацювання з питань діяльності наукових шкіл у закладах вищої
освіти. Особливу цінність з огляду на порушену проблему мають філософські та наукознавчі праці, які
закладають теоретико-методологічне підґрунтя дослідження наукових шкіл. Важливе значення у
з’ясуванні сутності поняття ''наукова школа'', її характерних ознак мають роботи наукознавців
П. К. Анохіна, І. А. Аршавського, В. А. Гасілова, О. А. Гнізділової, В. А. Горського, Г. М. Доброва,
Б. М. Кедрова, І. Лакатоса, В. К. Криворученко, К. Ланге, С. Р. Микулінського, Н .Й. Родного, Д. Прайса,
М. М. Семенова, С. Д. Хайтуна, Г. Штейнера, М. Г. Ярошевського.
Від звичайних формальних наукових колективів наукові школи відрізняються тим, що є
добровільними неформальними об'єднаннями, які групуються навколо "природного лідера" – знаного
вченого, автора оригінальних ідей, реалізованих у дослідницькій програмі. Термін "наукова школа"
вживається в двох випадках, як: 1) загальні погляди, ідеї та інтереси, що об'єднують учених, і призводять
до тісної співпраці, які дають змогу залучати нові молоді таланти і на багато років визначати шляхи і
темпи розвитку перспективних галузей науки; 2) невеликий науковий колектив, об'єднаний
організаційно, конкретною темою, загальною системою поглядів, інтересів і традицій, які накопичуються
і розвиваються при зміні наукових поколінь. Дослідники виділяють наступні ознаки наукової
школи: спільність наукових інтересів і значимість дослідження; високий рівень наукових результатів і
визнання школи. Наукові школи постають осередками найбільш інтенсивної концентрації творчої
енергії, активно впливаючи на науковий прогрес країни [1: 86].
Наукова школа за своєю суттю являє собою ефективну модель освіти, що транслює культурні норми і
цінності наукової спільноти від старшого покоління до молодшого. Перевага наукових шкіл полягає в
тому, що вони "прив'язують" науку до реалій життя, мають виражений практикоорієнтований підхід.
Видатний учений В. І. Вернадський зазначав: "...розвиток наукової думки знаходиться в тісному і
нерозривному зв'язку з народним побутом і громадськими установами – її розвиток відбувається в
складній гущі історичного життя ..." [2: 63].
Житомирська науково-педагогічної школа "Професійно-педагогічна діяльність майбутніх учителів"
була створена у 1988 році, пройшла певні етапи становлення та розвитку наукового колективу:
1) аналітико-пошуковий; 2) диференціації наукових знань; 3) систематизації та узагальнення;
© Дубасенюк О. А., 2018
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4) концептуалізації наукових знань. Наукова школа відіграла значну роль в активізації творчого
потенціалу викладачів педагогічних кафедр Житомирського державного педагогічного інституту імені
Івана Франка, пізніше Житомирського державного університету імені Івана Франка та закладів вищої
освіти різних регіонів України. Як наслідок, відбулося взаємне потенціювання і збагачення творчого
потенціалу та розвиток креативного мислення викладачів, які виділили пріоритетні напрями власного
наукового пошуку, набули професійної та наукової компетентності, розвинули особистісні якості,
креативні здібності, зокрема підвищився рівень їх самостійності, упевненості у своїх силах, обізнаності у
наукових проблемах, у теорії та методики науково-дослідної діяльності [3; 4; 5].
Житомирська науково-педагогічної школа реалізує основні теоретико-методологічні засади,
нагромаджений досвід що представлено в діяльності зарубіжних та вітчизняних науково-педагогічних
шкіл (В. Г. Кремень, Т. Левовицький, С. Мешальський, С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало,
П. Ю. Саух та ін.) [6].
У діяльності школи втілено наступні принципи: науковості, системності, спадкоємності, активності,
інтегративності. Принцип науковості доводить необхідність здобуття наукової освіти для сучасного
дослідника і постає важливим чинником розвитку творчого наукового мислення, креативності фахівця.
Принцип системності дає змогу розглядати будь-яке явище у взаємозв’язку з іншими явищами і
процесами. У межах школи цей принцип реалізується у дослідженні комплексної проблеми
"Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів". За період існування школи систематизовано
різноманітні моделі такої підготовки. Принцип спадкоємності та неперервності освіти, професійної
спрямованості реалізовано у наступності різних поколінь науковців, коли знання, уміння передавалися
від старшого до молодшого покоління вчених. Молоді дослідники, які набували певного рівня наукової
компетентності, досвіду, захищали кандидатські дисертації, а далі частина з них здобували і докторську
ступінь. Учені – доктори наук продовжували активно працювати, згуртовували біля себе досвідчених
педагогів, талановиту молодь, транслюючи їм свій досвід, залучаючи до розробки актуальних наукових
проблем і таким чином продовжується безперервний процес розвитку наукового знання. Прикладом є
створення двох дочірніх шкіл у межах основної науково-педагогічної школи. Принцип активності,
ініціативи сприяє взаємному потенціювання творчого потенціалу дослідників. Керівник школи постає
генератором ідей, постійно надихаючи колег на творчу діяльність. Досвідчені науковці виступають
активаторами й ініціаторами різних ідей, проектів, творчих починань, прилучаючи до наукових розвідок
інших дослідників та молодь. Принцип інтегративності передбачає постійну взаємодію науковців з
метою вирішення актуальних наукових проблем. Цей процес відбувається у науково-дослідних центрах,
лабораторіях школи, де об’єднуються і співпрацюють різні покоління науковців, які цілеспрямовано
діють з метою вирішення нагальних професійно орієнтованих проблем. Відтак, діяльність наукової
школи сприяла отриманню і розвитку наукової обізнаності викладачів, які пройшли аспірантуру, а
частина і докторантуру та продовжують постійно поповнювати свої знання, розвивати дослідницькі
вміння та навички. Наукова освіта виступає теоретико-методологічним підґрунтям діяльності викладача
вищої школи, що підвищує рівень його професіоналізму та педагогічної майстерності. Сучасний
викладач має бути взірцем відданості науці, постійним активатором та реалізатором креативних ідей,
стимулюючи і студентів до творчої, пошукової діяльності [7].
У межах Житомирської науково-педагогічної школи розроблено різноманітні концептуальні моделі
професійної освіти майбутнього вчителя. При цьому метод моделювання окреслений нами як один із
провідних дослідницьких методів, спрямований на розвиток особистісного і професійного потенціалу
майбутнього вчителя, ураховуючи світові та вітчизняні здобутки. Модель професійно-педагогічної
підготовки майбутнього вчителя за В. І. Міхєєвим може бути представлена в єдності кількох аспектів її
застосування [8], а саме гносеологічного, за яким окреслена модель постає як елемент процесу пізнання
досліджуваного педагогічного явища; загальнометодологічного, що передбачає необхідність оцінювати
зв’язки і відношення як між компонентами професійно-педагогічної освіти (когнітивним,
компетентністним, аксіологічним та ін.), так і між характеристиками стану їх сформованості у процесі
безперервного розвитку.
Мета дослідження: на основі вивчення 30-ти річної діяльності Житомирської науково-педагогічної
школи "Професійно-педагогічна діяльність майбутніх учителів", що ґрунтується на освоєнні світового та
вітчизняного досвіду у цій сфері, проаналізувати значущі результати її роботи, які представлено у
вигляді розроблених науковцями школи концептуальних моделей професійно-педагогічної підготовки
(когнітивну, системну, компетентнісну, ступеневу).
До основних методів дослідження віднесено: аналіз, синтез, моделювання, систематизації,
класифікація, порівняння та ін.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Проведений
аналіз діяльності Житомирської науково-педагогічної школи на концептуальному етапі її розвитку дав
змогу виокремити концептуальні моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів,
виходячи з її структури – когнітивну, системну, компетентнісну, ступеневу.
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Когнітивна модель відображає установку дослідників на домінування інтелектуальних процесів у
професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя. Будь-яка пізнавальна діяльність – педагогічна,
соціальна, економічна – потребує виокремлення й опрацювання індивідом інформації при розв’язанні
пізнавальних професійно-орієнтованих задач, спрямованих на стимулювання його пізнавальнопрофесійної активності. Формування когнітивних схем залежать від віку, освіченості, індивідуальнопсихологічних особливостей, характеру професійної діяльності. Їх слід розглядати як внутрішні
психолого-педагогічні умови, що впливають на процес і успішне виконання тієї чи іншої пізнавальнопрофесійної діяльності. Диференціацію когнітивної сфери як необхідний фактор здійснення успішної
діяльності відзначали такі сучасні педагоги та психологи, як О. О. Бодальов, А. Олах, В. А. Романець,
С. М. Єфіменко, С. О. Сисоєва. Останніми десятиріччями здійснено низку досліджень, присвячених
підготовці вчителя до творчого розв’язання складних задач педагогічного процесу (І. В. Алексашина,
Н. В. Гузій, Л. У. Ведернікова, Н. В. Кічук, Л. В. Кондрашова, Ю. Н. Кулюткін, В. О. Сластьонін,
Н. Є. Щуркова), що базується в основному на формуванні у студентів творчого ставлення до педагогічної
праці, творчого стилю діяльності. С. Ю. Тєміна розглядає проблему пошуку нестандартного рішення
педагогічної ситуації на основі використання класифікації педагогічних ситуацій і застосування
евристичних методів до розв'язання педагогічних задач. Під педагогічною задачею науковці розуміють
усвідомлене суб'єктом педагогічної діяльності цілей навчально-виховної роботи, комплексу умов цієї
роботи і проблем, що виникають. Водночас педагогічна задача – це "результат усвідомлення суб'єктом
виховання в педагогічній ситуації необхідності виконання професійних дій і прийняття їх до виконання"
(Н. В. Кузьміна, Л. Ф. Спірін, М. Д. Степінській, М. Л. Фрумкін). Проблема задачі – це результат
усвідомлення суперечності між відомою метою роботи і невідомими шляхами її досягнення. Важливу
роль у професійному становленні вчителя професіонала має його підготовка до вирішення
багатоманітних педагогічних задач, які складають підґрунтя майбутньої педагогічної діяльності.
Найбільш ефективний шлях навчання студентів процесу моделювання при розв’язанні задач – це підбір
типових ситуації, таких, що зустрічаються в практиці та самостійне складання педагогічних задач. Тому
особливу актуальність набуває розробка типології (класифікації) педагогічних задач як вирішальної
передумови формування у студентів культури розв’язання навчально-виховних задач (О. А. Дубасенюк).
Відомо, що педагогічна задача усвідомлюється як задача у випадку, якщо у діяльності педагога виникає
утруднення, яке можна вирішити декількома способами, обравши найбільш оптимальний в конкретних
умовах. Таким чином, на основі розглянутих типологій (навчальних, навчально-пізнавальних, навчальнопедагогічних, виховних, управлінських педагогічних задач) запропоновано загальна типологія
професійно орієнтованих педагогічних задач [9: 100–103].
I. Професійно-орієнтовані педагогічні задачі, які відображають зміст курсу "Педагогіка":
1. Задачі, спрямовані на осмислення студентами загальних основ педагогіки: предмету, мети і завдань
курсу; сутності базових категорій педагогіки; особливостей світу дитинства, отроцтва, юнацтва;
узагальнення різноманітних педагогічних явищ і процесів, взаємозв’язки педагогіки з суміжними
дисциплінами, що взаємно збагачує людинознавчі науки; визначення специфіки методів науковопедагогічного дослідження та їх оволодіння; усвідомлення відмінностей педагогічної професії, функцій
педагога в сучасному суспільстві; соціальної відповідальності учителя за долю майбутнього покоління;
значення самоосвіти та самовиховання вчителя у педагогічній діяльності.
2. Задачі, які допомагають осягнути: сутність базових категорій "Дидактики", процесу навчання,
змісту освіти в сучасній школі; специфіку методів та засобів навчання; різноманітність форм організації
навчання; специфіку уроку як основної форми співпраці суб’єктів освіти; особливості методичної роботи
в школі.
3. Задачі, які сприяють усвідомленню: сутності базових категорій "Теорії та методики виховання",
процесу виховання, його структурних елементів; основних напрямів виховної діяльності, а також мети,
змісту, форм та методів виховання особистості та колективу; організаційно-педагогічних засад роботи
класного керівника, особливостей індивідуальної роботи з учнями, педагогічних основ громадських
організацій дітей та підлітків.
4. Задачі, які допомагають осмислити: наукові засади управління загальноосвітніми навчальними
закладами; особливості внутрішньошкільного керівництва і контролю; специфіку методичної роботи в
школі; сприяють вивченню і впровадженню передового педагогічного досвіду.
ІІ. Професійно орієнтовані педагогічні задачі у закладах вищої освіти на основі аналізу наукової
педагогічної літератури та розробленої типології виховних задач, можна поділити ще на два класи задач:
1) за логікою; 2) за етапами педагогічного процесу. З позиції загальної теорії функціональних задач
(П. К. Анохін, Б. Ф. Ломов, К. В. Судакова та ін.) професійна діяльність, основною мотивацією якої
виступають постановка і вирішення особистісно значимої професійної проблеми, що може вміщувати
низку задач. Вивчаючи закони розвитку поведінки людини, Б. Ф. Ломов виділяє її важливу складову –
антиципацію (передбачення перебігу подій). У зв’язку з цим – актуалізуються процеси цілеутворення і
формування плану дій. При цьому більшість задач набувають ймовірного характеру, бо значна кількість
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педагогічних феноменів, явищ за своєю природою, не є жорстко детермінованими, а підпорядковані
впливу випадкових і невипадкових чинників, тому можливе застосування ймовірнісного підходу до
діяльності вчителя. На основі такого підходу розробляються засоби та умови ефективного розв’язання
педагогічних задач.
Наступний варіант когнітивної моделі представлено у дослідженні І. І. Коновальчука, яким
розроблено концептуально-змістову модель технології реалізації інновацій у загальноосвітніх
навчальних закладах, що відображає мету, теоретико-методологічні засади, послідовність етапів
концептуалізації, адаптації, безпосередньої реалізації, активного продуктивного використання і розвитку
нововведення та деталізує зміст інноваційних змін у педагогічній системі. У змістовому аспекті
технологія реалізації інновації – це процесуально структурована послідовність етапів, форм, методів,
прийомів, засобів спрямованих на вивчення, актуалізацію та оптимізацію практичного використання
нововведень, що передбачає конкретизацію закономірностей та принципів інноваційних процесів й
уточнює тактику реалізації освітніх інновацій у навчально-виховному закладі з урахуванням наявних
умов і ресурсів. Основне функціональне призначення технології полягає у відтворенні інновацій та
забезпеченні можливості їх використання в масовій педагогічній практиці. Автором запропонована
технологія проведення експертизи освітніх інновацій для аналізу, оцінювання, класифікації,
прогнозування особливостей упровадження та можливих результатів нововведень відповідно до певних
норм [10].
Системні моделі дослідження. Вони достатньо поширені у дослідженні науковців школи.
Так, О. Є. Антоновою на основі аналізу стану дослідженості проблеми обдарованості особистості у
філософській, соціологічній, історичній, психолого-педагогічній літературі обґрунтовано сукупність
вихідних положень, що складають теоретико-методологічні засади її вирішення. Визначено, що
системотвірним чинником у дослідженні феномена обдарованості виступає особистість як сукупність
особистісних якостей, що має ієрархічну побудову і включає ряд підсистем, системний аналіз яких
дозволяє описати її як організовану цілісність, визначити місце і роль здібностей та обдарованості в цій
системі. При цьому виявлено взаємозв’язки між компонентами різного порядку, відокремлено суттєве
від випадкового. Модель обдарованості побудована на основі концепції тривимірної, поетапно
конкретизованої психологічної структури особистості, розробленої українським ученим В.В. Рибалкою.
На цій основі О. Є. Антоновою запропоновано модель педагогічно обдарованої особистості, що
вміщують такі компоненти: педагогічні здібності, рівень розвитку яких вище за середній; педагогічна
креативність, або здатність до педагогічної творчості; педагогічне покликання, як спрямованість
особистості до виконання педагогічної діяльності; інтелектуальні здібності, як необхідний чинник, що
сприяє засвоєнню та трансформації знань у визначеній науковій сфері. Представлено основні параметри,
що характеризують компоненти педагогічної обдарованості, визначено критерії їх оцінювання, описано
рівні розвитку їх у майбутніх педагогів. Відповідно до моделі розроблено концепцію навчання
обдарованих майбутніх учителів, яка реалізована у практичній підготовці студентів шляхом створення
умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку особистості. Отже, запропонована
концепція інтегрує ознаки когнітивної та системної моделей дослідження [11].
Н. Г. Сидорчук моделювання системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів
здійснено з урахуванням євроінтеграційних процесів та одного з варіантів системних моделей, які
будуються, в основному на базі фізичних законів і гіпотез відповідно до структури системи та
ймовірності її подальшого функціонування. Саме системні моделі постають ядром процесу
моделювання. Їх метою є визначення рівня абстрактного опису системи, або рівня конкретизації її
подання через сукупність властивостей змодельованої системи. Модель і система знаходяться в певних
відношеннях, від яких залежить міра відповідності між ними, що визначається поняттям ізоморфізму та
гомоморфізму. Система та модель є ізоморфними, якщо існує взаємно однозначна відповідність між
ними, завдяки якій можна перетворити одне представлення на інше. Строго доведений ізоморфізм для
систем різної природи дає змогу переносити знання з однієї галузі в іншу. На основі теорії ізоморфізму
дозволено не тільки створювати моделі систем і процесів, але й організовувати процес моделювання [12].
В основу моделювання системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів в умовах
євроінтеграційних процесів, Н. Г. Сидорчук запропоновано нове математичне поняття ''багатошарової
моделі'', що вміщує багатофункціональні площини. Такі моделі представлені у вигляді сендвіч-моделей
(СМ), які являють собою площини, що відповідають функціональним складовим досліджуваного явища
та вміщують певні елементи і зв’язки між ними. Кожна площина СМ розглядається як самостійна модель
ряду складових. Крім того, площини СМ можуть включати структури різних організаційних та
функціональних складових. Окреслену модель можна уявити у вигляді чотиришарової сендвіч-моделі
системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів, елементами якої є функціональні
площини – множини пов’язаних між собою вузлів (об’єктів), упорядкованих за певними логічними
правилами. Розроблена Н. Г. Сидорчук сендвіч-модель на основі виділення певних функціональних
площин (підсистем) далі представлена у вигляді: зовнішньої або загальноєвропейської; внутрішньої або
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національної; структурно-змістової або інституціональної; локальної або прикладної. ''Багатошарова
модель'' дає змогу відобразити глибинність структурної реформи європейської вищої школи на етапі
переходу до суспільства знань, оскільки сама реформа як загальносистемне явище є багатошаровим
процесом (циклом реформ) загальноєвропейського, національного (державного), інституціонального
(вузівського) рівнів. Кожна з представлених оболонок має особливості цільового, змістового,
прикладного характеру, які стали предметом дослідження науковця. Дослідником доведено ефективність
запропонованої системи професійної освіти.
Компетентнісні професійно орієнтовані моделі підготовки майбутніх педагогів.
В. А. Ковальчук, виходячи із Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.) та положення, що
професійна компетентність учителя є сукупністю складових компетентностей (Н. В. Кузьміна), виявила
нерозробленість у науковій літературі саме педагогічно-спеціалізованої компетентності в умовах
варіативності освітньо-виховних систем. Останнє стало одним з головних завдань її дослідження.
Окреслена компетентність вміщує сукупність необхідних знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень та
досвіду творчої дослідницької діяльності, що забезпечують успішне виконання вчителем своєї
професійної діяльності у визначених умовах, а також розглядається автором через набір компетенцій, які
відображають специфічність і предметну спрямованість такої підготовки. Охарактеризуємо їх.
Мотиваційно-ціннісна компетенція передбачає сформованість у майбутніх учителів професійних та
особистих інтересів і потреб, позитивної мотивації у виборі професійної діяльності, ціннісних орієнтацій
навчання, пов’язаних із специфікою професії учителя. Предметна компетенція у межах вивчення
педагогічних дисциплін спрямована на засвоєння теоретичних знань про концепцію освітньо-виховних
систем (сутність освітньо-виховної системи, розуміння її особливостей, етапів розвитку, умов
функціонування, типології), методичних знань про особливості професійної діяльності, специфіку
освітньо-виховного середовища конкретного закладу освіти. Технологічна компетенція передбачає
оволодіння майбутніми вчителями необхідним комплексом професійних умінь, необхідними для
реалізації професійної стратегії в умовах конкретного закладу з урахуванням специфіки його освітньовиховної системи. Інформаційно-дослідницька компетенція сприяє оволодінню студентами вміннями
здійснювати науково-дослідницьку діяльність з учнями та розвивати здібності; здійснювати пошук,
обробку, узагальнення та систематизацію необхідної інформації. Компетенція самопізнання і самооцінки
дає можливість на основі вивчення особистісних якостей формувати у студентів уміння самоактуалізації,
самоконтролю і самооцінки у процесі професійної діяльності. Відповідно професійна підготовка
майбутнього вчителя до роботи у різних освітньо-виховних системах розглядається як комплексний
педагогічний процес формування професійної компетентності, ядром якої є педагогічно-спеціалізована
компетентність майбутнього вчителя у визначених умовах [13].
Н. В. Яксою розроблено концептуальну модель професійної підготовки майбутніх учителів, що
досліджує компетентність майбутніх учителів в організації полікультурної взаємодії суб’єктів освітнього
простору та ґрунтується на методології загального, особливого, одиничного. Теоретичні засади моделі
спираються на системний, професіографічний, діяльнісний, особистісно орієнтований, акмеологічний,
аксіологічний, культурологічний, технологічний підходи. Окреслена модель реалізована у трьох
площинах: 1) структурній (мета; суб’єкти; предмет їх спільної діяльності; засоби комунікацій);
2) процесуальній (цілемотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, оцінно-результативний
компоненти моделі); 3) аксіологічній (цінності професійної діяльності). У моделі визначено результат
професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя до міжкультурної взаємодії суб’єктів
освітнього простору у вигляді сформованої готовності майбутнього педагога до цього виду діяльності та
його компетентності в міжкультурній взаємодії суб’єктів освітнього простору. Автором виділено основні
характеристики концепції полікультурної освіти: рухливість, мінливість, відкритість, здатність до
діалогу, психокультурна адаптивність, толерантність. Ці ознаки реалізуються у контексті проблеми
спілкування в освітньому процесі, яким присвячено роботи, пов’язані з теорією зв’язку і теорією
інформації та досліджень у сфері комунікації. У цьому напрямі досліджуються: проблема субкультури
молоді (традиції, цінності, системи відносин); ідеї продуктивності; когнітивний напрям сучасної
персонології; теорія мультикультурної освіти. Такі підходи розширюють міжкультурну взаємодію
суб’єктів освіти, розвивають полікультурний діалог, що сприяє зближенню представників різних
етнічних та культурних груп [14].
О. С. Березюк створено цілісну систему етнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя у
контексті компетентнісного підходу. Актуальність компетентнісного підходу до етнопедагогічної
обізнаності дітей та молоді зумовлена й українознавчою освітньою політикою. Саме об’єктивні потреби
гуманізації освіти, її олюднення, об’єктивізація, народність стали підґрунтям перегляду ставлення до
української етнопедагогіки, до цінностей світової цивілізації тощо. Ураховано, що етнопедагогічна
компетентність особистості – це цілісний процес формування і розвитку у майбутніх учителів
народознавчих, етнографічних, психолого-педагогічних, методичних знань, відповідних умінь,
здібностей, цінностей, досвіду ініціативної діяльності. На цій основі визначено три основні аспекти
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етнопедагогічної професійної компетентності, а саме: змістовий проблемно-практичний і
комунікативний. Кожен з них ураховує принцип полікультурності як загальнодержавну особливість
інтелектуального простору України. Крім того дослідником виокремлено провідні аспекти
етнопедагогічної
компетентності:
громадянський,
етносоціальний,
етнокультурологічний,
етновалеологічний, фамілістичний. Громадянський напрям етнопедагогічної компетентності
характеризує рівень національної свідомості, патріотизм особистості, повагу до рідного та інших народів
світу, любов до рідної землі. Етносоціальний напрям – це знання про народні традиції міжособистісних
взаємин, етнічні уявлення про ідеальну модель особистості, якій притаманні типові риси етнічної
спільності, ментальності народу. Етнокультурологічний напрям характеризує культурологічне
світобачення особистості, уміння сприймати відображення реальності в народному мистецтві, готовність
до самовдосконалення відповідно до опанування народними традиціями, до рис національного
характеру. Етновалеологічний напрям передбачає оволодіння молоддю етнічним досвідом збереження та
зміцнення свого здоров’я (фізичного, соматичного, психічного, духовного). Фамілістичний напрям
ґрунтується на знаннях багатовікової історії розвитку родинного життя, це знання про практичний досвід
українського народу щодо організації шлюбу та створення міцної здорової сім’ї. Отже, етнопедагогічна
компетентність – це, передусім, результативно-діяльнісна характеристика народознавчої освіти,
яскравий взірець культивування в молодої людини українознавчого спрямування, забезпечення
органічного взаємозв’язку із сучасними принципами демократизації та европеїзму [15]. Відтак,
узагальнення результатів наукового пошуку дозволяє обґрунтувати концептуальні положення
полікультурної освіти та етнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя зокрема, розробити
концептуальні положення полікультурної педагогічної освіти суб’єктів освітнього простору.
Концептуальна модель ступеневої підготовки майбутніх учителів.
С. С. Вітвицькою запропоновано шляхи підвищення ефективності підготовки магістрів до
педагогічної діяльності в умовах ступеневої освіти: забезпечення спадкоємності та наступності у
підготовці педагогів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів; оновлення змісту, методів підготовки
студентів магістратури; встановлення доцільного співвідношення змістового та практично-діяльнісного
компонентів педагогічної підготовки випускників класичних і педагогічних університетів відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів; спрямування навчально-виховного процесу на формування готовності
майбутніх фахівців до інноваційної педагогічної діяльності та розвиток особистісних якостей;оволодіння
особистісно орієнтованими технологіями навчання і виховання, організація проблемного навчання та
творчого пошуку розв’язання проблем; забезпечення випереджувального характеру підготовки
педагогічних кадрів [16].
О. Л. Шквир спроектовано концептуальну модель ступеневої підготовки майбутніх учителів
початкових класів до проведення педагогічних досліджень, визначено відповідні педагогічні умови та
експериментально перевірено їх ефективність. Авторська модель розглядається як комплекс
взаємопов’язаних компонентів педагогічного процесу на кожному рівні вищої освіти, що забезпечує
формування у студентів готовності до проведення педагогічних досліджень. Представлена модель
вміщує цільовий, концептуальний, ціннісно-мотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний та
результативний блоки підготовки. Ціннісно-мотиваційний блок передбачає формування ціннісного
ставлення до педагогічної діяльності загалом і до дослідницької, зокрема, як її провідної функції;
вироблення у студентів позитивної мотивації до проведення педагогічних досліджень та особистісних
якостей. Охарактеризовано провідні мотиви навчання (емоційно-спонукальні, перспективно-спонукальні
та інтелектуально-спонукальні). Змістовий блок спрямований на розробку системи дослідницьких знань,
конкретизацію сутності та змісту дослідницької діяльності вчителя початкових класів, розвиток
педагогічного мислення. Операційно-діяльнісний блок передбачає оволодіння студентами
дослідницькими діями, удосконалення способів проведення педагогічних досліджень, вироблення
дослідницьких умінь та педагогічного досвіду. Основними етапами підготовки визначено початковий,
бакалаврський, магістерський. Відповідно до принципу наступності на кожному етапі окреслено зміст,
форми, методи, прийоми, технології навчання та форми науково-дослідної роботи. Результативний блок
включає компоненти, критерії та рівні готовності до проведення педагогічних досліджень. О. Л. Шквир
також охарактеризовано відповідні варіативні моделі ступеневої підготовки майбутніх учителів:
професійно-практичну та професійно-теоретичну [17]. Їх ефективність доведена в процесі експерименту.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Результати аналізу діяльності
Житомирської науково-педагогічної школи засвідчили про її вагомі здобутки на етапі концептуалізації
наукових знань. Науковцями школи у межах досліджень на рівні докторських дисертацій вдалося
розробити різноваріантні концептуальні моделі (когнітивні, системні, компетентнісні, ступеневі)
професійної підготовки майбутніх учителів, які відображають діалектику загального особливого й
часткового. На рівні загального обґрунтовано теоретико-методологічні засади професійної освіти,
уточнено базові поняття дослідження, проаналізовано наукові підходи до професійної підготовки
вчителя. На рівні особливого – виявлено специфіку такої підготовки різних категорій учителів. На рівні
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часткового – на кожному етапі професійної підготовки визначено та реалізовано відповідно науковому
напряму дослідження зміст, форми, методи, прийоми, методики та технології навчання та науководослідної роботи. Зокрема, на цьому етапі охарактеризовано варіативні моделі ступеневої підготовки
майбутніх учителів початкової школи до проведення педагогічних досліджень.
До перспектив подальших досліджень можна віднести такі проблеми: теоретико-методичні засади
формування наукової компетентності майбутнього педагога; розвиток креативності майбутніх педагогів,
готовності до наукового пошуку у процесі фахової та науково-дослідної діяльності; дослідження
психолого-педагогічних умов якісної перебудови системи наукової освіти викладачів закладів вищої
освіти, спрямованої на науковий та професійно-особистісний розвиток науково-педагогічних кадрів;
подальша розробка інформаційно-методичного супроводу наукової освіти педагога-дослідника,
забезпечення випереджувального характеру науково-педагогічної освіти.
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Дубасенюк А. А. Концептуальные модели профессионально-педагогической подготовки будущих
педагогов, реализованные в деятельности Житомирской научной школы.
В статье обоснована роль научных школ в системе высшего образования, проанализирована их
сущность, выделены признаки научной школы. Представлены результаты 30-летней деятельности
Житомирской научно-педагогической школы на этапе концептуализации научных знаний. В
деятельности школы реализованы следующие принципы: научности, системности, преемственности,
непрерывности, активности, интегративности. Представлены разнообразные концептуальные модели
профессионально-педагогической подготовки будущего учителя (когнитивная, системная,
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компетентностная, ступенчатая), разработанные в рамках Житомирской научной школы,
проанализированы их результативность и перспективность.
Ключевые слова: научная школа, Житомирская научно-педагогическая школа, концептуальные модели
исследования, профессионально-педагогическая подготовка.
Dubaseniuk O. A. Conceptual Models of Vocational and Pedagogical Training of Prospective Teachers,
Realized in the Activity of Zhytomyr Scientific School.
The article states that in the conditions of globalization transformations, modern science is rapidly developing,
new promising directions and specialties are constantly being opened up, and the volume of scientific
publications grows. In the process of accelerated development of sciences, a significant role is played by
scientific schools. However, the current social situation is characterized by a decline in the public interest in
science, the loss of prestige of scientific knowledge and the outflow of promising scientific staff abroad and in
other fields of activity. Such a condition requires an increase in attention to the problems of scientific education,
the development of scientific schools. The research presents the results of the 30-year activity of Zhytomyr
scientific and pedagogical school at the stage of conceptualization of knowledge in the form of developed
conceptual models of vocational and pedagogical preparation of the future teacher in the unity of several
aspects of its application, namely the epistemological, according to which the outlined model appears as an
element of the process of cognition of pedagogical phenomena; general methodological, since there is a need to
assess the relationship and relationship between the components of vocational education and the whole system
of vocational education. The main methods of research include: analysis, synthesis, modelling, systematization,
classification, comparison, etc. The conducted analysis of the Zhytomyr scientific and pedagogical school
enabled to distinguish conceptual models of vocational and pedagogical training of future teachers, based on its
purpose, content, structure, methods, result. The conducted studies have shown the significant achievements of
the school's scientists at the stage of conceptualization of scientific knowledge. Teachers-researchers, within the
framework of the performed research at the level of doctoral theses, managed to develop a variety of conceptual
models (cognitive, systemic, competence, step-by-step) for the training of future teachers, reflecting the dialectic
of the general and special. The perspective directions of further research include: substantiation of theoretical
and methodical principles of forming the scientific competence of the future teacher; research of psychological
and pedagogical conditions of qualitative transformation of the system of scientific education of teachers of
institutions of higher education.
Key words: scientific school, Zhytomyr scientific and pedagogical school, conceptual models of research,
vocational and pedagogical training.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ (НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКОЇ
МОВИ)
У статті розглянуті практичні аспекти застосування аудіовізуальних технологій у професійній
діяльності майбутніх вчителів іноземних мов, на прикладі французької мови проаналізовано недоліки та
переваги у роботі з автентичними відео-матеріалами. Представлено критерії відбору та наведено
алгоритм роботи з аудіо-візуальними матеріалами, запропоновані шляхи їх імплементації у навчальний
процес, обґрунтовано доцільність та специфіку використання мультимедійних платформ у процесі
формування іншомовної комунікативної компетентності.
Ключові слова: аудіовізуальні технології, підготовка майбутніх вчителів, професійна діяльність,
сучасні технології.
Вступ. Технологізація освітнього процесу та сучасні тенденції у сфері педагогіки та психології
покликані сприяти інтенсифікації та підвищенню рівня готовності майбутніх вчителів іноземних мов до
застосування сучасних технологій у професійній діяльності. Широкий спектр медіа та он-лайн
технологій зумовив їх екстраполяцію у сферу освіти та науки та широке застосування у професійній
діяльності майбутніх вчителів іноземних мов. У контексті вищезазначених тенденцій особливого
значення набувають аудіовізуальні технології, які передбачають комплексне поєднання вербальних
методів з невербальними та сприяють оптимізації процесу формування іншомовної комунікативної
компетентності. У професійній діяльності майбутніх вчителів іноземних мов має місце імплементація
аудіовізуальних технологій та засобів на противагу традиційним підходам навчання в опануванні
комунікативних навичок іноземного мовлення. Сучасні медіа-платформи та он-лайн ресурси охоплюють
велику кількість аудіовізуальних автентичних матеріалів навчального призначення та сприяють
симпліфікації процесу підготовки майбутніх вчителів іноземних мов до застосування інноваційних
технологій у професійній діяльності. Можливості використання аудіовізуальних матеріалів важко
переоцінити, оригінальні відеоматеріали передають автентичність мовлення та містять необхідні для
вивчення мови країнознавчі компоненти, важливі для формування лінгвокраїнознавчої компетентності.
Мета статті – розглянути на прикладі французької мови практичні аспекти застосування сучасних
аудіовізуальних технологій у професійній діяльності майбутніх учителів іноземних мов з метою їх
подальшої імплементації у навчальному процесі.
Відповідно до сформованої мети було поставлено наступні завдання:
ознайомити зі специфікою та особливостями використання аудіовізуальних матеріалів та
мультимедійних платформ у професійній діяльності учителів іноземних мов.
обґрунтувати доцільність імплементації аудіовізуальних матеріалів та їх застосування в
професійній діяльності вчителів іноземних мов.
навести алгоритм роботи з аудіовізуальними матеріалами (на прикладі французької мови) та
запропонувати шляхи їх інтеграції у навчальний процес.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз психолого-педагогічних джерел дає підстави
стверджувати, що з розвитком інформаційно-комунікативного простору особливості застосування
аудіовізуальних технологій у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції стало
предметом широкої дискусії серед науковців та педагогів сьогодення. Проблему актуальності
використання автентичних аудіовізуальних матеріалів для викладання іноземних мов та доцільність їх
використання у професійній діяльності вчителів іноземних мов розглядали у своїх наукових працях
(Жинкіна М. І., Зимньої І. О., Громової О. А.). Про важливість аудіовізуальних технологій як
невичерпного джерела для формування соціокультурної компетенції та готовності до міжкультурної
комунікації, переваги та недоліки використання даних технологій знаходимо у наукових дослідженнях
зарубіжних та вітчизняних вчених (Д. Хаймз, Н. Беленюк, Тернопільський О. Б., Зубченко О.,
Ніколаєва С. Ю. А. Холлідей Ван Ек.). Однак вважаємо, що практичний аспект застосування
мультимедійних та аудіовізуальних технологій залишається досі невивченим, що обумовлює
актуальність даного дослідження.
Виклад основного матеріалу. Однією з основних переваг застосування аудіовізуальних технологій є
максимальне засвоєння інформації завдяки комплексному впливу на різні органи чуття, що виступає
квінтесенційним чинником у формуванні навичок іншомовної комунікативної компетентності [1: 87]. З
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розвитком медіа комунікацій в інформаційно-комунікативному просторі спостерігається тенденції до
візуалізації контенту, трансформацію інформації з вербальної у невербальну, постає проблема
формування у вчителів медіа компетентності, навичок аналізувати та розуміти особливості медіа
інформації та застосовувати її у професійній діяльності [2: 510].
Використання аудіовізуальних технологій передбачає попередній відбір та підготовку відео
матеріалів до застосування на практиці, врахувавши низку рушійних чинників. Згідно з Клодет Корнер, у
рідній мові при швидкості мовлення від 160 до 180 слів за хвилину, сприйняття на слух для носія мови є
досить оптимальним і сягає до 250 слів за хвилину. У випадку зі сприйняттям іноземного мовлення
швидкість слів за хвилину має бути меншою для студентів-початківців, щоб досягти певного рівня
сприйняття у процесі вивчення іноземної мови [3].
При відборі аудіовізуальних матеріалів вважаємо за потрібне враховувати наступні критерії:
узгодженість (початок, кінець);
тривалість: 1-2 хвилини для рівня A1 / A2, 3-4 хвилини для рівня B1 / B2.
Даний критерій не є абсолютним, оскільки сприйняття іншомовної інформації відрізняється від
сприйняття мовленнєвого потоку рідної мови.
кількість дійових осіб: для рівнів A1 / A2 не повинна перевищувати 2 дійових осіб (або голос за
кадром та 2 особи), B1 / B2 може бути 3-5, але не більше;
чітка дефініція ситуації, дійових осіб, об’єктів. Сприйняття мовлення ускладнюється, коли
незрозуміло, яка ситуація, про кого або що йдеться в сюжеті;
структуризація: важливий хронологічний порядок висвітлення подій, чітко окреслені окремі
частини аудіовізуального матеріалу та його дійові особи.
відповідність рівню володіння мовою студентів.
обізнаність студентів в темі та вокабуляром, що продемонстрований у відео.
Вище зазначені критерії відбору відеоматеріалів є необхідними для досягнення максимального
результату, якісного сприйняття та засвоєння іншомовної лексики, граматичних структур, оволодіння
фоновими знаннями, що, в свою чергу, ускладнює завдання вчителів іноземних мов при підготовці до
заняття. Оптимальним рішенням проблеми стає використання мультимедійних он-лайн платформ, де
зосереджена велика кількість якісних автентичних матеріалів, що підкріплені необхідними
педагогічними ресурсами, вправами для засвоєння побаченого та почутого матеріалу, а також
можливістю для студента самостійно працювати над удосконаленням навичок іншомовного мовлення.
TV5MONDE – це франкомовний культурний канал, метою якого є сприяти популяризації вивчення
французької мови у світі. Маючи 20річний досвід транслювання новин та репортажів франкомовного
світу TV5MONDE розробили власну мультимедійну он-лайн платформу (http://apprendre.tv5monde.com
та http://enseigner.tv5monde.com/), що слугує додатковим джерелом для вивчення та викладання
французької мови. Аудіовізуальні матеріали, розміщені на сайті – це автентичні відео-матеріалами:
інтерв’ю, випуски новин, репортажі, короткі анімаційні та документальні фільми, телевізійні програми,
ілюстровані легенди, музичні відео-кліпи та ін. Сучасний інтерфейс медіа платформи TV5MONDE
зручний у використанні, усі ресурси структуровані відповідно до рівня володіння мовою, змісту,
компетенцій, мети та завдання, поставленою учителем, тематики та віку студентів, тривалості та
наповнення аудіовізуальних матеріалів. На сьогодні це унікальний медіа-портал автентичних
франкомовних аудіовізуальних матеріалів навчального спрямування та педагогічних ресурсів у вільному
для завантаження доступі, які об’єднані у різноманітні колекції, що, у свою чергу, відповідають тематиці
випусків новин та репортажів. В результаті теоретичного та експериментального дослідження
встановлено, що колекції, представлені у нижче поданій таблиці, викликають найбільшу зацікавленість
серед студентів та учнів та користуються найбільшою популярністю серед вчителів та викладачів
французької мови.
Fiches pédagogiques par thème. Collections et leurs thèmes.
JEUX VIDEO
Assassin's Creed Origins (2 ressources)
A2élémentaire

Des séquences vidéos extraites d'un
B1intermédiaire célèbre jeu d'action-aventure pour développer un
autre regard sur le jeu vidéo.

Le + : introduire l'univers du jeu vidéo en
classe
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Педагогічні науки. Випуск 4 (95).

A2élémentaire
B1intermédiaire
B2avancé

A2élémentaire
B1intermédiaire
B2avancé
C1expérimenté

A2élémentaire
B1intermédiaire
B2avancé

A1débutant
A2élémentaire
B1intermédiaire
B2avancé

A2élémentaire
B1intermédiaire
B2avancé

HISTOIRE
Archives de guerre (13 ressources)

Des témoignages, des lettres et des
archives sonores pour mieux comprendre les
évènements marquants qui ont façonné le monde
contemporain.

Le + : réfléchir à la notion de mémoire
collective et développer ses connaissances
historiques à travers l'étude d'images d'archives ou
de chronologies.
EXPRESSIONS IMAGEES
FRANCOPHONES
Archibald (11 ressources)

Une collection illustrée d'expressions
imagées pour montrer la diversité des parlers de
France, de Belgique, de Suisse, de RDC, du
Sénégal, de Côte d'Ivoire ou du Québec.

Le + : jouer avec les mots, revenir sur
l’histoire passionnante des expressions
francophones.
ACTUALITE MONDIALE
7 Jours Sur La Planète (10 Ressources)

Des reportages de journaux télévisés
francophones pour retracer l’actualité de la
semaine.

Le + : chaque vendredi, 2 reportages
didactisés pour s’entraîner à comprendre
l’information en français, qu’elle porte sur des
événements majeurs ou plus légers. Vidéos soustitrées en français.
CHANSONS FRANÇAISES
Paroles de clips (352 ressources)

Des clips musicaux pour découvrir des
artistes francophones contemporains.

Le + : tous les 15 jours, de nouvelles
activités pédagogiques pour faire entrer la musique
dans la classe !
DECOUVERTE DES REGIONS
Ça bouge ! (20 ressources)

Des reportages touristiques pour visiter
quelques-unes des plus belles régions françaises,
canadiennes et belges : richesses culturelles,
paysages, activités sportives, festivals…

Le + : donner aux élèves l’envie de
voyager.

Алгоритм імплементації аудіовізуальних технологій. Викладач та розробник он-лайн вправ
TV5MONDE, Еміль Лер пропонує вчителям французької мови розпочати роботу із сайтом
http://enseigner.tv5monde.com/ у чотири етапи: зрозуміти організацію та структуру сайту, його меню та
рубрики (ознайомитись з наявними колекціями аудіовізуальних матеріалів, вміти розрізняти піктограми;
навчитись обирати аудіовізуальні матеріали за допомогою фільтрів (niveaux, compétences, thèmes,
disponibilité du support, temps de préparation, publics, types de médias, collections, types de contenu, durée
vidéo); вміти знаходити педагогічні ресурси та плани занять; знайти необхідний аудіовізуальний матеріал
та адаптувати його відповідно до теми заняття з метою подальшої імплементації як додатковий ресурс
для повторення, початку нової теми, закріплення попередньої, тощо [4]. Під час підготовки до
формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності, суттєвим завданням для майбутніх
вчителів іноземних мов є навчити студентів самостійно використовувати аудіовізуальні технології.
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Працюючи самостійно на сайті http://apprendre.tv5monde.com/ студенти мають унікальну можливість
обирати тему відео на власний розсуд, враховуючи рівень володіння мовою та власні вподобання.
Інтерфейс сайту дозволяє студенту створити власний профіль і вдосконалювати навички володіння
французькою мовою у зручний для цього час, додаючи незавершені завдання до профілю.
З метою оптимізації навчального процесу запропоновані нижче вправи мають місце при роботі із
аудіовізуальними матеріалами:
1) при перегляді відео без звуку: обговорення побаченого:
назвіть та опишіть побачені на відео образи, людей, предмети, явища, місця, атмосферу (в
порядку їх появи на екрані);
відгадайте тему, сюжет, про що йде мова, поділіться враженнями про побачене;
перерахуйте події, відображені у відеоролику та розкажіть про ваше ставлення до побаченого.
2) При перегляді відео зі звуком:
роздайте або запишіть слова та фрази, що зустрічаються у відео;
запропонуйте розставити вирази та фрази, що прозвучали у відео, в порядку їх появи на екрані;
доберіть синоніми до фраз, переформулюйте власними слова, сказане та побачене.
3) Після перегляду відео:
відтворіть побачене у відео усно;
сформулюйте фрази та запишіть їх письмово.
Наведений алгоритм роботи з аудіовізуальними матеріалами є шаблоном та може бути адаптованим
відповідно до контенту та граматичного наповнення відео. Розширений перелік вправ знаходимо у
роботах Крістіана Род’є, який структурував вправи відповідно до рівня володіння іншомовною
комунікативною компетенцією та етапу роботи над аудіовізуальними матеріалами [3].
Аналіз результатів дослідження у роботі з використанням даної мультимедійної платформи дозволяє
виділити наступні переваги:
оригінальний педагогічний підхід що мотивує до вивчення іноземної мови (французької)
студентів будь-якого віку;
щотижневе оновлення відеоматеріалів для різних рівнів вивчення мови;
безкоштовний доступ та завантаження на сайті відеоматеріалів та детальних інструкцій та планів
роботи для вчителя;
значне заощадження часу завдяки готовим досьє, розробленими групою експертів в галузі мови;
суттєвий додаток до навчального підручника, що передбачає роботу з відео на різні теми,
суміжні та додаткові до навчальної програми.
До недоліків слід віднести:
обмеженість в часі та насиченість програми вивчення іноземної мови в навчальному закладі, що
часом унеможливлює залучення додаткових джерел інформації.
відсутність сучасного обладнання, що дозволить залучити всіх студентів до роботи з
відеоматеріалами та вільним доступом до виконання вправ.
Висновки. Використання аудіовізуальних матеріалів є необхідною умовою технологізації та
оптимізації навчального процесу. Підготовка майбутніх вчителів іноземних мов передбачає формування
медіакомпетентності, уміння застосовувати сучасні аудіовізуальних технологій у професійній діяльності,
працювати з автентичними відео-матеріалами та диверсифікувати процес формування іншомовної
комунікативної компетентності відео-матеріалами, дотичними до теми заняття. Перспективи
подальших досліджень вбачаємо у пошуку нових шляхів імплементації аудіовізуальних технологій,
методичних рекомендацій щодо їх практичного застосування у процесі формування іншомовних
комунікативних навичок.
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Климчук А. М. Особенности применения аудиовизуальных технологий в профессиональной
деятельности будущих учителей иностранных языков (на примере французского языка).
В статье рассмотрены практические аспекты применения аудиовизуальных технологий в
профессиональной деятельности будущих учителей иностранных языков, на примере французского
языка проанализированы недостатки и преимущества в работе с аутентичными видеоматериалами.
Представлены критерии отбора и приведен алгоритм работы с аудиовизуальными материалами,
предложены пути их имплементации в учебный процесс, обоснована целесообразность и спецификa
использования мультимедийных платформ в процессе формирования иноязычной коммуникативной
компетентности.
Ключевые слова: аудиовизуальные технологии, подготовка будущих учителей, профессиональная
деятельность, современные технологии.
Klymchuk A. М. The Peculiarities of Implementing Contemporary Audiovisual Technologies by Future
Foreign Language Teachers in Their Professional Activity (Based on the French Language Materials).
The article deals with the peculiarities of implementing contemporary audiovisual technologies by future foreign
language teachers in their professional activity. The following topic touches upon the importance of video
materials in the foreign language teaching. The aim of the article is to substantiate the practical aspects of using
audiovisual technologies and to demonstrate the use of video materials in the foreign language teaching process.
In the course of the research the advantages and disadvantages of implementing the online multimedia platform
were analyzed and proved to be highly efficient in the foreign language teaching. TV5MONDE is the most
successful online francophone resource and is considered to be an online multimedia platform with a range of
authentic news interviews and educational videos aimed to develop foreign communicative skills. The
audiovisual technologies are regarded as a special tool of a foreign language teacher to be able to adapt
various methods and techniques in teaching a foreign language to students of different age and level of foreign
language comprehension. The research is updated as it concerns the current problems of pedagogical science
which remain unchanged. The number of creative tasks and significant methodological issues and the algorithm
of using the authentic video materials were suggested to put into practice of foreign language learning in order
to optimize the studying process and to improve the communicative skills of the learner.
Key words: audiovisual technologies; future foreign language teachers’ professional activity; implementing the
online multimedia platform.
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ЦИКЛОВА МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ
У статті розглядається роль циклової методичної комісії фармацевтичних дисциплін у розвитку
педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю; визначено зміст роботи циклової
методичної комісії, структуру педагогічної компетентності; з’ясовано роль викладача
фармацевтичного профілю в освітньому процесі закладу вищої освіти. Акцентовано, що саме циклова
комісія створює систему науково – методичної роботи, націлену на забезпечення розвивального ефекту
освітнього процесу, сприяє розвитку у викладачів фармацевтичного профілю педагогічної
компетентності.
Ключові слова: циклова методична комісія фармацевтичних дисциплін, викладачі фармацевтичного
профілю, розвиток педагогічної компетентності.
Постановка проблеми. Проблема розвитку педагогічної компетентності викладачів закладів вищої
освіти фармацевтичного профілю набуває актуальності в умовах реформування освітньої галузі, яка,
інтегруючись в міжнародне співтовариство, ставить нові вимоги до викладача вищої школи, його
особистості і професійної діяльності. Водночас існує проблема розвитку та формування педагогічної
компетентності викладачів закладу вищої освіти фармацевтичного профілю, які орієнтуються на
реалізацію сумісної діяльності фармацевтичної та освітньої галузей, а тому повинні інтегрувати в собі
якості, характерні для успішного виконання і однієї, й іншої видів діяльності. Динамічність педагогічної
компетентності викладача коледжу, що виявляється у її розвитку, залежить від ефективності організації
науково-методичної роботи коледжу, зокрема від злагодженої та змістовної роботи циклової методичної
комісії фармацевтичних дисциплін.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Професійну діяльність і
професійне становлення викладача закладу вищої освіти вивчали С. Вітвицька, О. Гура, І. Ісаєв,
Н. Кузьміна, В. Лозовецька, Л. Макарова, Ю. Поваренков, Ю. Фокін та ін.; організацію навчальновиховної та науково-методичної роботи у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах ІІІ р.а. розглядали О. Гуменюк, С. Бухальська, Р. Сабадишин, Т. Чернишенко, М. Шегедин; достатня увага
приділяється вивченню проблеми з організації методичної роботи у закладі освіти вченими: І. Жерносек,
В. Пікельна; ролі методичної роботи у підвищенні професійно-педагогічної компетентності викладача –
С. Бухальська, О. Козаченко, В. Сгадова, Л. Сушенцева; функціонування методичного кабінету як центру
науково – методичної роботи коледжу – Г. Данилова, Р. Сердюкова, Т. Чернишенко. До вивчення теорії
та практики розвитку педагогічної компетентності викладачів закладів вищої освіти непедагогічного
профілю долучаються С. Бухальська, О. Гура, С. Демченко, Т. Лебединець, І. Міщенко та ін.
У даній статті маємо на меті довести важливість циклової методичної комісії фармацевтичних
дисциплін у розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю через різні
форми і види діяльності.
Виклад основного матеріалу. Розвиток української фармацевтичної освіти ґрунтується на введенні
якісно нової методології організації освітнього процесу за європейським зразком [1]. В основу концепції
закладено європейські тенденції та національну стратегію. Важлива роль в організації освітнього
процесу відводиться цикловим методичним комісіям, зокрема, із фармацевтичних дисциплін. Циклова
методична комісія – структурний підрозділ закладу освіти І-ІІ рівнів акредитації – об’єднання викладачів
однієї або кількох споріднених дисциплін.
Основною формою діяльності циклової методичної комісії фармацевтичних дисциплін є засідання,
які проводяться не рідше одного разу на місяць.
Згідно з Положенням про циклову методичну комісію Житомирського базового фармацевтичного
коледжу зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та
конкретних завдань, що стоять перед закладом освіти, і здійснюється за такими напрямами:
- участь у розробці складових стандартів вищої освіти;
- координація розробки та забезпечення виконання навчальних планів і навчальних програм;
- розгляд, обговорення та затвердження плану роботи циклової методичної комісії, навчальних та
робочих програм, індивідуальних робочих планів викладачів;
- розробка, удосконалення навчально-методичних комплексів забезпечення навчальних дисциплін;
- планування, обговорення та затвердження навчально-методичних розробок викладачів;
© Козаченко Г. В., 2018
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- координація створення рукописів навчальної літератури (навчальних підручників, посібників,
практикумів, робочих зошитів тощо), розгляд її, обговорення, науково-методичний супровід
рецензування;
- розробка та впровадження в освітній процес заходів, спрямованих на забезпечення якісної
підготовки фахівців, чіткої організації навчального процесу;
- розробка, апробація і впровадження методик викладання навчальних дисциплін циклової
методичної комісії, проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять, різних видів
практик;
- планування, методичний супровід та обговорення (аналіз) відкритих занять;
- вивчення, поширення кращого (передового) досвіду роботи викладачів, надання дієвої допомоги
викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною майстерністю;
- застосування сучасних інформаційних технологій, вивчення їх ефективності для навчального
процесу та освітньої діяльності в цілому, впровадження їх в організаційну діяльність циклової
методичної комісії;
- підготовка, розгляд, обговорення та затвердження матеріалів контролю результатів навчання
студентів;
- аналіз якості знань студентів, контроль об’єктивності оцінювання результатів навчання студентів,
вироблення єдиних норм та вимог до їх оцінки;
- організація проведення тижня циклової методичної комісії;
- організація та проведення заходів тематичного, професійного, науково-дослідницького, творчого
характеру: науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів, вікторин тощо;
- участь в організації підвищення кваліфікації викладачів циклової методичної комісії, проходження
ними атестації;
- розвиток матеріально-технічної бази кабінетів і лабораторій.
На циклову методичну комісію фармацевтичних дисциплін, до складу якої входять викладачіфармацевти, у коледжі покладається особлива відповідальність, її діяльність планується з урахуванням
розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю, частина заходів даного
напряму відображається у плані роботи циклової методичної комісії, а також в індивідуальному плані
роботи викладача, оформленому відповідно до наказу МОН України ''Про затвердження норм часу для
планування і обліку навчальної роботи та перелік основних видів методичної, наукової й організаційної
роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ'' від 07.08.2002 р. № 450. У зазначеному
наказі до основних видів науково-методичної роботи віднесено:
- ''підготовку конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних,
лабораторних занять, курсового проектування, практик і самостійної роботи студентів;
- підготовку, рецензування підручників, навчальних посібників;
- розробку навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних програм;
- підготовку комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін;
- складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного, тестового, підсумкового
контролю;
- розробку і впровадження наочних навчальних посібників;
- розробку і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;
- вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу''. Основні види
наукової роботи такі: написання наукових статей; підготовка тез доповідей на конференціях,
семінарах, керівництво науковою роботою студентів [3]. До основних видів організаційної
роботи належать:
- робота у науково-методичних радах, об’єднаннях закладу освіти;
- організація й проведення загальноколеджних конференцій, семінарів;
- робота з видання науково-методичних збірників;
- керівництво студентським науковим гуртком, творчою групою викладачів та інші види робіт.
Аналіз напрямів і змісту науково-методичної роботи циклової методичної комісії фармацевтичних
дисциплін дозволяє стверджувати, що вони забезпечують координацію освітнього процесу закладу вищої
освіти, а також сприяють розвитку педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю.
Під розвитком педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю розуміємо керований
цілеспрямований, багатофакторний процес, який призводить до стійких якісних змін у діяльності
викладача, виникнення нових змістових особистісних структур.
Розглянемо структуру педагогічної компетентності викладача фармацевтичного профілю, яка
представлена у чотирьох компонентах: ціннісно-мотиваційному, діяльнісному, пізнавальному і
особистісному, кожен з яких включає:
1) мотиви, орієнтовані на процес і результат педагогічної діяльності; мотиви, орієнтовані на
реалізацію потреб самого викладача;
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2) знання: фахові, психологічні, педагогічні, методологічні, методичні, інформаційні, технологічні,
мовно-мовленнєві, культурологічні та соціокультурні;
3) уміння: прогнозу вальні, проектувальні, конструювальні, комунікативні, інформаційнотехнологічні, організаторські, рефлексивні, ціннісно-орієнтаційні;
4) здібності: дидактичні, академічні, мовні, комунікативні, перцентивні, організаторські, лідерські.
Особистісні якості: загальнолюдські, особистісно-етичні, індивідуально-психологічні, педагогічні.
Забезпечити розвиток усіх компонентів педагогічної компетентності можливо за умови активної
участі викладачів фармацевтичного профілю в різних індивідуальних та колективних формах науковометодичної роботи циклової методичної комісії. Найбільш ефективними у вирішенні даного завдання є
наступні форми роботи:
засідання, на яких викладач є доповідачем з актуальних освітніх питань;
відкриті заняття, їх проведення, а також відвідування, аналіз й обговорення;
науково-практичні конференції, їх організація або участь – у підготовці виступу на конференції,
викладач має інформувати зібрання про свої педагогічні досягнення, обмінятись педагогічними
знахідками, а це стає можливим лише за умови попередньої наукової роботи;
методична доповідь – це публічне повідомлення на навчальну, методичну, виховну теми. У
доповіді узагальнюється кращий педагогічний досвід роботи викладача чи викладачів, у ній слід
вказувати недоліки та шляхи їх подолання. Тема доповіді повинна бути актуальною, і розкриватись
глибоко й повно незважаючи на стислість викладу;
написання наукових статей, рецензій, підготовка до видання навчальної літератури – ці види
роботи розвивають різні види знань, умінь, зокрема методологічні та методичні;
педагогічні читання, у процесі яких виявляється кращий педагогічний досвід у межах закладу
освіти, розкривається роль наукового пошуку в освітньому процесі;
педагогічні фестивалі, аукціони, референдуми, диспути, телемости, які сприяють розвитку
творчого стилю педагога;
тиждень фармацевтичної науки, така форма роботи сприяє систематизації найновіших фахових
знань та розробки інноваційних педагогічних технологій з їх впровадження;
дискусійний клуб циклової комісії – це форма вільного спілкування її членів. Учасники клубу –
особи, зацікавлені обговорюваною проблемою. На засіданні клубу відбувається вільний обмін думками,
досвідом роботи. Тут немає заздалегідь підготовлених доповідачів, рішень. Тому на засіданні
відбувається звичайний взаємообмін поглядами, взаємозбагачення ідеями;
педагогічні дослідження циклова комісія організовує для вивчення ефективності роботи
викладачів, встановлення рівня оптимальності нових форм і методів навчально-виховного процесу та
доцільності їх впровадження, визначення причин, які породжують недоліки в процесі навчання та
виховання.
Діяльність викладача включає в себе виконання цілісної сукупності взаємопов'язаних і
взаємообумовлених функцій, основними з яких є навчальна, науково-методична, виховна і
організаційно-технологогічна функції. Вони повинні сприйматися в їх єдності, хоча насправді у багатьох
викладачів одні функції можуть переважати над іншими. У процесі реалізації функцій педагогічної
діяльності викладач повинен виконувати такі групи завдань: проектування навчального процесу з
урахуванням поставлених цілей; конструювання змісту та процесу навчання; організація аудиторних
занять та самостійної роботи студентів; здійснення управління освітнім процесом. У межах виховної
функції викладач формує у студентів творчо-активну установку на майбутню професію, їх світоглядну і
громадянську позицію, загальну культуру, широту кругозору та етику поведінки; почуття власної
відповідальності за результати своєї праці тощо. У галузі наукових досліджень викладач повинен
формулювати наукову проблему, висувати наукову гіпотезу, використовувати методи наукових
досліджень, формулювати та обґрунтовувати результати наукових досліджень, оформлювати їх у вигляді
статей, доповідей тощо. Головне, бути вмотивованим на діяльність викладача та постійно
саморозвиватися, що є можливим за умови розвитку педагогічної компетентності.
Висновки. Розвиток педагогічної компетентності викладача фармацевтичного профілю коледжу
найбільш активно здійснюється у системі науково-методичної роботи, основною ланкою якої є циклові
методичні комісії. Аналіз напрямів і змісту роботи циклової методичної комісії фармацевтичних
дисциплін засвідчив, що для її ефективності важливими принципами мають бути: добір раціональних
форм; свобода педагогічної творчості викладачів, їх право на інноваційну діяльність; забезпечення прав
педагогічних працівників на вільний вибір форм, методів, засобів навчання, визначення результативності
їх педагогічної діяльності винятково за рівнем якості знань студентів; уникнення формальної звітної та
іншої документації.
На основі аналізу діяльності викладача фармацевтичного профілю у форматі циклової методичної
комісії було з’ясовано, що педагогічна компетентність викладача коледжу виявляється в здатності
здійснювати конкретні види роботи: розробка науково-методичного супроводу навчально-методичного
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забезпечення дисципліни; створення, розробка та упровадження в освітній процес науково-методичних
напрацювань; проведення відкритих занять та їх самоаналіз, а також рефлексію щодо аналізу колег у
процесі обговорення; підготовку навчально-методичної літератури до видання; апробація та
впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій; підготовку та процес
проходження підвищення кваліфікації; участь у презентаційних фахово-педагогічних заходах:
конференціях, виставках, семінарах тощо; активність у процесах реформування професійної освіти,
зокрема в обговоренні змін системи стандартів та нормативної бази.
Формами організації науково-методичної роботи, що сприяють розвитку педагогічної компетентності
викладача, визначено методичний супровід його педагогічного зростання й поширення власного досвіду
серед педагогічної спільноти.
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Козаченко Г. В. Цикловая методическая комиссия как середа развития педагогической
компетентности преподавателей фармацевтического профиля.
В статье рассматривается роль цикловой методической комиссии фармацевтических дисциплин в
развитии педагогической компетентности преподавателей фармацевтического профиля, определено
содержание работы цикловой методической комиссии, структуру педагогической компетентности,
определено роль преподавателя фармацевтического профиля в образовательном процессе высшего
учебного заведения. Акцентировано, что именно цикловая методическая комиссия образовывает
систему научно-методической работы, направленной на обеспечение развивательного еффекта
образовательного процесса, способствует развитию у преподавателей фармацевтического профиля
педагогической компетентности.
Ключевые слова: цикловая методическая комиссия фармацевтических дисциплин, преподаватели
фармацевтического профиля, развитие педагогической компетентности.
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Kozachenko G. V. Cyclic Methodical Commission as an Environment for the Development of Pedagogical
Competence of Pharmaceutical Profile Teachers.
The article considers the role of the cyclic methodical commission of pharmaceutical disciplines in the
development of the pedagogical competence of the pharmaceutical profile teachers. It has been also determined
the content of the cyclic methodical commission, the structure of pedagogical competence, and the role of
pharmaceutical profile teacher in the educational process of the institution of higher education. It is emphasized
that the cyclic commission creates a system of scientific and methodical work that is aimed at providing the
developmental effect of the educational process, and promotes the development of pedagogical competence
among the pharmaceutical profile teachers.
The problem of teachers’ pedagogical competence development within the pharmaceutical institutions of higher
education gains ground in the context of the renewal of the educational field, which, is integrated into the
international community, and puts forward the demands on the teacher of higher education, his personality and
professional activities. At the same time, among the teachers of pharmaceutical institution of higher education
raises a problem of their pedagogical competence development and formation. These teachers are guided by the
implementation of the pharmaceutical and educational fields’ synergy, and therefore should integrate the
qualities that are common to the successful implementation of one and another type of activity. The dynamism of
the college teacher's pedagogical competence, that manifests itself in its development, depends on the
effectiveness of the organization of scientific and methodological work of the college, in particular on the
coherent and meaningful work of the cyclic methodical commission of pharmaceutical disciplines.
The analysis of the directions and content of the cyclic methodical commission of pharmaceutical disciplines
revealed the existence of the important principles for its effective functioning. These principles are: the selection
of rational forms; the freedom of teachers’ creativity, their right to innovation activity; enforcement of teachers’
rights to have a free choice of forms, methods and means of teaching, determining the effectiveness of their
pedagogical activities depending on the level of students’ knowledge quality; avoiding formal reporting and
other documents.
Key words: cyclic methodical commission of pharmaceutical disciplines, pharmaceutical profile teachers,
development of pedagogical competence.
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ВПЛИВ ДИДАКТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У НАУКОВИХ ПРАЦЯХ АКАДЕМІКА Д. В. ЧЕРНІЛЕВСЬКОГО
Автором статті представлено короткий аналіз декількох праць – навчальних посібників академіка
Д. В. Чернілевського, що були висунуті на здобуття державної нагороди у 2014 р. як науковометодичний комплекс ''Методологія дидактичних технологій та духовної культури''. Також надано
коротку характеристику його організаційно-наукової діяльності в громадських академіях АМСКП та
МАНПО. Наголошено, що зміст науково-педагогічної спадщини Д. В. Чернілевського заслуговує на
окреме докладне історико-педагогічне дослідження.
Ключові слова: Д. В. Чернілевський, науково-педагогічна спадщина, вища школа, педагогічні технології,
патріотичне виховання молоді.
Вступ. Актуальність теми.
У період подальшого ствердження України, як незалежної держави, важливо згадати, скільки зусиль і
наполегливої наукової праці саме академік Д. В. Чернілевський доклав, щоби зібрати навколо себе
однодумців до участі в Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, організувати і
провести низку наукових конференцій відповідної тематики, а головне –залишити багату науковопедагогічну спадщину, книжки і навчальні посібники, які присвятив вихованню студентської молоді.
Саме аналізу деяких з цих книжок присвячено дану статтю – як скромну вдячність високошановному
Дмитру Володимировичу за його наполегливу самовіддану працю і найкращий приклад для майбутніх
педагогів.
Науково-методичний комплекс ''Методологія дидактичних технологій та духовної культури'', було
підготовлено колективом авторів під керівництвом професора Д. В. Чернілевського та висунуто на здобуття
Державної премії України в галузі освіти 2014 р. за номінацією ''Вища освіта'', включено чотири видання,
навчальні посібники [1–4]:
У той час автору статті довелося працювати в Інституті вищої освіти НАПН України, а тому
Д. В. Чернілевський звернувся до нас із проханням підготувати на цей комплекс наукову рецензію,
матеріали якої використано у статті далі.
Коротка анотація науково-навчальних видань.
Першу книгу [1] комплексу підготовлено доктором педагогічних наук, професором
Чернілевським Д. В. та затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих
навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2005 р. № 14/18.2-1400).
Пропонований підручник ''Педагогіка вищої школи'' передбачає закладання основ педагогічного
мислення студентів, розвиток у них здатності приймати оптимальні рішення у відповідності до дидактичних
закономірностей, які базуються на духовно-моральних принципах та методологічних засадах креативної
педагогіки вищої професійної освіти.
Даний підручник є оригінальним творчим виданням для практичного вивчення сучасної педагогіки
вищої школи - Андрагогіки. Його мета - допомогти магістрантам, аспірантам, докторантам, орієнтованим на
творчість педагогам і менеджерам сучасного вищого навчального закладу в освоєнні дидактичних систем і
освітніх технологій. Саме вони спрямовують студента на розвиток особистості; сприяють молодій людині в
досягненні професійно-педагогічної компетентності, у виявленні, корекції і вдосконаленні нею ставлення до
навколишнього світу, до інших людей, до самого себе як органічної частини життєдіяльності в соціумі.
Рецензентами підручника виступили: Ничкало Н. Г., д. пед. н., проф., дійсний член НАПН України,
академік-секретар відділення професійної освіти та освіти дорослих НАПН України; Ягупов В. В., д. пед. н.,
професор, головний науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України;
Якса Н. В., д. пед. н., професор Таврійського національного університету ім. І. В. Вернадського.
У другий книзі [2] ''Методологія наукової діяльності'' представлено теоретико-методологічні і
технологічні основи теорії та практики наукової діяльності у вищому навчальному закладі, розглянуто
сутність університетської науки, її структура у сфері суспільства на сучасному етапі його розвитку;
висвітлено технології наукової діяльності на прикладі педагогіки, педагогічної синергетики, психології,
екології, технічної механіки та економіки з позиції філософсько-практичних аспектів. Наведено методи
аналізу сучасних знань та методику проектування науково-педагогічної діяльності; форми її організації та
розвитку у вищій школі України, що знаходиться на шляху глобалізації освітньої діяльності зі збереженням
національних традицій.
© Козлакова Г. О., 2018
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Гриф надано Міністерством освіти України (лист № 1.4/18 Г-2189 від 10 грудня 2007 р.). Навчальний
посібник підготовлено для студентів, аспірантів, магістрантів, викладачів, науковців, менеджерів освітньої
системи вищої школи. Рецензували видання: Барно О. М., д. пед. н., проф., професор ПереяславХмельницького державного педагогічного університету ім. Г. Сковороди; Волобуєва О. Ф., д. псих. н.,
проф., завідувач кафедри психології Вінницького соціально-економічного інституту Університету ''Україна'';
Ягупов В. В., д. пед. н., проф., провідний науковий співробітник Інституту професійно-технічної освіти
НАПН України.
У третій книзі [3] ''Духовна культура особистості'' розглянуто основні аспекти сучасної духовної
культури, пов'язаної з кризою філософського, релігійного і науково-педагогічного світогляду українського
суспільства на початку третього тисячоліття з позицій гуманістичної освіти.
Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4/18-Г-3072 від 31 жовтня 2008 р.).
Особливої уваги надано дослідженню проблеми співвідношення релігійного і світського виховання та
освіти студентської молоді, креативного (творчого) становлення її суб’єктивності і гуманно-педагогічної
підтримки в складних умовах сучасної соціокультурної ситуації; розумінню смислової мети, традиційних
національних цінностей суспільства, в якому живе його сучасний суб’єкт, жили його предки і будуть жити
його нащадки. Видання доповнене антропологічними аспектами розвитку духовно-моральних цінностей в
історико-педагогічній ретроспективі на прикладі регіону Поділля та відомостями про старовинні дерев’яні
храми України.
Лише високоморальна, духовно багата особистість здатна здійснювати постійну життєтворчість,
активізувати саморозвиток, може забезпечити соціокультурний і технологічний розвиток соціуму вихованню саме таких якостей особистості присвячено цю працю.
Навчальний посібник орієнтовано на студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів,
викладачів та менеджерів освіти нової формації, які планують здійснювати професійну педагогічну
діяльність, надавати освітні послуги, спираючись на принципи ''якість, чесність, відповідальність''.
Рецензенти: Бех І. Д., д. псих. н., проф., академік НАПН України, директор Інституту проблем виховання
НАПН України; Глузман О. В., д. пед. наук, проф., академік НАПН України, ректор Республіканського ВНЗ
''Кримський гуманітарний університет''; Шевченко Г. П., д. пед. н., проф., член-кореспондент НАПН
України, директор Інституту духовного розвитку людини Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля.
Навчальний посібник [4] ''Педагогічна технологія навчання технічних дисциплін'' є оригінальним
творчим виданням для практичного оволодіння технологіями і навчання/викладання технічних дисциплін як
важливої складової сучасної педагогіки вищої школи. Гриф надано Міністерством освіти і науки України
(лист 1/11-1206 від 29 січня 2014 р.).
Мета навчального посібника – надати допомогу магістрантам, аспірантам, докторантам, креативноорієнтованим педагогам та менеджерам сучасного вищого навчального закладу в освоєнні дидактичних
систем і освітніх технологій, зокрема спрямованих на формування професійної та педагогічної
компетентності майбутнього фахівця технічного профілю, розвиток його особистості.
Навчальний посібник ''Педагогічна технологія навчання технічних дисциплін'' у першому виданні був
підготовлений ще у 90-роках минулого століття, для автора статті у той час він був підтвердженням того, що
педагогіка вищої технічної школи як підрозділ ''Педагогіки вищої школи'' має право на існування і розвиток
в нових умовах інтеграції освітніх систем.
Д. В. Чернілевський передбачав формування основ педагогічного мислення у майбутніх викладачів
технічних дисциплін, розвиток у них здатності приймати оптимальні рішення у відповідності до
дидактичних закономірностей, які базуються на духовно-моральних принципах та методологічних засадах
креативної педагогіки вищої професійної освіти з урахуванням специфічних особливостей щоденної
інженерної діяльності.
Рецензували видання відомі педагоги: Райковська Г. О., д.пед.н., професор, завідувач кафедри загальноінженерних дисциплін Житомирського державного технологічного університету; Козяр М. М., д. пед.н.,
професор, завідувач кафедри теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства Національного
університету водного господарства та природокористування; Сивак І. О., д.т.н., професор, завідувач
кафедри технології та автоматизації машинобудування Вінницького національного технічного університету.
Представлений навчальний комплекс [1–4] дійсно спрямовано на допомогу майбутнім викладачам
педагогічних і технічних дисциплін та досягнення ними високого рівня професійно-педагогічної
компетентності, створення умов для розвитку їх особистості, формування відповідного ставлення до себе, до
інших людей, до навколишнього світу та майбутньої цивілізованої життєдіяльності в соціумі.
Організаційно-громадська діяльність Д. В. Чернілевського.
Необхідно згадати значний обсяг організаційно-громадської діяльності академіка Д. В. Чернілевського,
що включав активну участь у засіданнях Міжнародної академії наук педагогічної освіти (Москва, Росія), в
роботі якої до 2014 р. брали участь багато відомих українських педагогів, зокрема автор статті. Щорічні
березневі загальні збори на базі Московського педагогічного державного університету, жваве обговорення
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досягнень і недоліків у системах вищої освіти колишніх країн СНД, щорічне видання наукових праць членів
МАНПО – можливо, все це стало поштовхом для Д. В. Чернілевського у створенні АМСКП в Україні.
Важливе значення у своїх працях і виступах Д. В. Чернілевський надавав організації і проведенню
наукових і науково-методичних конференцій [5], які вважав актуальним джерелом професійного
спілкування і обміну професійним педагогічним досвідом.
Постійне запрошення членів АМСКП до участі у конференціях у Вінниці на базі різних освітніх закладів,
зокрема Барського гуманітарно-педагогічного коледжу, налагодження контактів з Міністерством освіти і
науки України щодо публікації праць учасників конференцій у міністерських збірниках наукових праць
''Проблеми освіти'' та ''Нові технології навчання'' – все це супроводжувалось особистим натхненням Дмитра
Володимировича, підтвердженням необхідності зв’язків ВНЗ регіонів і столиці, його позитивним ставленням
до талановитої молоді, оновленню та модернізації педагогічної діяльності у вищій школі.
У роботі [7: 7] Д. В. Чернілевський надає ущільнений звіт про діяльність організованої ним АМСКП,
президентом якої він був із часів заснування. На кінець 2015 р. проведено 13 Міжнародних науковометодичних конференцій, у роботі яких взяли участь представники різних країн світу, зокрема Білорусі,
Казахстану, Китаю, Литви, Польщі, тощо.
У цій же роботі Д. В. Чернілевський формулює основні напрями діяльності АМСКП, які продовжуються
у працях АМСКП ''Полісся'' під керівництвом президента, доктора педагогічних наук, професора, Почесного
члена НАПН України О. А. Дубасенюк:
духовно-моральна культура молоді,
проектна діяльність і компетентнісний професіоналізм,
взаємозбагачення національної і світової педагогічної культури,
просторовий і часовий діалог педагогічних ідей,
інноваційна діяльність освіті у сучасних умовах,
соціально-економічні і політичні підходи до модернізації освітніх систем тощо.
На стор. 8 у роботі [7] сформульовано найактуальніше завдання: створення науково-навчальних
дослідницьких колективів, які зацікавлені у вирішенні теоретичних та апробації експериментальнопрактичних технологій передового і новаторського досвіду.
Окремого дослідження заслуговують напрями наукових досліджень науково-педагогічної школи
Д. В. Чернілевського.
Висновки. На нашу думку, охарактеризовані автором статті видання без сумніву можна розглядати як
єдиний навчально-методичний комплекс, використання якого сприятиме створенню і формуванню
високодуховних характеристик випускників університетів України.
Даний комплекс характеризує науково-педагогічну і методичну роботу авторів – як
висококваліфікований внесок у розвиток педагогічної науки в Україні, а тому його було рекомендовано
Комітету з Державних премій України до участі у номінації ''Вища освіта'' за 2014 р. на здобуття Державної
премії України в галузі освіти.
На жаль, даний навчально-методичний комплекс не було відзначено високою нагородою, на яку він був
представлений, проте серед членів АМСКП усі праці академіка Д. В. Чернілевського знаходять високу
професійну оцінку і постійне використання у педагогічній практиці.
На нашу думку, що подальший аналіз змісту науково-педагогічної спадщини Д. В. Чернілевського,
наукових праць, виданих в Україні і за кордоном, обов’язково стане цікавим предметом подальших наукових
праць його учнів і послідовників та знайде відтворення у нових історико-педагогічних дослідженнях та
дисертаціях.
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Козлакова Г. А. Влияние дидактических технологий на формирование духовной культуры студенческой
молодежи в научных работах академика Д. В. Чернилевского.
Автором статьи представлен короткий анализ нескольких работ академика Д. В. Чернилевского, которые
были выдвинуты на соискание государственной премии в 2014 г. как учебно-научный комплекс. Также дана
короткая характеристика его организационно-научной деятельности в общественных академиях МАНПО
(Россия) и АМСКП (Украина). Отмечено, что содержание научно-педагогического наследия
Д. В. Чернилевського заслуживает детального историко-педагогического исследования.
Ключевые слова: Д. В. Чернилевский, научно-педагогическое наследие, высшая школа, педагогические
технологии, патриотическое воспитание молодежи.
Kozlakova G. O. The Influence of Didactical Technologies for Formation of Spirit Culture of Student’s Youth in
Science Works of Academician Dmitry Chernilevskyi.
In this article the author represents a short analyze of several science works of academician Dmitriy Chernilevskyi
that were represented for getting of State Award in branch of Education in 2014 year as science-methodological
complex. These are handbooks and educational books: ''Pedagogy of Higher School'', ''Methodology of Science
Activity'', ''The Spirit Culture of Personality'', ''Pedagogical Technology of Technical Disciplines Study''. These
books were written for students of higher courses of universities, postgraduates, masters and young scientists who
have a professional interest in pedagogical researches and modernization of educational systems These handbooks
were recommended by Ministry of Education and Science of Ukraine and were used in educational process of
several higher schools in Vinnitsa and Kyiv regions. In his works D. Chernilevskyi underlined that it is very
important for moral and patriotic upbringing of student’s youth to remember about national traditions of the
Ukrainian people and pedagogical culture of educators.
The members of science-pedagogical school of Professor D. Chernilevskyi (Candidates and Doctors of Science,
which had prepared their dissertations with his leaderships) have very interesting directions and results of their
science researches.
There are characterized an organizational and science activities of D. Chernilevskyi at social academies AMSKP
(Ukraine) and MANPO (Russia). It is confirmed that the contents of his science-pedagogical works will be used as
an actual subject for science works of young scientists in new historical-pedagogical researches.
Key words: Dmitry Chernilevskyi, science pedagogical works, handbooks for higher school, pedagogical
technologies, pedagogical culture, patriotically upbringing of student’s youth.
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ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ
В статті розкривається технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти.
Представлено авторське трактування сутності технології реалізації інновацій, виділено її
характеристики: системність, діагностичність, результативність, стандартизація,
алгоритмічність, ефективність, керованість, відтворюваність, гнучкість. Визначено послідовність
і зміст етапів інноваційної діяльності: інформаційно-аналітичного, стратегічно-проектувального,
безпосередньої реалізації інновацій, їх активного використання та поширення.
Ключові слова: інновація, інноваційний процес, інноваційна діяльність, інноваційний заклад дошкільної
освіти, інноваційна педагогічна система, технологія реалізації інновацій.
Постановка проблеми. Інноваційні процеси в сучасній дошкільній освіті спрямовані на
створення та реалізацію ефективних концепцій, теорій, програм та методик розвитку й виховання
дітей. Саме практика та якісно нові результати навчально-виховного процесу є критерієм реальної
актуальності й цінності нововведень. Однак, в закладах дошкільної освіти не завжди застосовуються
продуктивні моделі й технології організації інноваційної діяльності. Інновації часто реалізуються
фрагментарно, без належного науково-методологічного обґрунтування, чіткого прогнозування
очікуваних результатів, планування послідовності етапів, необхідних ресурсів, часу, змісту робіт на
кожному з них. Це призводить до втрати потенціалу нововведень. Метод проб і помилок у більшості
випадків не дає бажаних результатів, а тільки спричинює марні витрати сил і зневіру педагогів в
інноваціях. Успішність інноваційної діяльності закладу дошкільної освіти визначається не разовими,
а постійними системними нововведеннями, що реалізуються з використанням технологій їх
проектування, експертизи та моніторингу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В контексті зазначеної проблеми значущими є
дослідження в галузі педагогічної інноватики з питань готовності закладів освіти до сприйняття та
реалізації інновацій (А. І. Барановський, І. М. Дичківська, О. М. Коберник, В. С. Лазарєв,
Н. В. Нечаєва, В. Ф. Паламарчук, М. М. Поташник, О. М. Саранов, І. Д. Фрумін, М. А. Ясвін та ін.),
менеджменту інноваційної діяльності освітніх установ (Л. В. Вознюк, Л. М. Калініна, Т. М. Ковальова,
Т. С. Перекрьостова, Н. С. Погрібна, Т. М. Сорочан, О. Г. Тринітатська та ін.). Вагомими також є
наукові розробки з теорії і технології проектування, експертизи та моніторингу інноваційної освітньої
діяльності (Л. В. Буркова, В. П. Беспалько, О. Г. Важнова, В. В. Докучаєва, М. П. Горчакова-Сибірська,
В. І. Загвязинський, Є. С. Заїр-Бек, І. Г. Єрмаков, О. М. Коберник, І. О. Колеснікова, Г. М. Прозументова,
Л. З. Ребуха, В. В. Сєріков, Г. Д. Щекатунова, Д. Уілмс, В. З. Юсупов та ін.). Значна увага в
дослідженнях приділяється аналізу особистісних характеристик суб’єктів інноваційної діяльності та
формування інноваційного стилю мислення в педагогічному середовищі (К. Ангеловські,
В. Л. Аношкіна, Г. І. Герасимов, В. П. Делія, Л. В. Ілюхіна, С. Міллер, С. В. Рєзванов, Поль А. Хебіг,
С. Р. Янголовський та ін.). Відзначимо, що в сучасній зарубіжній інноватиці пріоритетними є пошуки
технологічних способів реалізації та поширення інновацій у масовій практиці (А. Адамс, Х. Барнет,
Е. Брансуіка, Н. Гросс, У. Кінгстон, Н. Лагервей, М. Майлз, А. Ніколлс, Е. Роджерс, Т. Хюсен та ін.).
Аналіз досліджень свідчить, що ефективність інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти
пов’язана з використанням у процесі створення, відбору й реалізації інновацій спеціальних технологій,
які недостатньо розробленні у вітчизняній педагогічній інноватиці.
Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та розробці процесуально-змістових етапів
технології організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти.
Виклад основного матеріалу. Педагогічні колективи закладів дошкільної освіти усвідомлюють, що в
сучасних умовах стратегія інноваційного розвитку забезпечує їх конкурентоспроможність в наданні
якісних освітніх послуг. Однак, труднощі, які виникають у керівників, методистів, вихователів при
реалізації інновацій, актуалізують необхідність розробки та використання науково обґрунтованих та
практично апробованих технологій організації інноваційної діяльності. Необхідність технологізації
інноваційної діяльності обумовлена зростанням її складності за обсягами, кількістю суб’єктів,
можливими ризиками, а також одночасним упровадженням різних нововведень. Реалізація окремих
інновацій потребує значних затрат часових, людських, фінансових та інших ресурсів. А. В. Хуторський
зазначає, що в сучасній системі освіти існує безліч моделей впровадження інновацій. Для кожної
© Коновальчук І. І., 2018
85

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

інновації часто пропонуються свій метод і своя стратегія. Це призводить до емпіризму та невдач у
реалізації інновацій. Щоб вирішити цю проблему автор пропонує розробку методологічних основ та
управлінських циклів проектування, цілепокладання, планування, програмування, організації системного
моніторингу та корекції інноваційної діяльності [1].
Технологія досліджує й пропонує раціональні способи нововведень. Суттєвою ознакою технології є
те, що замість довільних, спонтанних дій вона пропонує чіткі алгоритмічні приписи, систему логічно
послідовних етапів вирішення ієрархічної цілісності задач нововведення [2: 66]. Технологічно процес
нововведень будується на принципах системності, цілеспрямованості, керованості на основі постійного
моніторингу результатів, стандартизації, алгоритмічності, ефективності, відтворюваності, гнучкості й
адаптивності.
Технологія реалізації інновацій – це науково обґрунтована модель й реальні дії втілення в життя
стратегії інноваційного розвитку закладу дошкільної освіти. Основою технології є системний підхід
до організації інноваційного процесу, який передбачає цілісність всіх його складових, ієрархічну
послідовність етапів, виявлення і взаємодію зовнішніх і внутрішніх умов середовища, в якому
реалізується інновація. А. І. Пригожин зазначає, що технологічні методи являються емпіричним
втіленням системного підходу, з його ставкою на єдність цілого, планомірність, визначеність
[3: 378]. У нашому тлумаченні технологія реалізації інновацій – це система, яка інтегрує інформацію
про наявний стан педагогічної системи, в якій має впроваджуватися інновація, й передбачувані
зміни в ній, які мають відбутися після реалізації інновації, а також сукупність оптимальних способів
досягнення цих змін. У процесуально-змістовому аспекті технологія інноваційної діяльності закладу
дошкільної освіти – це деталізовані форми, методи, прийоми, засоби вивчення, актуалізації та
практичного загальнодоступного використання нововведень з урахуванням наявних умов і ресурсів.
Основне призначення технологічного підходу полягає у функціях систематизації, нормування,
раціоналізації, оптимізації, регулювання, стабілізації, управління та саморозвитку процесу реалізації
нововведень [4: 38]. Зазначені функції вирішуються в задачах концептуального проектування
інноваційної діяльності, чіткого прогнозування цілей і гарантованого досягнення її результатів,
визначення оптимального обсягу й послідовності дій та операцій, знаходження ефективних форм
взаємодії суб’єктів нововведень, створення можливостей для зміни алгоритму дій, спрощення чи
ускладнення операцій при зміні умов реалізації інновацій. Гнучкість технології забезпечується
проектуванням основних етапів, алгоритмів діяльності та ключових обов’язкових точок контролю,
між якими залишається простір для індивідуальної творчості педагогів.
Інноваційна педагогічна діяльність, виступаючи фактором розвитку освітніх систем, має такі
особливості: ґрунтується на принципах особистісного підходу; має стійку вмотивованість на пошук
нового в цільових, змістових і процесуальних характеристиках навчально-виховного процесу; носить
творчий характер; організовується у формі дослідно-експериментальної роботи, що дозволяє не тільки
по-різному будувати педагогічний процес, але і формувати нові моделі освітніх систем, в тому числі
авторські [5: 4]. Інноваційна діяльність, на відміну від традиційної, характеризується високим рівнем
невизначеності низки чинників, що впливають на її результати. Прогностичний потенціал технології
дозволяє передбачити потенційні ризики та труднощі й знизити можливі негативні відхилення від
заданих параметрів в процесі впровадження нововведень.
Процесуально-технологічна складова технології організації інноваційної діяльності закладу
дошкільної освіти конструюється як логічна черговість етапів з чіткою алгоритмізацією і деталізацією
дій та операцій, які необхідно здійснити для вирішення аналітико-пошукових, організаційноуправлінських, проектувальних, методичних та інших задач у процесі реалізації інноваційних проектів.
На основі узагальнення теоретичних підходів та практики нововведень нами визначено послідовність та
зміст етапів технології організації інноваційної діяльності в закладах дошкільної освіти:
1) інформаційно-аналітичного – виявлення та аналіз проблем у функціонуванні та розвитку педагогічної
системи та пошук можливих інноваційних способів їх вирішення; 2) стратегічно-проектувального –
вибір, концептуалізація та адаптація обраних інновацій до умов і потреб конкретного закладу дошкільної
освіти; 3) безпосередньої реалізації інновацій – здійснення комплексу змін у структурі, функціях,
ресурсах педагогічної системи, цінностях, мотивах, способах і результатах суб’єктів інноваційної
діяльності; 4) активного використання та поширення інновації – розвитку інноваційного потенціалу
закладу дошкільної освіти й одночасно подальшого розвитку самої інновації.
На інформаційно-аналітичному етапі з метою виявлення проблем та постановки задач
подальшого розвитку проводиться моніторинг діяльності закладу дошкільної освіти, створюється та
поповнюється база інновацій, упровадження яких може вирішити наявні протиріччя у
функціонуванні педагогічної системи й стати джерелом її розвитку. Обрані інновації проходять
обов’язкову процедуру експертної оцінки за методологічним, процесуальним, ресурсним,
технологічним критеріями, результати якої виступають основою для прийняття обґрунтованого рішення
щодо доцільності та можливості їх реалізації у конкретному закладі освіти. Здійснюється оцінка
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інноваційного потенціалу закладу щодо достатності його ресурсів для реалізації певних інновацій. У
ході такої підготовчої роботи в педагогічному колективі відбувається усвідомлення потреб та
актуалізація мотивів інноваційних змін.
На стратегічно-проектувальному етапі педагогічний колектив визначається з інноваційною
місією, концепцією та стратегією розвиту свого закладу. На цьому етапі важливо, щоб завдання та
потенціал кожного інноваційного проекту узгоджувався із місією та загальною стратегією
інноваційного розвитку закладу дошкільної освіти, його актуальними потребами в змінах та
наявними ресурсами, які необхідні для якісної реалізації інновацій. Формування інноваційної
стратегії розвитку навчального закладу передусім полягає в усвідомленні його місії – як бачення
нових гуманістичних цінностей освіти, провідної ідеї, визначення образу свого майбутнього.
Розробка місії є відправною точкою удосконалення педагогічної системи дошкільного закладу й
дозволяє визначити цінності його інноваційної освітньої діяльності для суспільства взагалі й
конкретного оточення зокрема. Гуманістична спрямованість цінностей відображає унікальність
закладу освіти, його імідж, з нею безпосередньо пов’язаний вибір освітньої моделі педагогами,
батьками, усіма тими, хто здійснює цілеутворення й формує стратегію розвитку в навчальному
закладі.
У кожному конкретному випадку визначення місії може відрізнятися, але дуже важливо, щоб
вона вироблялася колегіально й стала результатом поєднання спільних цінностей і смислів
діяльності. Тоді місія – як основна загальна мета, філософія, призначення, сенс діяльності
інноваційного закладу освіти використовується в якості ціннісного орієнтиру для оцінки прийняття
рішень, вибору нововведень, аналізу результатів діяльності.
Визначення місії має бути зрозумілим усім, щоб сприяти їх взаєморозумінню і співпраці при
створенні та реалізації інноваційної стратегії діяльності навчального закладу. Стратегія – це
довготерміновий, якісно вибраний напрям розвитку, який інтегрує місію, цілі організації, норми та
дії в єдине ціле; визначає ресурсне забезпечення організації з урахуванням її внутрішніх переваг і
недоліків, очікуваних змін і пов’язаних із ними дій конкурентів [6: 61]. Стратегія інноваційного
розвитку навчального закладу – це довгострокове прогнозування майбутніх змін у педагогічній
системі, розробка її інноваційної моделі, яка визначає успішність переходу закладу дошкільної
освіти з режиму функціонування в режим розвитку, який передбачає можливості швидко реагувати й
своєчасно адаптуватися до запитів суспільства щодо оновлення цілей, змісту й якості освіти.
Традиційний заклад освіти стратегічно орієнтований на збереження стабільності, інноваційний
заклад – на зміни в процесах управління, змісті й результатах розвитку та виховання дітей, стилю
педагогічної взаємодії від прямого впливу до співробітництва й співтворчості й передбачає перегляд
існуючих підходів, освоєння нових сфер і технологій діяльності. На відміну від інновації як процесу,
який в основному проходить "за кулісами" й загалом не видимий споживачам, стратегічна інновація
безпосередньо адресується суспільству у вигляді нових цінностей, цілей, що презентує унікальність,
привабливість організації [7: 68]. Надзвичайно важливо, щоб місія й стратегічні цілі були прийняті й
підтримувалися усім колективом.
Стратегічне планування як логіко-аналітичний процес здійснюється поетапно: 1) проводиться
моніторинг нинішнього й можливого майбутнього стану зовнішнього й внутрішнього середовища
закладу освіти; 2) визначаються основні соціальні та освітні орієнтири його діяльності; 3) на основі
результатів першого й другого етапів визначаються можливі напрями розвитку, вибирається
оптимальний варіант і формується власне стратегія; 4) розробляється план дій щодо реалізації
стратегії, проводиться її оцінка.
При плануванні інноваційної діяльності розробляється таксономія цілей нововведень,
визначаються послідовність реалізації проектів, засоби інформаційно-методичного супроводу,
способи управління, прогнозується необхідне кадрове, фінансове, матеріальне, просторо-часове
забезпечення процесу реалізації інновацій.
На конструктивно-організаційному рівні планування формуються команди, творчі групи,
конкретизуються завдання, розподіляються обов’язки, ролі, відповідальність, вибирається
оптимальний режим і форми роботи, комунікації і взаємодії суб’єктів нововведень, забезпечуються
засоби зворотного зв’язку для корекції діяльності.
На етапі безпосередньої реалізації інновацій відбувається комплекс змін у структурі, функціях,
ресурсах, стилі мислення, способах діяльності й результатах, які вносять нововведення у практику
роботи закладу освіти. Саме на цьому етапі повною мірою проявляється характерологічна
особливість інновації як метадіяльності – діяльності зі зміни інших видів діяльності, спочатку
особистісних структур її суб’єктів (потреб, мотивів, цілей, цінностей, смислів, установок), потім –
виконавчих структур (форм, методів, засобів) [8: 24].
Реалізація певної інновації окрім безпосередніх результатів, що визначаються її метою,
спричинює низку супутніх змін в управлінні, методичній роботі, матеріально-технічних ресурсах,
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способах комунікації, підвищенні кваліфікації педагогів, логістиці потоків інформації тощо. Ці
зміни суттєво підвищують інноваційний потенціал закладу освіти, що дозволяє освоєння більш
складних, масштабних інновацій. Саме на цій стадії розкривається сутність інноваційної діяльності
як цілеспрямованих змін педагогічної системи, що не лише вносять у її структуру нові елементи, але
й зумовлюють перехід системи з одного стану в інший.
Технологічні процедури цього етапу визначаються змістом і послідовністю дій, які необхідні для
реалізації нововведення:
- вмотивоване цілесприйняття педагогами інновацій;
- перебудова особистісних структур і стилю мислення суб’єктів інноваційної діяльності;
- оптимізація інтелектуальних, технологічних, матеріально-фінансових, управлінських та інших
ресурсів, необхідних для реалізації інновації;
- освоєння суб’єктами нововведень нових технологій інноваційної діяльності;
- адаптація нововведень до конкретних умов;
- зміни в структурі й функціях педагогічної системи;
- застосування нових моделей управління для координації дій всіх учасників нововведення;
- встановлення нових каналів зворотного зв’язку й налагодження моніторингу процесу реалізації
інновації;
- коригування дій при відхиленні від прогнозованих параметрів нововведення;
- виявлення та оцінка нових результатів у роботі закладу освіти, контроль та підтримка їх якості,
стійкості, ефективності;
- відстеження ефективності супутніх нововведень, які викликала реалізація основної інновації.
На етапі активного й продуктивного використання та поширення інновацій проявляються
взаємопов’язані тенденції: інституалізації інновацій як джерела розвитку педагогічної системи
закладу дошкільної освіти й одночасного подальшого вдосконалення самих інновацій.
Процесуально-змістовими компонентами технології інноваційної діяльності тут є:
- встановлення зв’язків нововведень з компонентами педагогічної системи, аналіз впливу
інновацій на їх розвиток;
- оцінка змін в інноваційних ресурсах закладу освіти;
- рефлексія результатів й аналіз досвіду інноваційної діяльності, оцінка й відбір найбільш
ефективних алгоритмів, схем, прийомів діяльності й включення їх в арсенал технології реалізації
наступних нововведень;
- модифікація, удосконалення інновацій відповідно до нових цілей, умов, ресурсів і потреб
розвитку закладу освіти;
- удосконалення технології інноваційної діяльності на основі набутого досвіду, виділення
проблемних зон, оптимізації та раціоналізації дій, скорочення термінів їх виконання, одночасного
паралельного виконання операцій, ліквідації непотрібних ланок;
- подальша реалізація модифікованих моделей інновацій як джерела сталого розвитку
педагогічної системи;
- підтримка сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі;
- прогнозування подальшого розвитку закладу та ініціювання наступних нововведень.
На етапах безпосередньої реалізації, активного використання та поширення інновації важливо, щоб у
процесі моніторингових досліджень виявлялися не тільки причини проблем для їх усунення, а й
чинники успіхів для їх підсилення та врахування в наступних проектах. Функціональне призначення
моніторингу інноваційної діяльності визначається необхідністю контролю за дотриманням заданих
концептуальних, змістовно-цільових і технологічних критеріїв та умов реалізації нововведення,
оцінки його впливу на педагогічну систему і, в разі необхідності, коригування цього процесу.
Постійний моніторинг забезпечує оперативне управління інноваційною діяльністю на основі
постійного порівняння прогнозованих та фактично отриманих показників нововведення. В
результаті аналізу й синтезу моніторингової інформації формується цілісне уявлення про хід
реалізації інновацій, зміни в педагогічній системі, виявляються проблеми та уточнюються необхідні
умови успішності інноваційної діяльності. Коригування – це оперативне внесення необхідних змін і
доповнень у початковий варіант проекту реалізації інновацій у конкретних обставинах на основі
зворотних зв’язків, які представляють складну систему причинно-наслідкових залежностей, що
характеризують вплив результатів попередньої дії на подальший перебіг процесу [9: 29].
Ефект іррадіації (лат. irradiare – сяяти, випромінювати) притаманний не кожному нововведенню і
спрацьовує не завжди. Чи буде інновація швидко втрачати свою новизну (рутинізація нововведення),
чи буде модернізовуватися й значно відчутніше впливати на розвиток навчального закладу,
залежить від його інноваційного потенціалу [2: 42]. Зміни в структурі, функціях, ресурсах
педагогічної системи створюють можливості для вдосконалення інновацій, підвищення їх
потенціалу у вирішенні актуальних задач закладу дошкільної освіти. І саме головне – в ході
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освоєння нововведень, осмислення набутих знань і досвіду, зростає рівень інноваційної
компетентності педагогів і керівників начальних закладів, що уможливлює трансцендентне (таке, що
не могло бути здійсненим спираючись на минулий чи наявний досвід) прогнозування нових цілей
інноваційної діяльності. Здобутий досвід і більш високий рівень компетентності педагогів й ресурсів
закладу дошкільної освіти дозволяє йому планувати й реалізовувати більш складні й масштабні
системні інновації.
Загальні рекомендації, правові, організаційні, фінансові, кадрові та інші вимоги й процедури щодо
впровадження інновацій на рівні окремого навчального закладу прописані у положенні Міністерства
освіти і науки України "Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності". Згідно з ним рівень
інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом (розробка, розповсюдження чи застосування
інновації), а також масштабністю змін, що вноситимуться у систему освіти внаслідок застосування
запропонованої інновації [10].
Інноваційний заклад дошкільної освіти характеризується нами як відкрита соціально-педагогічна
система, що постійно оновлює свої структуру й функції, оперативно реагує не тільки на наявні
соціально-освітні детермінанти, а прогнозує можливі зміни суспільних потреб в освіті й на цій
основі стратегічно планує розвиток своїх можливостей для випереджувального вирішення освітніх
завдань у процесі суспільних трансформацій.
Проведений моніторинг матеріалів методичних кабінетів (центрів) управлінь освіти та ОІППО, в
яких представлений досвід інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти, дозволяє виділити
такі їх типи: пасивні, репродуктивно-адаптивні, активно-адаптивні, системно-інноваційні.
Пасивні заклади дошкільної освіти не реагують на зміни й нововведення, впроваджують
формально, лише за розпорядженням управлінь освіти. Репродуктивно-адаптивні заклади
впроваджують педагогічні технології без урахування їх інноваційного потенціалу, аналізу своїх
конкретних проблем, умов, в результаті чого зміни відбуваються тільки в окремих складових
педагогічного процесу. Активно-адаптивні заклади прагнуть швидко реагувати на нові тенденції в
освіті та педагогічній науці, але часто реалізують не узгоджені між собою окремі інноваційні
проекти. Нерідко колективи таких закладів гоняться за значною кількістю різноманітних
нововведень, що негативно впливає на їх якість та результативність, але вигідно для звітності та
популярності. Заклади освіти системно-інноваційного типу організовують свою інноваційну
діяльність на основі власної стратегії розвитку та місії, чіткого наукового обґрунтування концепції
педагогічної системи. Колективи цих закладів проводять цілеспрямовану науково-експериментальну
та методичну роботу, використовують різні форми підвищення кваліфікації, взаємодіють з
науковими установами, закладами вищої освіти, створюють власну базу інновацій. Варто відзначити
значне зростання за останні роки кількості закладів дошкільної освіти, що включаються в системну
інноваційно-експериментальну діяльність. Ефективність їх інноваційної діяльності забезпечується
застосуванням комплексу технологій менеджменту, проектування, експертизи, моніторингу, які
спрямовані на уникнення стихійності й отримання прогнозованих результатів нововведень.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Інноваційна діяльність
представляє собою послідовність етапів, організаційних процедур і засобів, за допомогою яких
відбувається трансформація педагогічного відкриття або ідеї в реальні методики й технології
практичної роботи вихователів закладів дошкільної освіти. Принциповим вихідним положенням у
побудові технології організації інноваційної діяльності є усвідомлення того, що інновація, як
унікальний, вперше створений об’єкт, не може бути реалізована традиційними способами.
Технологічний підхід уможливлює розробку нових продуктивних способів управління,
проектування, контролю, відповідних умов, форм взаємодії учасників інноваційної діяльності, що в
сукупності забезпечує її ефективність та результативність.
Основним фактором, що забезпечує ефективність інноваційної діяльності закладу дошкільної
освіти є рівень відповідної компетентності педагогів, їх ціннісного ставлення до інновацій,
сформованості інноваційного мислення, володіння технологіями експертизи, проектування
моніторингу нововведень тощо. Тому перспективи подальших досліджень полягають в аналізі
особистісних характеристик вихователів як суб’єктів інноваційної діяльності та вдосконалення форм
і методів розвитку їх інноваційної компетентності.
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Коновальчук И. И. Технология организации инновационной деятельности учреждений дошкольного
образования.
В статье раскрывается технология организации инновационной деятельности учреждений
дошкольного образования. Представлены авторская трактовка сущности технологии реализации
инноваций, выделены ее характеристики: системность, диагностичность, результативность,
стандартизация, алгоритмичность, эффективность, управляемость, воспроизводимость, гибкость.
Определена последовательность и содержание этапов инновационной деятельности: информационноаналитического, стратегически-проектировочного, непосредственной реализации инноваций, их
активного использования и распространения.
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инновационная деятельность, инновационный
заведение дошкольного образования, инновационная педагогическая система, технология реализации
инноваций.
Konovalchuk I. I. Technology of Organization of Innovative Activities in Preschool Educational Institutions.
In the article the theoretical basis and essential procedural steps to technological organization of innovative
activities of preschool educational institutions are explained. Author’s explanation to the notion "technology of
realization of innovations" is presented, as a system that integrates information about current state of an object
of innovation and intended changes in it, that have to appear after the innovation happens, also the variety of
ways that provide optimal way to achieve these changes.
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The subject of technology of providing innovations is specified – finding logical sequence and development of
complex forms, methods, means of introduction of innovations into pedagogical system of a preschool
educational institution and the mechanisms of their productive and affordable use.
Common trades of technological process are specified: system orientation, diagnostics, result, standardizing,
algorithm, effectiveness, control, quality of being able to repeat, flexibility and ability to adapt. The sequence
and essence of stages of introducing the innovation are developed: informative and analytic – detection and
analysis of the problems in functioning of a preschool educational institution and possible innovative ways to
solve them; strategically-projective – choice, conceptualization and adaptation of innovation to the conditions
and needs of certain preschool educational institution; introduction of the very innovation itself – creation of
complex changes in the structure, functions, resources of pedagogical system, values, motifs, ways of action of
certain objects of innovation and results, that an innovation adds into practice of educational institution, active
and productive use of innovation – development of pedagogical system and simultaneously further development
of innovation.
The essence of innovative preschool educational institution is characterized as an opened social pedagogical
system that quickly reacts to social and educational determinants of changes of social needs in education and
constantly renovates its structure and functions. Based on an empirical research, depending on content and
results of innovative activity the passive, reproductive adaptive, active adaptive, system innovative types of
preschool educational institutions are outlined.
Key words: innovation, innovative process, innovative activity, innovative preschool educational institution,
innovative pedagogical system, technology of introduction of innovations.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ТА ДІТЬМИ В СИТУАЦІЇ КОНФЛІКТУ
У статті розглянуто результати перевірки ефективності моделі підготовки майбутніх учителів
початкових класів до взаємодії з дітьми та батьками в ситуації конфлікту. Виокремлено послідовність,
завдання, зміст, методи експерименту. Визначено критерії та рівні готовності, спроектовано
педагогічні умови, спецкурс, технології, засоби підготовки майбутніх учителів до означеного виду
діяльності. Результати експерименту засвідчили позитивну динаміку формування готовності
майбутніх учителів початкової школи до роботи з батьками та дітьми в ситуації конфлікту між
ними.
Ключові слова: ситуація конфлікту, модель підготовки, готовність майбутніх учителів початкових
класів до міжособистісної взаємодії з дітьми та їх батьками в ситуації конфлікту, педагогічний
експеримент, критерії готовності, рівні готовності.
Постановка проблеми. Концепція Нової української школи базується на педагогіці партнерства між
учнями, педагогами й батьками. Однак існуючий стан підготовки майбутніх учителів початкових класів
до роботи з дітьми та батьками характеризується комплексом взаємопов’язаних суперечностей, а саме:
об’єктивним існуванням конфліктів молодших школярів з батьками, що негативно вливають на
особистісний розвиток і навчання дітей та ігноруванням цього факту як вчителями так і батьками;
гострою потребою батьків у налагодженні конструктивних відносин з дітьми та недостатньою
професійною готовністю учителів надати сім’ї кваліфіковану педагогічну допомогу; необхідністю
системної підготовки майбутніх вчителів початкової школи до міжособистісної взаємодії з дітьми та їх
батьками в ситуації конфлікту та невизначеністю завдань, змісту, технологій та організаційнопедагогічних умов цього процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Обґрунтування теоретико-методологічних засад
дослідження проблеми конфліктів, способів їх попередження та вирішення розроблені в працях
А. Анцупова, О. Бєлкіна, О. Варги, Н. Гришиної, А. Захарова, Е. Ейдеміллера, С. Ємельянова, О. Іонової,
Г. Ложкіна, М. Пірен, Н. Пов’якель, В. Шейнова та ін. Питання підготовки вчителів до взаємодії з
суб’єктами конфліктів у педагогічному процесі стали предметом наукових пошуків Г. Антонова,
О. Березюк, Ю. Костюшка, Ю. Кулюткіна, А. Лукашенка, Л. Мільто, М. Рибакової, В. Семиченко,
Г. Сухобської, У Шостак та ін. Науковці наголошують на провідній ролі та важливості спеціальної
підготовки учителя як професійного посередника у вирішенні конфліктів дітей з батьками, педагогами,
однолітками. Втім, незважаючи ці багатовекторні дослідження, питання формування готовності
майбутніх учителів початкових класів до роботи з дітьми та батьками в ситуації конфлікту між ними
залишаються невирішеними й актуальними.
Метою статті є висвітлення програми, основних етапів та результатів експериментальної перевірки
авторської моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до міжособистісної взаємодії з
дітьми та батьками в ситуації конфлікту.
Виклад основного матеріалу. Значимість підготовки майбутніх учителів початкових класів до
взаємодії з батьками та дітьми в ситуації конфлікту обумовлена тим, що молодший шкільний вік є досить
складним у формуванні особистісних якостей дитини. В цей період суттєво змінюються соціальна
ситуація розвитку дитини, яка розширює сферу її діяльності, активізує нові життєво важливі потреби та
інтереси, а відсутність умов та можливостей їх повноцінної реалізації може призводити до виникнення
конфліктних ситуацій з батьками. Практика показує, що більшість батьків не можуть самостійно
вирішити конфліктні ситуації з власною дитиною і потребують кваліфікованої педагогічної допомоги, за
якою вони в першу чергу звертаються до вчителя. Різноманітність та складність таких конфліктів
потребує від учителя високого рівня відповідної професійної підготовки. Тому мета нашого
експерименту полягала в обґрунтуванні та перевірці ефективності авторської моделі й технології
формування готовності майбутніх учителів початкових класів до міжособистісної взаємодії з дітьми та
батьками в ситуації конфлікту.
Провідним методом дослідження обрано педагогічний експеримент, в якому взяли участь 208
студентів спеціальності "Початкова освіта". Сформульована гіпотеза формувального експерименту
полягала в тому, що підготовка майбутніх учителів початкових класів до налагодження конструктивної
взаємодії дітей з батьками в ситуації конфлікту буде ефективною за таких організаційно-педагогічних
© Коновальчук І. М., 2018
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умов: усвідомлення студентами можливих негативних наслідків дитячо-батьківських конфліктів та
формування в них мотивації до оволодіння необхідними для їх вирішення знаннями й уміннями;
обґрунтування та впровадження моделі формування готовності майбутніх учителів початкових класів до
роботи з дітьми та їх батьками в ситуації конфлікту між ними; розробки та введення у навчальний процес
спецкурсу "Технології конструктивної взаємодії вчителя початкових класів з дітьми та батьками в
ситуації конфлікту" з метою засвоєння студентами необхідних теоретичних знань, набуття практичних
умінь та розвитку індивідуально-особистісних якостей; використання інтерактивних технологій
навчальної діяльності студентів.
Експериментальна робота проводилась послідовно впродовж 2014–2018 рр. і передбачала реалізацію
комплексу науково-теоретичних, діагностичних, методичних та організаційних заходів, які були
реалізовані в декілька етапів: теоретично-пошукового, діагностично-аналітичного, формувального,
результативно-узагальнюючого.
На теоретично-пошуковому етапі дослідження проведено вибір й аргументацію основних
теоретичних підходів, уточнено систему базових понять, необхідних для розуміння сутності, змісту,
розробки моделі й технології процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до
міжособистісної взаємодії з дітьми та батьками в ситуації конфлікту. Концептуальними засадами
розробленої моделі визначено основні положення та принципи міждисциплінарного, системного,
діяльнісного, технологічного, задачного підходів та ідеї гуманізації, педагогіки партнерства, інноваційності,
компетентності, що визнані стратегічними в Концепції Нової української школи.
Готовність учителя до міжособистісної взаємодії з дітьми та їх батьками в ситуації конфлікту
розуміється нами як інтегративна якість його особистості, що виникає в результаті єдності
сформованості особистісно-психологічної, теоретичної, процесуально-технологічної структур
відповідної діяльності та є регулятором й умовою успішного вирішення дитячо-батьківських конфліктів.
При цьому ми виходили з позиції І. Гавриш, що сутність готовності особистості до педагогічної
діяльності виражається в діалектичній єдності всіх її структурних компонентів, властивостей, зв’язків і
відносин [1: 86]. Також ми враховували, що функціонально зміст готовності до певного виду діяльності
має відповідати її структурі. В теоретичній моделі, запропонованій В. Семиченко, взаємодія
розгортається у такій послідовності: потреби, мотиви, мета, зразки, умови, засоби, результат, корекція
[2: 324]. У результаті аналізу представлених у науковій літературі підходів ми виділили такі структурні
компоненти готовності майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками та дітьми в
ситуації конфлікту: мотиваційно-ціннісний, пізнавальний, діяльнісно-практичний, регулятивний.
І. Дичківська, наголошує, що професійна готовність є закономірним результатом спеціальної
підготовки, самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання і самовиховання [3: 277]. Вважаємо, що
процес підготовки доцільно розробляти як спеціально організовану навчальну діяльність студентів з
логічною послідовністю етапів, з чіткою конкретизацією задач, змісту, форм, методів формування у
майбутніх учителів здатності професійно надавати допомогу батькам і дітям у вирішенні їх міжособистісних
конфліктів. Модель такого процесу побудовано як педагогічну систему, що відображає єдність теоретикометодологічних, змістових, технологічних і результативних складових підготовки майбутніх вчителів
початкових класів до означеного виду діяльності. В результаті моделювання спроектовані необхідні
педагогічні умови, зміст, організаційні форми, методи, засоби, цілісність реалізації яких забезпечує
ефективність досягнення прогнозованих результатів підготовки.
На діагностично-аналітичному етапі експерименту проведено діагностику типових сфер та причин
виникнення дитячо-батьківських конфліктів, аналіз наявного стану готовності працюючих та
особливостей підготовки майбутніх учителів початкових класів до міжособистої взаємодії з дітьми та їх
батьками в ситуації конфлікту. В процесі пошукового експерименту було діагностовано 110 учнів 1–4
класів та 89 батьків. В результаті виявлено та диференційовано п’ять сфер конфліктної взаємодії дітей з
батьками: 1) сфера розуміння батьками психологічного віку дитини та її вікових потреб (23,7 %),
2) сфера відносин батьків і дітей (9,1 %), 3) сфера навчальної діяльності дітей (17,8 %), 4) сфера
позанавчальної діяльності дітей (32,3 %), 5) сфера індивідуальних рис дітей (17 %). Було встановлено, що
78 % батьків потребують психолого-педагогічної допомоги у врегулюванні міжособистісних конфліктів з
дітьми.
Для уточнення інформації опитано 56 учителів початкових класів. У результаті виявлено, що вчителі
відчувають серйозні утруднення в діагностиці причин конфліктів дітей з батьками, розумінні природи їх
виникнення та ескалації, застосування адекватних способів їх вирішення. Значна частина вчителів (32 %)
узагалі не визнає наявності, гостроти та негативних наслідків конфліктів між дітьми та батьками саме в
молодшому шкільному а не підлітковому віці.
Для аналізу стану підготовки вчителів початкових класів до міжособистісної взаємодії з батьками та
дітьми в ситуації конфліктів у закладах вищої освіти було вивчено навчальні плани, навчальні та робочі
програми, проаналізовано зміст дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг. У
результаті констатовано, що в процесі вивчення психолого-педагогічних та інших дисциплін не
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приділяється достатня увага формуванню у студентів знань і практичних умінь в організації взаємодії
між дітьми та їх батьками при наявності конфліктів між ними. Варто зазначити, що у змісті цих
дисциплін питання конфліктів дітей молодшого шкільного віку з батьками та діяльності вчителя з їх
вирішення практично не представлені. В програмах педагогічних практик для студентів передбачено
завдання – збір та аналіз педагогічних ситуацій. Однак оцінка результатів практик показала, що студенти
в основному описують конфліктні ситуації, що виникають в учнів з учителями чи у взаємодії з
однокласниками. Проблеми взаємовідносин дітей з батьками практично не попадають в коло
спостережень студентів-практикантів. Це не може позитивно впливати на рівень їх професійної
підготовки до майбутньої роботи з попередження та вирішення конфліктів між дітьми та батьками.
Пошуковий експеримент підтвердив реальну наявність описаних в психолого-педагогічній літературі
конфліктів між молодшими школярами й батьками та недостатню готовність учителів до налагодження
конструктивної взаємодії між ними, що обумовлює необхідність цілеспрямованих змін в цілях та змісті
навчання студентів спеціальності "Початкова освіта".
Формувальний експеримент складався з послідовних етапів: констатувального – діагностики
наявного рівня готовності майбутніх учителів початкових класів до міжособистісної взаємодії з дітьми та
батьками в ситуації конфлікту, вибору контрольних та експериментальних груп; упровадження в
експериментальних групах авторської моделі й технології підготовки студентів, зокрема, проведення
спецкурсу "Технології конструктивної взаємодії вчителя початкових класів з дітьми та батьками в
ситуації конфлікту", повторної діагностики в кінці експерименту для аналізу його результативності. У
формувальному експерименті брало участь 208 студентів, з них 103 – експериментальна група, 105 –
контрольна. Рівень досліджуваної готовності в обох групах на початку експерименту практично
ідентичний.
Теоретичний аналіз структури готовності майбутніх учителів початкової школи до міжособистісної
взаємодії з дітьми й батьками в ситуації конфлікту дав можливість визначити критерії її діагностики
(ціннісно-мотиваційний,
когнітивний,
комунікативно-діяльнісний,
рефлексивно-регулятивний).
Виокремлено репродуктивно-емпіричний, адаптивний, конструктивний, творчий рівні можливої
готовності студентів до означеного виду діяльності. До блоку методів діагностики сформованості
компонентів готовності вчителів до міжособистісної взаємодії в ситуації конфлікту увійшли:
опитувальник А. Реана "Мотивація успіху і боязнь невдачі", самооцінка рівня індивідуальної
конфліктності особистості, методика І. Юсупова, метод експертних оцінок, тести на визначення рівня
конфліктологічних знань студентів.
Аналіз результатів діагностики на констатувальному етапі експерименту показав: переважна
більшість студентів як контрольної так і експериментальної груп мають адаптивний (КГ – 39,81 %, ЕГ –
38,47 %) та репродуктивно-емпіричний (КГ – 38,65 %, ЕГ – 39,18%) рівні готовності до міжособистісної
взаємодії з дітьми та батьками в ситуації конфлікту і досить малий відсоток – конструктивний (КГ –
16,92 %, ЕГ – 17,21 %) та творчий (КГ – 4,62 %, ЕГ – 5,14 %) рівні.
За показниками ціннісно-мотиваційного критерію в студентів виявлено низький рівень мотивів до
роботи з дітьми й батьками, які мають проблеми у взаємовідносинах. Студенти не повною мірою
усвідомлюють негативний влив конфліктів молодших школярів з батьками на особистісний розвиток та
становлення самооцінки дітей, а також професійні функції вчителя у вирішенні таких ситуацій. Майбутні
вчителі відчувають невпевненість і навіть страх, що не зможуть допомогти батькам у складних
конфліктних ситуаціях з дітьми через відсутність відповідної підготовки.
За когнітивним критерієм готовність майбутніх учителів характеризується низьким рівнем
спеціальних знань про дитячо-батьківські конфлікти. Встановлено, що знання студентів про психологопедагогічні особливості конфліктів дітей молодшого шкільного віку з батьками в основному мають
поверхневий характер. Вони не можуть пояснити причини виникнення таких конфліктів, обґрунтувати їх
взаємозв’язок з віковими закономірностями розвитку дітей.
Визначення рівня сформованості комунікативно-діяльнісного компонента готовності до взаємодії з
дітьми та батьками проводилася на основі експертної оцінки можливостей студентів професійно
розв’язувати спеціально підібрані ситуації-моделі конфліктної взаємодії дітей з батьками. Отримані
результати підтвердили, що без спеціальної підготовки запропоновані студентами рішення
конструюються на основі особистого емпіричного досвіду чи адаптації власних моделей поведінки в
конфлікті до ситуацій, що потребують професійного рівня роботи з дітьми та батьками. Діагностика за
рефлексивно-регулятивним критерієм показала, що більшість майбутніх учителів не усвідомлюють
необхідності та не вміють оцінювати й регулювати свої дії у взаємодії з дітьми та батьками в ситуації
конфлікту з позиції професійних обов’язків та етики.
Враховуючи недостатній рівень готовності майбутніх учителів початкових класів до конструктивної
міжособистісної взаємодії з дітьми та їх батьками в ситуації конфлікту на формувальному етапі
експерименту була здійснена перевірка ефективності авторської моделі й технології їх підготовки до
означеного виду діяльності. В навчальний процес експериментальної групи студентів було внесено зміни
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в зміст дисциплін професійної підготовки, визначені можливі способи інтеграції знань через
встановлення міжпредметних зв’язків у процесі їх практичного застосування. З метою систематизації
підготовки студентів упроваджено спецкурс "Технології конструктивної взаємодії вчителя початкових
класів з дітьми та батьками в ситуації конфлікту". Для вироблення у майбутніх учителів практичних
умінь надання допомоги батькам у вирішенні проблем взаємовідносин з дітьми застосовано інтерактивні
педагогічні технології. В процесі індивідуально-самостійної роботи студенти здійснювали пошук та
опрацювання тематичної інформації, готували повідомлення, презентації. Для засвоєння понять з
конфліктології студенти складали термінологічний словник. Теми з означеної проблематики були
внесені до списку курсових робіт з педагогіки й психології. Також відкореговано завдання з педагогічної
практики. В навчанні студентів контрольної групи змін не було.
Спецкурс "Технології конструктивної взаємодії вчителя початкових класів з дітьми та батьками в
ситуації конфлікту" був спрямований на засвоєння студентами системи теоретичних знань про
психолого-педагогічні причини, типи та сфери конфліктів молодших школярів з батьками, а також на
формування комплексу умінь: діагностувати, аналізувати конфліктні ситуації, знаходити й реалізовувати
оптимальні способи їх попередження та вирішення, здатності самостійно оцінювати та регулювати свою
діяльність в процесі роботи з дітьми та батьками.
Зміст навчального матеріалу побудовано дотримуючись наступних принципів: взаємодії навчальнопізнавальної, навчально-практичної та самостійної практичної діяльності студентів, єдності
процесуально-змістовних і мотиваційно-ціннісних сторін педагогічної підготовки, єдності й
інтегрованості змісту навчання [4: 98]. Тому при подачі теоретичного матеріалу ми прагнули викликати
інтерес студентів до проблеми конфліктів дітей з батьками, пояснити функції вчителя у їх вирішенні,
стимулювати потреби професійного саморозвитку. Для цього використовувалися такі методи як: лекціядискусія, проблемна лекція, евристична бесіда, метод аналізу конкретних ситуацій, які активізують
творче, дивергентне мислення, стимулюють до пошуку та освоєння необхідної, щоб знайти власне
рішення запропонованих педагогічних задач, інформації.
Процесуально-діяльнісний блок моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до
міжособистісної взаємодії з дітьми та їх батьками в ситуації конфлікту був спрямований на формування
практичної готовності студентів і в спецкурсі реалізовувався шляхом моделювання і розв’язання
професійно-орієнтованих педагогічних задач, аналізу ситуацій-вправ, проведення ділових та рольових
ігор, педагогічного тренінгу. Широко використовувалися інтерактивні методи – мозковий штурм,
формулювання задач, евристична бесіда, метод колективного блокнота, метод "кейс-стаді" тощо. Такі
методи сприяють розвитку мотивації студентів до самонавчання, умінню формулювати, висловлювати та
аргументувати власні думки, здатності аналізувати та моделювати оптимальні варіанти вирішення
конфліктів дітей з батьками.
Одним із завдань педагогіки вищої освіти А. Алексюк визначає трансформацію проблемної ситуації в
статус навчальної проблеми. Проблема повинна становити інтерес для студента, бути сприйнятою ним,
щоб почати її розв’язання. Це має місце лише тоді, коли поставлена проблема спирається на наявні
знання студента, і водночас він розуміє, що їх не достатньо для її вирішення [5: 426]. Для вирішення
цього завдання у навчанні студентів цілеспрямовано застосовувався метод моделювання педагогічних
ситуацій, враховуючи, що його можливості забезпечують: пізнання об’єкта, що моделюється; включення
студентів у інтерактивну навчальну діяльність; визначення проблем та протиріч, що підлягають
вирішенню; формування теоретичної основи й практичних умінь професійної взаємодії; вироблення
індивідуальних моделей поведінки у ситуаціях професійної взаємодії [6: 68]. Моделювання конфліктних
ситуацій виступає засобом активізації навчальної діяльності студентів, усвідомленого використання
теоретичних знань та оцінки їх достатності для професійного рівня діяльності, формування необхідних
умінь та навичок. Мінітренінги були спрямовані на розвиток професійно важливих особистісних якостей
студентів – потреби в самооцінці та саморефлексії своєї конфліктологічної компетентності,
комунікабельності, умінню слухати, розуміти й приймати позиції інших людей, впевненості,
відповідальності, толерантності, креативності та ін..
На результативно-узагальнюючому етапі експерименту було проведено повторний діагностичний
зріз. Аналіз та порівняння вихідних та кінцевих даних дозволяє дійти висновку про те, що показники
рівня сформованості складових готовності студентів до міжособистісної взаємодії з дітьми та батьками в
ситуації конфлікту в експериментальних групах зазнали більш суттєвих позитивних змін, ніж в
контрольних групах. Динаміка зрушень у показниках рівня готовності студентів за ціннісномотиваційним критерієм в експериментальних та контрольних групах відповідно становить: творчий
рівень: + 11,5 % та + 3,1 %; конструктивний: + 19,2% та + 6,4 %; адаптивний: – 11,3 % та – 4,1 %;
репродуктивно-емпіричний: – 21,5 % та – 5,9 %. В учасників експерименту виявлено значні позитивні
зміни сформованості готовності до роботи з дітьми та батьками в ситуації конфлікту між ними за
когнітивно-інформаційним критерієм в експериментальних та контрольних групах відповідно: творчий
рівень: + 12,5%, + 3,8%; конструктивний рівень: + 31,4 %, + 7,9 %; адаптивний: + 23,2 %, + 6,4 %;
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репродуктивно-емпіричний: – 53,8 %, – 12,4 %. Встановлено позитивні зміни в рівнях готовності
майбутніх учителів до взаємодії з дітьми та батьками в ситуації конфлікту за комунікативно-діяльнісним
критерієм відповідно в експериментальних та контрольних групах: творчий рівень: + 9,5 % та + 4,8 %;
конструктивний: + 27,2% та + 6,3 %; адаптивний: – 14,3 % та – 4,1 %; репродуктивно-емпіричний: –
20,4 % та – 5,8 %. Зіставлення результатів констатувального та формувального етапів експерименту
свідчить про різний відсоток зростання рівня рефлексивно-регулятивної готовності студентів до
самооцінки та корекції своєї поведінки у взаємодії з дітьми та батьками в ситуації конфлікту відповідно в
експериментальних та контрольних групах: творчий рівень: + 9,1 % та + 3,9 %; конструктивний: + 22,3%
та + 6,7 %; адаптивний: – 17,2 % та – 4,1 %; репродуктивно-емпіричний: – 22,4 % та – 6,8 %. Перевірка
результатів експериментального дослідження за допомогою φ – критерій кутового перетворення Фішера
підтвердило їх достовірність.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Результати експерименту показали,
що впровадження авторської моделі дає стійку тенденцію до зростання готовності майбутніх учителів
початкових класів до роботи з дітьми та їх батьками в ситуації конфлікту між ними. Ефективність такої
підготовки забезпечується створенням відповідних організаційно-педагогічних умов для усвідомлення
студентами значимості дитячо-батьківських конфліктів у розвитку особистості дитини, актуалізації
мотивів здобуття необхідних для їх професійного вирішення знань та умінь, введенням у навчальний
процес спецкурсу із застосуванням інтерактивних технологій навчання. Перспективи подальших
досліджень полягають у вдосконаленні змісту та навчально-методичного забезпечення підготовки
майбутніх учителів початкових класів до реалізації педагогіки партнерства в умовах Нової української
школи.
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Коновальчук И. Н. Экспериментальная проверка модели подготовки будущих учителей начальных
классов к взаимодействию с родителями и детьми в ситуации конфликта.
В статье рассмотрено результаты проверки эффективности модели подготовки будущих учителей
начальных классов к взаимодействию с детьми и родителями в ситуации конфликта. Выделены
последовательность, задачи, содержание, методы эксперимента. Определены критерии и уровни
готовности, спроектировано педагогические условия, спецкурс, технологии, средства подготовки
будущих учителей к указанному виду деятельности. Результаты эксперимента показали
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положительную динамику формирования готовности будущих учителей начальной школы к работе с
родителями и детьми в ситуации конфликта между ними.
Ключевые слова: ситуация конфликта, модель подготовки, готовность будущих учителей начальных
классов к межличностному взаимодействию с детьми и их родителями в ситуации конфликта,
педагогический эксперимент, критерии готовности, уровни готовности.
Konovalchuk I. M. Experimental Test of a Model of Prospective Teachers Training to Interact with Parents
and Children in Conflict Situation.
In the article the test results of a model effectiveness of the prospective teachers training interaction with parents
in a conflict situation are viewed. The sequence, tasks, essence, methods and results of theoretical research,
diagnostic analytical, forming and result generalizing steps of experiment are outlined. For the complex
evaluation the value motivational, cognitive informational, communicative active, reflexive regulatory criteria,
reproductive empirical, adaptive, constructive, cognitive levels of readiness of prospective teachers to personal
interaction with children and their parents in a conflict situation are determined. At the stage of constative
experiment the unsatisfactory level of readiness of prospective primary school teachers to the outlined activity
has been discovered. The model reflects unity of theoretical methodological and practical technological
components of preparation of prospective primary school teachers to personal interaction with children and
their parents in a conflict situation.
Creation of author's model and testing its effectiveness were achieved through extracting the potential and
adding to the essence of professional preparation of prospective teachers disciplines, tasks of all kinds of
pedagogical practice, individual and scientific thematic research of the students, development and introduction
of ''Technologies of constructive interaction of primary school teacher with children and parents in a conflict
situation'' special course. Results of forming experiment have evidenced positive dynamics of readiness
formation of prospective primary school teachers to work with parents and children in a situation of conflict
between them.
Key words: conflict situation, model of preparation, readiness of future primary school teachers to personal
interaction with children and their parents in a conflict situation, pedagogical experiment, criteria of readiness,
levels of readiness.
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РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ: НА
ПРИКЛАДІ УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ
ПАВЛА ТИЧИНИ
Стаття присвячена теоретичному дослідженні становлення та розвитку науково-педагогічних шкіл в
Україні на регіональному рівні. Закцентовано увагу на тому, що нині посилюється науковий інтерес до
вітчизняних і зарубіжних науково-педагогічних шкіл, які виступають потужним потенціалом в
підготовці науково-педагогічних кадрів та освітньо-виховному процесі. Здійснено аналіз основних
напрямів діяльності науково-педагогічних шкіл, які функціонують в Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини, виявлено основні тенденції їх становлення та розвитку.
Ключові слова: науково-педагогічні школи, університет, напрями діяльності наукових шкіл.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та
практичними завданнями. Становлення науково-педагогічних шкіл в Україні як феномен розвитку
науки і вирощування науково-педагогічних кадрів є актуальним напрямом наукових досліджень. Адже,
найважливішою умовою розвитку будь-якої науки, в тому числі і педагогічної є, за висловом
С. Гончаренка, "сувора наступність ідей, концепцій, методів дослідження, які складають зміст науки.
Люди різних поколінь, здійснюючи процес наукового розвитку, ніби передають із рук в руки
нагромаджений ними "духовний капітал" [1: 7]. Про посилення наукового інтересу до вітчизняних та
зарубіжних науково-педагогічних шкіл, які виступають потужним науковим потенціалом та "впливають
на освітньо-виховні процеси і підготовку педагогічних кадрів" вказують О. Дубасенюк і О. Антонова
[2: 6]. Ми суголосні з їхньою думкою про те, що: "Становлення та розвиток наукових шкіл у кожній
країні – це винятково важлива проблема загальнодержавного значення. Від її підтримки і послідовного
розв'язання значною мірою залежить розвиток тієї чи іншої галузі наукового знання, а відповідно –
освіти, культури та різних галузей економіки" [2: 6]. Тобто піднята проблема є актуальною і має
безперечне теоретичне і практичне значення не тільки на всеукраїнському, але й регіональному рівнях,
яке полягає у формуванні наукового потенціалу в закладах вищої освіти та сприяє розвитку педагогічної
науки.
При написанні статті нами висувалися завдання: закцентувати увагу на змістовому наповненні
поняття "науково-педагогічна школа" запропонованому вітчизняними вченими; визначити тенденції та
етапи становлення і розвитку науково-педагогічних шкіл в Уманському державному педагогічному
університеті імені Павла Тичини та висвітлити їх основні напрями діяльності.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Питань розвитку наукових шкіл,
як педагогічного феномену торкалися О. Адаменко, А. Алексюк, О. Антонова, А. Бойко, В. Вихрущ,
Л. Вовк, О. Гнізділова, Н. Дем’яненко, О. Дубасенюк, М. Євтух, С. Золотухіна, Г. Кловак, В. Курило,
О. Устенко, О. Сухомлинська, Є. Хриков та ін.
Метою статті є довести важливість функціонування науково-педагогічних шкіл в Україні та
висвітлити їх напрями діяльності, становлення і розвиток на регіональному рівні.
У процесі дослідження використано загальнонаукові (аналіз, синтез, узагальнення) та педагогічні
(конструктивно-генетичний) методи.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. З метою
повнішого висвітлення проблеми регіонального виміру становлення науково-педагогічних шкіл в
Україні (на прикладі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) та
відповідно до завдань дослідження закцентуємо увагу на змістовому наповненні дефініції "науковопедагогічна школа" запропоноване О. Гнізділовою, яке ми взяли за основу. Під поняттям "науковопедагогічна школа" будемо розуміти "неформальне інтелектуальне об’єднання декількох поколінь
педагогів-науковців, що характеризується суттєвими тематично спільними науковими доробками як
лідера, так і членів наукової школи, які є викладачами вищих педагогічних навчальних закладів і
здійснюють науково-предметну підготовку спеціалістів і кадрів вищої кваліфікації за програмами
вузівської і післявузівської професійної освіти, активно впроваджують результати власних
фундаментальних і прикладних досліджень у навчально-виховний процес і в педагогічну практику"
[3: 80]. Автором виокремлено й основні функції науково-педагогічних шкіл, такі як: освітня,
дослідницька, виховна, комунікативна, аксіологічна та функція відтворення [3: 81].
Погоджуємося з думкою С. Гончаренко про те, що, коли наукову школу розглядають як "соціальний
© Кочубей Т. Д., 2018
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організм, елементарна структура якого представлена у відношенні "учитель і учні", то це відношення
може набувати різного вигляду. Наукова школа може функціонувати в процесі наукового пізнання як
соціальний механізм лише тоді, коли, з одного боку, вчений або група вчених націлені на досягнення
прогресу знання і передають безпосередньо свої знання великому числу учнів за допомогою друкованих
або усних форм комунікації, і з другого боку, коли учні засвоюють цю концепцію і розвивають її далі в
різних напрямках" [1: 10].
Вчений наголошує й на тому, що "наукові школи не можуть бути запрограмованими ззовні,
створеними адміністративним шляхом. Тому ні зовнішнім інстанціям, ані самому керівнику не слід
визначати заздалегідь конкретний шлях розв’язання співробітником проблеми дослідження" [1: 10].
Водночас він зазначає, що дещо проблематичним є трактування дефініції "науково-педагогічна школа",
тому що воно залежить від розуміння того чим є педагогічна діяльність. У випадку коли ми розглядаємо
педагогічну діяльність як систему вищої освіти, тоді мова може йти лише про "співтовариства, які
функціонують у рамках освітніх установ, поширивши це поняття на процес підготовки спеціалістів
вищої кваліфікації в рамках аспірантури і докторантури або науково-дослідних організацій, які ведуть
відповідну роботу" [1: 22].
А у випадку коли педагогіка розглядається як ''процес передачі знань взагалі, тоді можна вести мову
про науково-педагогічні школи стосовно до всіх вищих навчальних закладів і наукових установ.
Здається, що найбільш доцільно було б використання поняття науково-педагогічної школи лише
стосовно до наукових співтовариств вищих навчальних закладів, оскільки саме педагогічна діяльність є
невід’ємною частиною виконуваної ними соціальної функції [1: 22]. З цієї позиції і висвітлимо
становлення науково-педагогічних шкіл та напрями їхньої діяльності в Уманському державному
педагогічному університеті імені Павла Тичини.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини має давню традицію підготовки
педагогічних кадрів, починаючи з 1930 року. У 2020 році колектив університету буде святкувати 90річчя від дня його заснування. Із колишнього інституту у складі трьох факультетів заклад вищої освіти
виріс до університету. Відповідно статус університету вимагав нових підходів до підготовки майбутніх
педагогічних працівників та науково-педагогічних кадрів. Це спонукало до створення нових структурних
підрозділів – аспірантури, докторантури, спеціалізованих учених рад із захисту дисертаційних
досліджень, заснування науково-педагогічних шкіл. Становлення та розвиток науково-педагогічних шкіл
в університеті подамо в хронологічній послідовності їх виникнення.
Офіційно перша науково-педагогічна школа "Педагогіка ХХІ століття" була започаткована у 1993
році, тодішнім ректором університету, дійсним членом НАПН України, академіком Академії наук вищої
школи України, заслуженим діячем науки і техніки України, академіком Академії педагогічних і
соціальних наук, завідувачем кафедри дошкільної педагогіки та психології, доктором педагогічних наук,
професором Володимиром Григоровичем Кузем.
Основними напрямами діяльності його наукової школи є дослідження проблем теорії та історії
педагогіки, таких як: організація та функціонування навчально-виховних комплексів "школа-дошкільний
навчальний заклад"; вивчення та запровадження ідей педагогічної спадщини В. Сухомлинського в
практику сучасної школи; розвиток української педагогічної думки у ХХ–ХХІ столітті; розвиток
національних цінностей у виховному процесі загальноосвітньої школи; компаративістика як
методологічне підґрунтя наукових досліджень; розробка психолого-педагогічних умов соціалізації дітей
та молоді; виховання громадянських якостей у школярів та молоді; підготовка майбутніх учителів та
вихователів до професійної діяльності [4].
Діяльність науково-педагогічної школи "Проблеми українознавства в освітньому просторі України"
(керівник Сивачук Наталія Петрівна – кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
української літератури, українознавства та методик їх навчання) розпочата у 1999 році. До її складу
входять співробітники науково-дослідної лабораторії "Етнологія Черкаського краю".
Напрямами досліджень наукової школи є проблеми: підготовки студентів-філологів до народознавчої
роботи в школі; проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі; підготовки
студентів-філологів до родинного виховання на засадах народної педагогіки українців; національного
виховання в елітарних українських родинах ІІ половини ХІХ – початку ХХ століття; формування
патріотизму молодших школярів засобами українського фольклору (ІІ половина ХІХ – перша чверть ХХ
ст.); збереження фольклорної пам’яті регіону; родинних цінностей, родинного виховання в
етнопедагогічній традиції історичної Уманщини; підготовки студентів до пошуково-експедиційної
роботи з українознавства; підготовки студентів до організації дозвіллєвої діяльності школярів сільської
школи на засадах українознавства; виховання естетичних смаків майбутніх філологів засобами
народного декоративно-прикладного мистецтва у процесі позааудиторної роботи; методики викладання
українознавства в школі; методики викладання фольклору в школі; дослідження народної культури
історичної Уманщини вченими ХІХ–ХХ ст. (І. Прісовський, Хр. Ящуржинський, В. Ящуржинський,
В. Доманицький, О. Діденко, М. Мицик, В. Ілляшевич, П. Чубинський, М. Брижко) [4].
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Діяльність науково-педагогічної школи "Теорія, історія і практика застосування проектної технології
у середній та вищій школі" (керівник – Коберник Олександр Миколайович, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту) розпочата у 2000 році, коли
О. М. Коберником була захищена перша в Україні докторська дисертація з теорії і методики виховання
на тему "Психолого-педагогічне проектування виховного процесу в сільській загальноосвітній школі", в
якій автор обґрунтував інноваційну технологію проектування виховного процесу в загальноосвітній
школі, за якою працює значна кількість освітніх закладів України. До причин, що визначають
актуальність досліджень наукової школи, слід віднести загальну соціальну ситуацію, що негативно
впливає на процес навчання і виховання молоді, появу якісно нових вимог з боку суспільства до
особистості, розмитість і девальвацію системи традиційних цінностей.
Науковими напрями досліджень науково-педагогічної школи виступають: теоретико-методичні
засади проектування виховної системи, виховного процесу та виховної ситуації; теорія і практика
навчального проектування; методика організації проектно-технологічної діяльності учнів та
студентів [4].
У 2001 році була заснована науково-педагогічна школа "Актуальні проблеми дидактики фізики і
астрономії в загальноосвітній школі та фахової підготовки майбутніх вчителів у вищих навчальних
закладах" під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри фізики і
астрономії та методики їх викладання, дійсного члена (академіка) НАПН України Мартинюка Михайла
Тадейовича. Актуальність проблематики наукової школи полягає в тому, що в умовах оновлення змісту
загальної середньої освіти, головним завданням є необхідність теоретичного і методичного
обґрунтування шляхів, методів і технологій модернізації змісту загальної середньої фізичної освіти.
Науковими напрямами досліджень є: модернізація змісту загальної середньої фізичної освіти
засобами навчальних програм для учнів загальноосвітніх навчальних закладів; навчально-методичне
забезпечення впровадження нового змісту шкільної фізичної освіти; науково-методичні основи
впровадження новітніх (у тому числі інформаційно-комунікаційних) технологій навчання фізики і
астрономії; розроблення нової методичної системи навчання астрономії в школі та педвузі на базі
планетарію як мультимедійної навчальної системи; науково-методичне забезпечення реалізації цілей
загальної природничої освіти засобами навчання фізики і астрономії на інтегративній основі; теорія і
методика організації продуктивної навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення
фізики [4].
Науково-педагогічна школа "Актуальні проблеми освіти і виховання: історія, сучасність,
перспективи" (Керівник наукової школи – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри
соціальної педагогіки та соціальної роботи, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з
креативної педагогіки "Полісся" Кочубей Тетяна Дмитрівна) започаткувала свою діяльність у 2005 році
на базі наукової лабораторії "В. О. Сухомлинський і школа XXI ст.".
Науковими напрямами досліджень є: теоретичні та методичні засади національної освіти і виховання
в зарубіжних країнах (Європа, Канада, Америка); дитинство як суб’єкт і об’єкт педагогічних досліджень;
соціалізація і теоретико-педагогічні аспекти соціальної роботи; формування духовно-моральної сфери
особистості як теоретико-методологічна проблема; формування здорового способу життя особистості та
здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх педагогів; розвиток освіти і педагогічної думки в
різні історичні періоди, персоналія в історико-педагогічному дискурсі; підготовка майбутніх фахівців у
системі багаторівневої педагогічної освіти в Україні та за рубежем [4].
Наукова школа "Екологія, охорона навколишнього середовища: освіта, наука, практика" (Керівник –
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання Совгіра
Світлана Василівна) заснована у 2009 році. Функціонує на базі науково-дослідної лабораторії "Екологія і
освіта" Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, результати діяльності
членів наукової школи висвітлюються в щорічному виданні "Наукові записки екологічної лабораторії
УДПУ".
Науковими напрямами досліджень школи є: розвиток вітчизняної освіти і педагогічної науки; теорія і
практика екологічної освіти і виховання; розвиток та вдосконалення екологічної освіти в навчальних
закладах; технологія та організація природоохоронних робіт; екологічні проблеми довкілля та шляхи їх
вирішення [4].
Напрямами досліджень науково-педагогічної школи "Актуальні проблеми соціального виховання в
теорії та історії педагогіки" (керівник – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
соціальної педагогіки та соціальної роботи Коляда Наталія Миколаївна) є: розвиток вітчизняної освіти і
педагогічної науки; теорія і практика соціального виховання; проблеми педагогічного краєзнавства:
структура, функції, принципи та джерела; регіональний принцип у висвітленні проблем соціального
виховання в теорії та історії педагогіки; персоналія як тема соціально-педагогічних та історикопедагогічних досліджень; розвиток педагогічної освіти, підготовки та перепідготовки вчителя в Україні;
педагогічно-просвітницька діяльність громадських організацій України; розвиток дитячого руху як
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соціально-педагогічного феномену; зарубіжна педагогіка і освіта: історія і сучасність [4].
Започаткувала свою діяльність науково-педагогічна школа "Підготовка майбутнього вчителя до
інноваційної діяльності у сільській початковій школі" (Керівник – Комар Ольга Анатоліївна, доктор
педагогічних наук, професор кафедри фахових методик та інноваційних технологій у початковій школі)
на базі лабораторії "Проблеми сільської початкової школи".
Науковими напрямами досліджень є: вивчення передового педагогічного досвіду роботи учителів
сільських шкіл; формування громадянських цінностей молодших школярів; історичні та сучасні питання
роботи сільської школи; підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності у сільській
початковій школі; проблеми та перспективи застосування учителем інноваційних технологій у
навчальний процес сільської початкової школи [4].
Підводячи підсумок зазначимо, що від початку заснування університету до сьогодення він пройшов
шлях від суто навчального закладу з підготовки педагогічних кадрів до навчально-наукового закладу в
якому функціонують науково-педагогічні школи, здійснюється підготовка наукових кадрів в аспірантурі
та докторантурі.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, у процесі дослідження:
1) виявлено основні тенденції становлення та розвитку науково-педагогічних шкіл в Уманському
державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, до яких відносимо: посилення уваги
держави до функціонування науково-педагогічних шкіл при закладах вищої освіти; зміну статусу УДПУ
імені Павла Тичини з інституту на університет; необхідність здійснення наукових досліджень в
університеті, що спонукало до підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів з науковими
ступенями і званнями; 2) розвиток науково-педагогічних шкіл в університеті поділяємо на два етапи: І-й
етап (1993–2000 рр.) – заснування перших науково-педагогічних шкіл; ІІ-й етап (2001–2018 рр.) –
становлення та розвиток науково-педагогічних шкіл.
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Кочубей Т. Д. Региональное измерение становления научно-педагогических школ в Украине: на
примере Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины.
Статья посвящена теоретическому исследованию становления и развития научно-педагогических школ
в Украине на региональном уровне. Акцентировано внимание на том, что сейчас усиливается научный
интерес к отечественным и зарубежным научно-педагогическим школам, которые выступают
мощным потенциалом в подготовке научно-педагогических кадров и образовательно-воспитательном
процессе.
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Осуществлен анализ основных направлений деятельности научно-педагогических школ,
функционирующих в Уманском государственном педагогическом университете имени Павла Тычины,
обнаружено основные тенденции их становленья и развития.
Ключевые слова: научно-педагогические школы, университет, направления деятельности научных школ.
Kochubei T. D. Reginal Dimension of Scientific and Pedagogical Schools Development in Ukraine: Focus on
Uman State Pavlo Tychyna Pedagogical University.
The article is devoted to the theoretical study of the formation and development of scientific and pedagogical
schools in Ukraine at the regional level. The emphasis is set on the growing scientific interest in native and
foreign scientific and pedagogical schools, which are a powerful potential for the scientific and pedagogical
staff training and educational domain. The analysis of the main directions of the scientific and pedagogical
schools activity functioning in Uman State Pavlo Tychyna Pedagogical University is carried out, Writing this
article, general scientific methods (analysis, synthesis, generalization), pedagogical (constructive and genetic)
were used.
In the course of the research: 1) the main tendencies of the formation and development of scientific and
pedagogical schools in the Uman State Pavlo Tychyna Pedagogical University were identified, which include:
increasing the state's attention to the functioning of scientific and pedagogical schools at higher education
institutions; the change of the status of Uman State Pavlo Tychyna Pedagogical University from the institute to
the university; the need for scientific research at the university, which led to the training of highly skilled
pedagogical staff with academic degrees and titles; 2) the development of scientific and pedagogical schools in
the university is divided into two stages: the first stage (1993-2000) – the first scientific and pedagogical schools
founding; ІІ stage (2001-2018) – the development of scientific and pedagogical schools.
Key words: scientific and pedagogical schools, university, directions of scientific schools activities.
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ФОРМУВАННЯ УМІНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАГІСТРАНТІВ НА ЗАСАДАХ ЕРГОНОМІЧНОГО ПІДХОДУ
У статті окреслено зміст науково-дослідницької роботи викладача закладу вищої освіти. Визначено
чинники зниження ефективності праці викладача вищої школи у сучасних умовах. Названо принципи
самоорганізації науково-дослідницької праці викладача вищої школи (творчого підходу, мобільності,
динамічності, системності й послідовності, ергономічності наукової діяльності). Розглянуто окремі
елементи самоорганізації праці викладача вищої школи у контексті вимог ергономічного підходу.
Окреслено деякі види роботи магістрантів з формування у них умінь самоорганізації у науководослідницькій діяльності.
Ключові слова: самоорганізація, науково-дослідницька діяльність, ергономічний підхід.
Постановка проблеми у загальному вигляді. Одним із важливих функціонально-професійних
завдань діяльності викладача вищої школи є науково-дослідницька робота, яка перебуває у
нерозривному взаємозв’язку із підвищенням власної науково-методичної кваліфікації та керівництвом
науково-дослідницькою діяльністю студентів. Результати наукового пошуку викладача повинні
відображатися й пов’язуватися з його практичною діяльністю, сприяти вдосконаленню процесу
викладання і навчання студентів, формуванню в суб’єктів навчання фахових компетенцій. Змістом
науково-дослідницької роботи викладача закладу вищої освіти є проведення наукових досліджень за
тематикою науково-дослідної роботи кафедри й у межах особистих інтересів, пов’язаних із навчальнометодичною роботою і змістом предметів, які викладає педагог; підготовка отриманих наукових
результатів до публікації у вигляді статей, доповідей, монографій, посібників; участь у обговоренні
важливих наукових проблем на засіданнях кафедри, семінарах, нарадах, конференціях різного рівня,
інших заходах освітньої установи; керівництво науково-дослідницькою роботою студентів та інше.
Ефективність науково-дослідницької роботи викладача залежить і від інтелектуальних, моральних,
психічних, фізичних якостей викладача, умов праці, матеріально-технічного оснащення й
обслуговування, і від рівня самоорганізації праці.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Проблеми організації
педагогічної діяльності з урахуванням вимог ергономічної науки досліджують О. Гервас, Є. Зімниця,
Н. Карапузова, В. Помогайбо, О. Сорочинська; питання організації науково-дослідницької роботи з
урахуванням ергономічних вимог – М. Оліяр, Г. Русин, І. Червінська. Дослідники розробляють
ергономічно-педагогічні умови та дидактико-технологічні засоби забезпечення ефективної праці,
розкривають ергономічні основи організації робочого середовища суб’єктів навчання в закладах
загальної середньої освіти, досліджують вплив ергономічних компетенцій учителя на ефективність
процесу навчання. Вважаємо положення ергономічної науки важливими для обґрунтування принципів
самоорганізації й організації викладачами закладів вищої освіти продуктивної професійної діяльності.
Відтак метою статті є визначення принципів і сутності самоорганізації викладачем науководослідницької діяльності на основі ергономічного підходу та представлення змісту і форм роботи
магістрантів з формування у них умінь самоорганізації у науково-дослідницькій діяльності з
урахуванням принципу ергономічності.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Виконання
професійних обов’язків потребує сформованості у викладача закладу вищої освіти високого рівня
готовності й спроможності функціонувати в сфері "людина-людина", гнучкого реагування на умови
освітньо-професійного середовища, розвиненої здатності організовувати свою працю на основі творчого
пошуку та результатів власної дослідницької діяльності, спроможності якісно оновлювати свої знання й
оволодівати новими технологіями праці, при цьому зберігаючи психічне здоров’я та життєву енергію.
На жаль, напружені умови праці, швидкий поступ освітніх змін і поява нових завдань у професійній
сфері посилюють інтелектуальне та психофізичне навантаження на викладача, що може мати негативний
вплив на якість та ефективність його професійної діяльності, а також стан його професійного здоров’я.
Вивчення допустимих фізичних, нервових, психічних навантажень на людину в процесі праці й
розроблення на основі отриманих результатів рекомендацій щодо оптимізації умов і процесу діяльності
здійснює ергономіка. Дослідження та розробки цієї науки спрямовані на створення передумов для
розвитку та збереження людського потенціалу, що є особливо важливим в умовах істотного
інтелектуального та психофізичного навантаження у діяльності викладача вищої школи.
© Мирончук Н. М., 2018
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На основі аналізу наукових робіт [1; 2; 3] та результатів власних досліджень можемо визначити такі
чинники зниження ефективності праці викладача: організаційно-структурні: відсутність або
ненадійність технічного оснащення діяльності педагога; неналежне устаткування навчальних аудиторій;
умови навчального середовища (освітленість, провітрюваність, температурний режим, ізольованість від
шумів); неефективний менеджмент закладу / установи; виробничо-професійні: ступінь напруженості
праці; спосіб організації колективної роботи; характер виконуваних функцій; характер розподілу
робочих функцій; самоорганізаційні: недотримання режиму праці й відпочинку; несистемність /
відсутність планування; недостатня самомотивація; недостатній рівень самодисципліни; особистіснопрофесійні: рівень професійної готовності; рівень самоорганізації особистості у професійній діяльності;
індивідуально-психологічні: психофізіологічні та антропометричні характеристики; інтелектуальні
особливості; емоційна та мотиваційна стійкість; вольові характеристики.
Самоорганізація у професійній педагогічній діяльності – це свідома діяльність особистості педагога,
спонукувана й спрямована цілями та цінностями самокерування, організації, самовдосконалення у
професійній діяльності та збереження професійного здоров’я, здійснювана системою інтелектуальних,
мотиваційних, вольових дій і спрямована на вирішення завдань раціональної організації праці та
ефективного виконання професійно-педагогічних завдань.
Самоорганізація науково-дослідницької праці – це комплекс заходів організаційного та
психофізіологічного змісту, які здійснюються безпосередньо дослідником для забезпечення системи і
чіткості в роботі. Самоорганізація науково-дослідницької праці передбачає дії дослідника з аналізу
проблеми, цілевизначення, планування, конструювання, моделювання дослідницького пошуку, включає
виконавські дії (вибір рішення та його реалізація, організація робочого місця і зони, дотримання режимів
робочого часу та відпочинку, розподіл особистісних та просторово-часових ресурсів), саморегулювання,
самоконтроль й, відповідно, спрямована на підвищення ефективності дослідницької роботи, збереження
ресурсів енергії, часу та власного здоров’я.
Самоорганізація науково-дослідницької праці викладача здійснюється з урахуванням таких
принципів: творчого підходу – прагнення на всіх етапах дослідження пояснити факти, явища, предмети,
віднайти нове в науці; мобільності – здатність адаптуватися до змін функцій та місця роботи;
динамічності – спроможність гнучко й оперативно координувати власні дії відповідно до темпів
розвитку науки; системності та послідовності – попереднього планування; виконання простих дій
перед більш складними / творчими; прогнозування та передбачення результатів; дотримання етапів
роботи; самоконтролю; ергономічності наукової діяльності – дотримання дисципліни та
самодисципліни; забезпечення чіткості та порядку в організації робочого місця, роботи з технічними
засобами; раціональний розподіл часу; самоконтроль та самооблік діяльності.
Розглянемо окремі елементи самоорганізації дослідницької праці викладача у контексті вимог
ергономічної науки. Планування діяльності викладача-дослідника, як найважливіша складова частина
організації особистої праці, означає підготовку до реалізації визначеної мети (розроблених стратегічних і
тактичних цілей роботи) і структуризацію (впорядкування) робочого часу.
Загальну спрямованість дослідження та послідовність його проведення визначає робочий план
дослідника. Робочий план складається на основі чіткого усвідомлення предмету дослідження, мети,
завдань дослідницької роботи, базової гіпотези. Його розробка передбачає аналітичну діяльність
педагога з метою визначення тактичних дій, спрямованих на реалізацію стратегічних завдань
дослідження.
Окрім розроблення робочого плану, планування роботи педагога-дослідника передбачає складання
ним плану-проспекту (реферативне укладання змісту дослідницької роботи), плану-графіка роботи
(визначення конкретних організаційних дій та термінів їх здійснення) тощо з урахуванням ступеня
складності дослідницької роботи, термінів виконання, витрат часу та інших ресурсів, передбачення
резервів часу тощо.
Планування дослідницької роботи здійснюється з урахуванням режиму праці й відпочинку. Режим
праці й відпочинку має базуватися на звичному, повсякденному розпорядку дня й бути стереотипним,
постійним. Є загальні рекомендації учених щодо регламентації періоду праці та відпочинку: загальний
час зайнятості на добу повинен складати не більше 10 годин, загальна тривалість відпочинку – не менше
9,5 год. до 10,5 год., загальна тривалість сну – не менше 8 год., а безперервного сну – не менше 6,5–7
годин на добу. Дослідники вважають найбільш ефективним періодом доби для здійснення наукової
діяльності першу половину дня (з 8 до 15 год.), а також пообідні (з 16 до 19 год.) і вечірні години (з 20 до
22 год.) [5: 54–55].
Робоче місце – зона трудових дій, оснащена предметами, меблями та засобами праці. Раціональна
організація робочого місця передбачає упорядкування й розташування його елементів відповідно до
характеру трудової діяльності з метою створення зручних умов праці, запобігання шкідливому впливу
негативних факторів зовнішнього середовища, а також оснащення елементами, які підвищують рівень
комфортності, зручності та економності виконання діяльності.
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Упорядкування елементів робочого місця повинне здійснюватися з урахуванням принципів [5: 54]:
досяжності (таке розташування робочих матеріалів та засобів, яке дозволяє уникати зайвих рухів, що
призводять до втоми чи додаткових втрат часу); оглядовості (систематизація матеріалів, забезпечення
постійного місця для використовуваних у роботі речей); ізольованості (усунення подразнюючих
чинників, сторонніх предметів, відсторонення від інших суб’єктів діяльності (продумане розташування
меблів, засобів праці, використання перегородок, засобів абстрагування від зайвих шумів)).
Ергономічний підхід до самоорганізації праці педагога передбачає також урахування показників
освітлення, температури, провітрюваності, загальної атмосфери приміщення, пов’язаної з
рекомендаціями хромо- та аромотерапії.
Проведені нами дослідження, результати яких ми подаємо в своїх публікаціях [4], засвідчують
необхідність сформованості високого рівня самоорганізації педагогічної праці з метою підвищення її
продуктивності та збереження професійного здоров’я викладача.
Підготовка студентів магістратури спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" до професійної ролі
викладача закладу вищої освіти, в тому числі й до науково-дослідницької роботи, у Житомирському
державному університеті імені Івана Франка здійснюється комплексно через залучення студентів до
виконання відповідних професійних ролей у процесі навчальної / навчально-професійної діяльності у
контекстному середовищі освітнього закладу.
Засвоєння магістрантами теорії та формування практичних умінь і навичок самоорганізації у
навчальній / навчально-професійній діяльності на основі рефлексії набутих компетентностей та
особистого досвіду самоорганізації, розвиток у них ціннісного ставлення до власної особистості й
вироблення практики позитивного самомотивування, стимулювання потреби продуктивно
використовувати особистісні ресурси задля власного успіху і забезпечення професійної ефективності
відбувається у процесі вивчення навчальної дисципліни "Основи самоорганізації у професійній
діяльності". Логіка засвоєння змісту навчальної інформації та формування умінь самоорганізації в
магістрантів передбачає послідовне вивчення таких тем: 1) Психолого-педагогічні умови забезпечення
ресурсу активності та працездатності педагога. 2) Самоорганізація педагога у професійно-педагогічній
діяльності. 3) Постановка цілі у професійній педагогічній діяльності. 4) Планування особистої роботи
педагога. 5) Самомотивування у роботі педагога. 6) Самоаналіз та самоконтроль у професійній
діяльності. 7) Предметно-просторова самоорганізація у педагогічній діяльності. 8) Організація науководослідницької діяльності педагога.
Розвиток умінь самоорганізації відбувається у контексті ситуаційних факторів життєдіяльності
студентів магістратури у навчальному закладі (планування та розподіл ресурсів (часу, простору,
особистих можливостей) у межах виконання навчальної роботи, здійснення дослідницького пошуку), в
процесі модельованих навчальних ситуацій (через самопізнання своїх особливостей у процесі
педагогічної діагностики, шляхом спеціальних вправ, ігрових і рефлексивних методів з метою навчання
цілевизначення, планування особистої роботи, самомотивування, самоаналізу та самоконтролю
діяльності, закріплення поведінки організованої людини в навчальних ситуаціях і модельованих
ситуаціях професійної діяльності), під час самостійної роботи.
Вивчення теми "Організація науково-дослідницької діяльності педагога" в змісті навчальної
дисципліни передбачає з’ясування магістрантами загальних принципів організації наукової праці
дослідника, конкретизацію вимог щодо раціональної організації праці педагога (розподіл ресурсів
робочого часу та відпочинку; урахування складності різних видів робіт та їх чергування; упорядкування
робочої зони; дотримання показників освітлення, температурного режиму, повітря; використання
атрибутів дослідницької праці; встановлення оптимальних для роботи годин та ін.).
Рефлексія змісту теми практичного заняття передбачає укладання магістрантами картки-схеми
практичного заняття, де зазначено мету власної діяльності (за функціями процесу навчання); нові
поняття, які опрацьовано у процесі підготовки; методи самоорганізації, застосовані під час опрацювання
навчальної теми.
Магістранти отримують завдання розробити і представити на занятті план виконання дослідницької
роботи з обґрунтуванням конкретних дій та прогнозованих результатів роботи; розробляють плани
роботи для виконання проектних завдань, для реалізації програм особистісно-професійного
самовдосконалення; практично розв’язують ситуації самоорганізації, пов’язані з виконанням наукового
напряму роботи викладача вищої школи. Подаємо для прикладу кілька проблемно-ситуаційних завдань:
1) Викладач отримав завдання виступити на теоретико-методологічному семінарі з доповіддю
"Самоорганізація викладача закладу вищої освіти в професійній діяльності". Засідання семінару має
відбутися через три тижні. Які, на Ваш погляд, аспекти самоорганізації викладач повинен розкрити?
Визначте вид самоорганізації викладача. Вкажіть, які знання, уміння та навички мають бути
сформовані у педагога. Складіть план (тези) виступу. Проаналізуйте роль теоретико-методологічного
семінару в професійному розвитку викладача вищої школи.
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2) Вас призначено науковим керівником студента, який виконує дипломну роботу. Складіть план
роботи зі студентом-дипломником, щоб якісно і вчасно виконати науково-дослідницьку роботу.
Назвіть вимоги до виконання дипломної роботи. Вкажіть вид самоорганізації викладача.
Вирішення таких завдань, які відтворюють один із напрямів контексту майбутньої професійної
діяльності викладача вищої школи (їх аналіз, проектування способів дій та пошук варіантів рішень,
програвання ситуацій), створює можливість для перетворення та синтезування теоретичних знань у
практичний досвід і безпосередньо закладає основи розуміння типових для професійної діяльності
завдань.
У процесі осмислення педагогічного завдання й самостійного пошуку наукових способів його
вирішення магістранти засвоюють педагогічні знання, набувають умінь обґрунтованого й поглибленого
аналізу професійних явищ, моделювання, проектування, конструювання рішення, варіанту поведінки;
удосконалюють навички самоаналізу, самооцінки, самоконтролю; набувають здатностей до вияву
варіативності, гнучкості у виборі стратегій дій, вчинку; виявляють готовність до активного особистісного
сприйняття професійно-педагогічних ситуацій та самоорганізації у процесі їх виконання.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, науково-дослідна діяльність
викладача закладу вищої освіти є одним із напрямів його професійної діяльності, нерозривно пов’язана з
навчально-педагогічною, навчально-методичною, організаційною, виховною та іншими видами
педагогічної роботи, й в умовах підвищення інтелектуального та психоемоційного навантаження на
викладача має здійснюватися на основі ефективної самоорганізації професійної діяльності та з
урахуванням низки ергономічних принципів.
Самоорганізація викладачем науково-дослідної роботи сприяє вдосконаленню і впорядкуванню цього
процесу й залежить від ступеня реалізації таких вимог: урахування факторів залежності розумової
працездатності (внутрішніх: інтелектуальних здібностей, стану здоров’я, волі, ступеня тренованості;
зовнішніх: обстановки, зовнішнього середовища, робочого місця, робочої ситуації, режиму праці та
відпочинку); зважання на типові фази працездатності (упродовж доби, тижня) та індивідуальні біоритми;
дотримання відповідних робочих умов (упорядкування робочих зон; унормування освітлення, звукового
поля, чергування праці й відпочинку, фізичної та розумової діяльності, різнорідних процесів наукової
роботи (читати, слухати, писати, дивитися, говорити і т.п.); температурного режиму).
Навчання магістрантів методам самоорганізації та їх застосування у процесі виконання навчальних і
завдань дослідницького пошуку сприяє формуванню та закріпленню необхідних знань, умінь, навичок,
підвищує мотивацію до педагогічної праці, виробляє ціннісні орієнтації щодо професійної діяльності та
саморозвитку, підвищує рівень організованості студента, що у майбутньому переноситься на реальні
життєві й професійні ситуації. Перспектива подальшого пошуку полягає в перевірці ефективності
методики формування умінь самоорганізації у професійній діяльності в майбутніх викладачів вищої
школи.
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Мирончук Н. Н. Формирование умений самоорганизации научно-исследовательской деятельности
магистрантов на основе эргономического подхода.
В статье обозначено содержание научно-исследовательской работы преподавателя высшего учебного
заведения. Определены факторы снижения эффективности труда преподавателя высшей школы.
Названы принципы самоорганизации научно-исследовательской работы преподавателя высшей школы
(творческого подхода, мобильности, динамичности, системности и последовательности,
эргономичности научной деятельности). Рассмотрены отдельные элементы самоорганизации труда
преподавателя высшей школы в контексте требований эргономического подхода. Определены
некоторые виды работы магистрантов по формированию у них умений самоорганизации в научноисследовательской деятельности.
Ключевые слова: самоорганизация, научно-исследовательская деятельность, эргономический подход.
Myronchuk N. M. Formation of Skills of Self-Organization of Research Activity of Master Students on the
Basis of Ergonomic Approach.
The article outlines the content of the teacher's of higher education institution research work. The factors of
reducing the efficiency of the work of a teacher of higher education in modern conditions (organizationalstructural, industrial-professional, personal-professional, self-organizing, individual-psychological) are
determined. The principles of self-organization of scientific work of a teacher of higher education (creative
approach, mobility, dynamism, systemic and consistency, ergonomics of scientific activity) are named. Some
elements of the self-organization of the research activity of the lecturer in the context of the requirements of
ergonomic science (planning of work, adherence to the regime of work and rest, organization of the workplace)
are considered. The subjects of practical classes in the discipline "The basis of self-organization in professional
activity" are presented: 1) psychological and pedagogical conditions for providing the resource of activity and
ability of the teacher; 2) self-organization of the teacher in professional activities; 3) goals in professional
pedagogical activity; 4) planning of the teacher’s personal work; 5) self-motivation in the work of the teacher;
6) self-analysis and self-control in professional activities; 7) subject-spatial self-organization in pedagogical
activity; 8) organization of the teacher’s research activities. Some types of work of future lecturers with the
purpose of forming their skills in self-organization of research activities are named: drawing up a scheme of
practical classes, developing a plan for the completion of the thesis, developing a plan of work for the project
task; solution of problem-situational tasks.
Key words: self-organization, research activity, ergonomic approach.
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
Розглянуто програмні засоби (ПЗ) для людей із частковою чи повною сліпотою (перший напрям) та
колірною сліпотою (другий напрям). Проведено порівняльний аналіз за наступними критеріями: ПЗ
першого напряму – основні функції, додаткові можливості, розповсюдження та компанія-розробник;
ПЗ другого напряму – тип, функції, розповсюдження та компанія-розробник. Проілюстровано приклади
роботи цих ПЗ. Особливу увагу акцентовано на веб-додатку для конвертації колірних стилів сайту для
людей з порушенням кольоросприйняття.
Ключові слова: порушення зору, повна сліпота, часткова сліпота, колірна сліпота, порушення
кольоросприйняття, адаптація дизайну сайту.
Постановка проблеми. Одним із пріоритетних завдань сьогодення є інклюзія – розширення участі
всіх громадян у житті суспільства, і в першу чергу – людей, які мають певні труднощі у фізичному чи
розумовому розвитку. У всьому світі близько 253 мільйонів людей страждають від певних порушень
зору [1]. У час тотальної комп’ютеризації такі вади можуть значно обмежувати доступ до цифрових
ресурсів.
Аналіз наукових праць. Різні аспекти порушень зору досліджуються у роботах Ю. Александрова,
Е. Васильєвої, М. Гарена, А. Горло, Р. Коллінж, О. Курмишевої, Д. Паскала, Ч. Педхема, Дж. Сондерс,
М. Фершильда, Е. Шредінгера та ін.
Метою даної статті є аналіз ПЗ для людей з порушеннями зору. У цій проблемі слід виокремити два
напрями – власне повна чи часткова сліпота та колірна сліпота. Адже дальтонізм (колірна сліпота)
зустрічається у близько 5-8 % чоловіків і 0,5 % жінок [2: 63].
Виклад основного матеріалу. Для початку дослідимо ПЗ першого напряму (повна чи часткова
сліпота),
серед
них
слід
розглянути
JAWS
(https://www.freedomscientific.com/JAWSHQ/JAWSHeadquarters01), NVDA (http://sds.ktu10.com/node/71),
Magnus (https://www.clarosoftware.com/search?q=Magnus) та Екранна лупа (https://support.microsoft.com/ruru/help/11542/windows-use-magnifier). Порівняльний аналіз цих ПЗ виконано у табл. 1. Приклади роботи
наведено на рис. 1 – рис. 3.
Таблиця 1.
Програмні засоби для людей з повною чи частковою сліпотою
Назва та
Функції
Додаткові можливості
Розробник
тип
JAWS –
програма озвучує текст на екрані:  зміна швидкості читання Freedom
Job Access кнопки, пункти меню, тексти в тексту;
Scientific
© Мінтій І. С., Вакалюк Т. А., Пірогов В. М., Горло А. М., Мінтій М. М., 2018
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Назва та
тип
With
Speech
(ПЗ
для
людей
з
повною
сліпотою)
NVDA –
Non Visual
Desktop
Access
(ПЗ
для
людей
з
частковою
сліпотою)
Екранна
лупа (ПЗ
для людей
з
частковою
сліпотою)
Magnus
(ПЗ
для
людей
з
частковою
сліпотою)

Функції

Додаткові можливості

документах, тощо та натиснення клавіш
клавіатури;
взаємодія з електронними пристроями
введення/виведення для сліпих: дисплей
та дошка Брайля

 паузи між словами;
 вибір мови;
 налаштування режимів
читання

програма озвучує текст на екрані:
кнопки, пункти меню, тексти в
документах, тощо та натиснення клавіш
клавіатури чи текст під мишею; можна
використовувати комбінації; взаємодія з
електронними
пристроями
введення/виведення для сліпих: дисплей
та дошка Брайля
збільшує зображення монітора від 2 до
16 разів

 вибір мови (у списку – 44
мови);
 зміна швидкості читання
тексту;
 паузи між словами;
 налаштування
початку
роботи програми

NVDA (ліцензія
GNU
General
Public License
(версія 2)

запуск програми на весь
екран

збільшує зображення в околі від 2 до 16
разів



Microsoft
(встановлено за
замовчуванням
в
усіх
ОС
Windows (з MS
Windows 7)
Claro Software

Рис. 1. Інтерфейс програми JAWS

Рис. 2. Інтерфейс програми NVDA
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Рис. 3. Інтерфейс програми Екранна лупа
Перед аналізом ПЗ для людей, які мають колірну сліпоту, розглянемо деякі теоретичні відомості з
проблем кольоросприйняття.
Кількість кольорів та їх відтінків, які може сприймати людина дуже велика. Колір має не тільки
фізичну дію на людину, а й психологічну. Залежно від різних кольорів може змінюватися психологічний
стан людини, її працездатність та активність. Кольоровий зір дуже важливий для орієнтації людини у
навколишньому середовищі та дає змогу краще сприймати світ.
Сприйняття кольору залежить від фізичних властивостей світла та від його інтерпретації зоровою
системою людини. Здатність розрізняти кольори залежить від довжини електромагнітної хвилі, тобто
світла. Промінь світла при відображенні заломлюється та розкладається на хвилі різної довжини, які
сприймаються нашим оком як спектральні кольори.
Хоча й головним фізичним параметром кольору є кольоровий тон, але сприйняття кольору
визначається трьома атрибутами світла: довжиною хвилі, інтенсивністю та спектральною чистотою.
Кожному із цих параметрів відповідають особливі психологічні аспекти відчуття кольору: кольоровий
тон, яскравість та насиченість [3: 195].
Таблиця 2.
Зв’язок між фізичними та психологічними параметрами кольору
Фізичний параметр
Психологічний параметр
Довжина хвилі
Кольоровий тон
Інтенсивість
Яскравість
Спектральна чистота
Насиченість
Довжина хвилі – промінь світла, що заломлюється на хвилі різної довжини. Око людини, сприймаючи
хвилі з різних діапазонів довжини розрізняє спектральні кольори, які знаходяться у видимій зоні від 380
до 760 нм.
Інтенсивність – це швидкість з якою пучок світла рухається за одиницю часу.
Спектральна чистота – це кількісне визначення монохроматичності даного світла [4: 30]. Спектральні
кольори мають максимальну чистоту кольору, яка дорівнює одиниці. У спектральних кольорах
потужність білого світла дорівнює нулю [5: 35].
Кольоровий тон – це якість кольору, яка визначається довжиною хвилі (у нм) та дорівнює одному із
спектральних кольорів або не спектральних (пурпурних кольорів) [6: 33].
Яскравість (світлота) – кількісна характеристика світла. З її допомогою можна порівнювати
інтенсивність випромінювання різних джерел між собою. Яскравість пропорційна сумі інтенсивностей
усіх складових кольорового спектру світла [5: 34].
Насиченість – ступінь відмінності хроматичного кольору від рівного йому по яскравості (світлоті)
ахроматичного кольору [6: 33].
Кольоровий зір людини залежить від здатності ока сприймати кольори та їх відтінки. Око людини
здатне сприймати до 13000 кольорів та їх відтінків. Хоча механізм перетворення фізичних характеристик
світла у психофізичні до кінця не вивчений, існує безліч теорій, які намагалися пояснити механізми
кольорового зору людини. Основна теорія пояснення кольорового зору людини – це трьохкомпонентна
теорія кольорового зору (теорія Юнга-Гемгольца). Оскільки наше око містить три види колбочок, які
сприймають три кольори. Цих трьох кольорів достатньо для змішування та формування усіх інших
кольорів спектру. Колбочки сітківки ока сприймають хвилі різної довжини, тобто утворюють три групи
із різною спектральною чутливістю [7: 31].
Різна спектральна чутливість колбочок залежить від довжини хвилі світла і, відповідно, кожна група
колбочок має назву, згідно довжини хвилі, яку вона сприймає. Отже є S (small), M (middle), L (long)
колбочки, тобто "сині" колбочки (короткий діапазон), "зелені" колбочки (середній діапазон), "червоні"
колбочки (довгий діапазон) (рис. 4). Завдяки наявності усіх груп колбочок, людина здатна змішувати та
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отримувати всі кольори, які доступні людському оку. Проте не у всіх є всі три види колбочок у
наявності, тому такі люди мають певні порушення кольоросприйняття.

Рис. 4. Спектри поглинання одиночних колб ока людини за даними мікроспектрофотометрії
Порушення сприйняття кольорів вперше було згадано Д. Дальтоном. Тому часткову або повну
колірну сліпоту назвали терміном дальтонізм.
У людей, хворих на дальтонізм, відсутня одна із трьох колбочкових кольоросприймаючих речовин.
Дальтонізм пов’язують із відсутністю певних генів у хромосомі, яка визначає стать [2: 63].
Аномалії кольорового зору систематизовано у табл. 3.
Таблиця 3.
Аномалії кольорового зору
Розповсюдженість, %
Класифікація
чоловіки
жінки
Аномальний трихроматизм
Протаномалія (недостатність пігменту L колбочок)
1.3
0.02
Дейтераномалія (недостатність пігменту M колбочок)
5.0
0.35
Дихроматизм
Протанопія (відсутність пігменту L колбочок)
1.3
0.02
Дейтеранопія (відсутність пігменту M колбочок)
1.2
0.01
Тританопія (відсутність пігменту S колбочок)
0.001
0.003
Монохроматизм (відсутність пігментів всіх типів)
0.00001 для всіх
Аномальний трихроматизм – змінення чутливості колбочок до певного кольору.
При пританомалії є дефіцит пігменту L-колбочок. Тобто людина погано розрізняє червоні кольори.
При дейтераномалії є дефіцит M-колбочок. Людина погано розрізняє зелені кольори.
При тританомалії знижена чутливість до синіх кольорів, тобто є дефіцит пігменту S-колбочок.
Дихроматизм – на відміну від аномального трихроматизму, у випадку дихроматизму наявна повна
відсутність одного з типу колбочок.
Протанопія – відсутнє сприйняття червоного кольору. Червоні кольори втрачають свою яскравість і
стають сірими. Також червоний колір може замінюватися на темно-зелений або темно-коричневий.
Дейтеранопія – відсутнє сприйняття зеленого кольору. Зелені кольори замінюються світло-оранжевим
та світло-коричневим кольорами.
Тританопія – рідкісна форма дихроматизму при якій відсутнє сприйняття синього кольору. Сині
кольори замінюються на сірі, а жовті на рожеві.
Не зважаючи на важливість програмних засобів, що допомагають людям з порушеннями
кольоросприйняття, їх дуже мало, а про адаптовані сайти можна з впевненістю говорити про їх
недостатню кількість.
"Доступная среда" (http://dostupsreda.ru.) – це інтернет-магазин для людей з обмеженими
можливостями, що надає товари для полегшення їх інтеграції у суспільство.
Дизайн сайту є слабко пристосованим до потреб дальтоніків, але в функціоналі сайту є модуль, що
дозволяє налаштувати зовнішній вигляд сайту відповідно до потреб кожної людини. Головну сторінку
сайту наведено на рис. 5.
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Рис. 5. Головна сторінка сайту "Доступная среда"
Вдалим є рішення дизайну кнопки налаштування версії сайту для людей з порушенням зору та
кольоросприйняття. Дану кнопку добре видно навіть за умов порушення зору рис. 6.

Рис. 6. Кнопка налаштування для дальтоніків
Дизайн даної кнопки дозволить швидко і просто скористатися версією сайту для дальтоніків.
Слід зазначити, що сама версія сайту для слабко зрячих недостатньо відповідає потребам як на рівні
реалізації, так і на рівні налаштування – для прикладу можна переглянути вікно налаштувань (рис. 7).

Рис. 7. Меню налаштувань для дальтоніків
Результатом роботи модуля є версія сайту, в якій відсутні зображення, змінено колір посилань та
відстань між буквами. При перегляді версій головної сторінки сайту після налаштування (рис. 8), стає
зрозуміла низька ефективність такого дизайну.
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Рис. 8. Кнопка налаштування для дальтоніків
Можна також розглянути сайт Міністерства освіти і науки України. Вдалий дизайн сайту дозволяє
швидко знайти кнопку версії сайту для людей із слабким зором. Головну сторінку сайту наведено на
рис. 9.

Рис. 9. Головна сторінка сайту Міністерства освіти та науки України
Кнопка виділена червоним прямокутником, активує дизайн для людей із порушеним зором. Приклад
сторінки сайту для людей з порушеннями зору на рис. 10.

Рис. 10. Головна сторінка сайту Міністерства та освіти України.
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Версія для людей з порушеннями зору
В такому стані сайт не використовує картинок чи кольорів, окрім чорного та білого, але зберігає
положення елементів сайту та спосіб їх виділення при наведені курсору, на активний елемент. І це
насправді зручно для людей з порушеним кольоросприйняттям, але не є повноцінним та правильним
рішенням.
Також в дизайні передбачена можливість мінімального налаштування. А саме: користувач може,
використовуючи кнопки (рис. 11), налаштувати розмір тексту.

Рис. 11. 1) Кнопки зміни розміру тексту. 2) Кнопка повернення до нормальної версії сайту.
Даний сайт демонструє найпростіше рішення. Але воно не є самим ефективним і зручним для
користувачів з порушеннями зору.
Хоча поки що немає версії сайту, розробленої для дальтоніків, версія для людей із частковою
сліпотою надає змогу отримувати інформацію на сайті більшій кількості людей.
У даному дослідженні розглянемо такі ПЗ для людей з колірною сліпотою: додаток для браузерів
NoCoffee
(https://chrome.google.com/webstore/detail/nocoffee/jjeeggmbnhckmgdhmgd
ckeigabjfbddl), веб-додаток [9], WhatColor (http://www.hikarun.com/e/), Digital Color Meter
(https://support.apple.com/guide/digital-color-meter/welcome/mac),
Digital
Colorimeter
[https://www.microsoft.com/ru-ru/p/digital-colorimeter/9mwt4twc53mh?activetab=pivot%3Aoverview
tab]. Порівняльний аналіз цих ПЗ виконано у табл. 4. Приклади роботи наведено на рис. 12-рис. 14.
Таблиця 4.
Програмні засоби для людей із колірною сліпотою
Назва та тип
Функції
Розробник
NoCoffee
– імітація відхилень зору (в тому числі різних типів дальтонізму)
Аарон Левентал
доповнення
для
(приватна
браузерів
особа)
Веб-додаток
конвертація колірних стилів сайту таким чином, щоб сайт був Анна Горло
А. М. Горло [9]
більш зручним для дальтоніків, в залежності від обраного (приватна
користувачем типу порушення кольоросприйняття
особа)
WhatColor
– визначення кольорового значення обраного пікселя на екрані у Хікара Нагата
програма для ОС системі RGB та назви, яку зрозуміє здорова людина
(приватна
Windows
особа)
Digital Color Meter визначення кольорового значення обраного пікселя на екрані у Apple
– програма для системі RGB
ОС Mac
Digital Colorimeter визначення кольорового значення обраного пікселя на екрані у Microsoft
– програма для системах: RGB, L*a*b, HSV, HLS, CMYK, Yxy
ОС Windows

Рис. 12. Моделювання протамалії (додаток для браузерів NoCoffee)
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Рис. 13. Інтерфейс програми WhatColor
Серед робіт другого напряму на особливу увагу заслуговує веб-додаток [8]. Для початку роботи
необхідно завантажити архів з усіма HTML та CSS файлами сайту (рис. 14).

Рис. 14. Інтерфейс веб-додатку, що конвертує кольорові стилі сайту
На даний момент веб-додаток [8] опрацьовує тільки стилі кольору в файлах CSS. Але завдяки
можливості зручного налаштування, людина отримує необхідну саме їй версію сайту.
Перспективи подальших досліджень. Слід зазначити, що в даний час відсутня достатня кількість
програмних засобів, які б враховували потреби людей з порушеннями зору. Тому кожна нова розробка в
даній сфері має значну вагу.
Серед напрямів вдосконалення веб-додатку [8] можна виокремити колірну конвертацію рисунків та
колірну конвертацію текстур.
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Минтий И. С., Вакалюк Т. А., Пирогов В. М., Горло А. М., Минтий М. М. Анализ программных
средств для людей с нарушениями зрения.
Рассмотрены программные средства (ПС) для людей с полной или частичной слепотой (первое
направление) и цветовой слепотой (второе направление). Проведён сравнительный анализ по следующим
критериям: ПС первого направления – функции, дополнительные возможности, распространение и
кампания-разработчик; ПС второго направления – тип, функции, распространение и кампанияразработчик. Приведены примеры работ этих ПС. Особенное внимание уделено веб-приложению
конвертации цветовых стилей сайта для людей с нарушениями световосприятия.
Ключевые слова: нарушения зрения, полная слепота, частичная слепота, цветовая слепота, нарушения
световосприятия, адаптация дизайна сайта.
Mintii I. S., Vakaliuk T. A., Pirohov V. M., Horlo A. M., Mintii M. M. Analysis of Software for People with
Color Blindness.
One of the priority directions of society progress at the present time is increasing the degree of participation of
all citizens in society, first and foremost – citizens with special physical or mental characteristics. Today we
can’t evaluate the role of computer tools; therefore, special attention in the issue of inclusion should be given for
people with visual impairments, including people with color blindness. In this paper, we analyzed software for
people with complete or partial blindness and color blindness according to the following scheme: type of
software, functions, additional features, developer campaign. So, for people with total or partial blindness the
following software is considered: JAWS and NVDA (voice to text on-screen buttons, menus, text documents,
etc...), Magnus (zooms in). For people with color blindness, the applications for browsers are considered:
NoCoffee (simulates visual impairment), WhatColor, Digital Color Meter, Digital Colorimeter (determine the
color value of the selected pixel on the screen in the color system). Among the software, a web application for
converting color schemes of the site for people with color blindness is highlighted (to get started, download the
archive with all HTML and CSS files of the site). At this time, the application handles only color styles in CSS
files. There are some examples of applications’ work in the article. It was concluded that the number and
functionality of the software in this direction are insufficient. As a continuation of this study, we highlighted the
expansion of the capabilities of a web application for adapting the color design of a site through the
implementation of color conversion of images and color conversion of textures.
Key words: visual impairment, complete blindness, partial blindness, color blindness, color disturbances, color
scheme conversion, website design adaptation.
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ: СЕМАНТИЧНИЙ
АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ
У статті представлено семантичний аналіз понять "професійна компетентність", "професійна
компетентність вчителя музики" у контексті історичного становлення ключових дефініцій. Доведено,
що сучасний учитель музики – це фахівець, який повинен володіти, насамперед, мистецькою
компетентністю, досконалими психолого-педагогічними знаннями, бути комунікативною, повноцінно
сформованою особистістю, тобто бути професійно компетентним. Визначено умови формування
професійної компетентності майбутніх вчителів музики, до яких віднесено організаційно-управлінські,
навчально-методичні, технологічні та психолого-педагогічні.
Ключові слова: професійна компетентність, компоненти професійної компетентності, учитель
музики, музично-педагогічна освіта.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. На сучасному етапі розвитку суспільства особистісно зорієнтована
парадигма освіти ставить нові вимоги до здійснення навчально-виховного процесу. Значна увага
звертається на максимальне розкриття потенціалу кожної людини, підготовки її до саморозвитку,
самовизначення та самореалізації.
На професійну діяльність учителя покладена відповідальність за інтелектуальний та моральноестетичний розвиток підростаючого покоління. Проте виконання вчителем цих завдань залежить від
того, наскільки адекватною є його професійна підготовка відповідно до вимог, поставлених суспільством
перед системою державної освіти. Сьогодні досить важливого значення набувають питання художньоестетичної освіти та виховання учнів.
Реалізація завдань у сфері музичної освіти підростаючого покоління закладів загальної середньої
освіти вимагає досить серйозної уваги до підготовки педагогічних працівників, формуванню у них
відповідних професійних умінь. Адже без перебільшення можна сказати, що повноцінне й досконале
музично-естетичне виховання вчителів – шлях до піднесення загальної музичної культури всього
суспільства.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Починаючи з ХVІІ століття, з
часів становлення педагогіки як науки (Я. А. Коменський – основоположник дидактики), професія
вчителя отримала наукове обґрунтування в працях таких педагогів, учених, філософів, як
Я. А. Коменський, І. Г. Песталоцці, Й. Ф. Гербарт, А. В. Дистервег, письменників та поетів
Л. М. Толстого, Г. С. Сковороди, Т. Г. Шевченка. Вчені стверджували, що вчитель має бути чесною,
діяльною, наполегливою людиною, живим взірцем доброчесності, яку потрібно прищеплювати учням;
бути освіченим та працелюбним; безмежно любити свою справу; ставитися до учнів по-батьківськи,
збуджувати інтерес учнів до знань.
Проблему професійної компетентності та професійного становлення особистості педагога
досліджували вчені О. М. Алексюк, А. О. Афанас’єв, Л. М. Ахмедзянова, Г. О. Балл, В. М. Галузинський,
С. У. Гончаренко, О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюн, І. Ф. Ісаєв, Д. В. Іщенко, Є. О. Клімова, В. Н. Кузьміна,
А. К. Маркова, О. І. Пометун, В. О. Сластьонін, М. І. Сметанський, М. І. Томчук, тощо. У своїх працях
вчені пропонують компонентну структуру особистісних якостей, які сприяють розвиткові та професійній
діяльності педагога.
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Сучасний учитель музики – це фахівець,
який повинен володіти, насамперед, мистецькою компетентністю, досконалими психологопедагогічними знаннями, бути комунікативною, повноцінно сформованою особистістю. Іншими словами
– учитель музики повинен бути професійно компетентним. Сьогодні постає проблема у пошукові та
вдосконаленні шляхів професійної підготовки майбутніх учителів музики на всіх освітніх рівнях,
починаючи з фахової підготовки в педагогічних коледжах.
Формування професійно компетентного типу особистості педагога, визначення його фахового рівня
як головної передумови вдосконалення професійно-художньої освіти, виділення особистісних
характеристик майбутнього вчителя музики вимагають семантичного аналізу поняття "професійна
компетентність".
Формулювання мети і завдань статті. У статті маємо на меті здійснити семантичний аналіз понять
"професійна компетентність", "професійна компетентність учителя музики".
© Мороз М. О., 2018
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Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Питання про те,
яким повинен бути вчитель, якими професійно-значущими якостями, знаннями та вміннями повинен він
володіти, здавна цікавило не лише педагогів, але й філософів та письменників.
Історичний аналіз окресленої проблеми дозволяє нам спостерігати в судженнях та переконаннях
педагога, філософа А. В. Дістервега досить чіткі вимоги до постійного професійного самовдосконалення
вчителя. Вчений вважав, що вчителю треба знати історію, літературу, а також весь час слідкувати за
новими працями з педагогіки, психології, методики [1].
Ідея високого професіоналізму вчителя прослідковується і в судженнях українського педагога ХІХ
століття К. Д. Ушинського, який був переконаний, що вчитель повинен володіти педагогічною
майстерністю й педагогічним тактом. У педагогічних поглядах вчених ХХ століття (І. Я. Франко,
Г. Ващенко, С. Русова, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинський) спостерігаємо зростання вимог до
професійних якостей учителя. Зокрема, звертається увага на вміння вчителя наблизити шкільну науку до
життя, "... щоб вся громада бачила її користь і поважала таке навчання й самого вчителя" [2: 92].
Як бачимо, проблеми, пов’язані з особистістю вчителя, його професійним рівнем, знаннями,
вміннями не нові. Проте вимоги до професійних якостей педагога змінюються відповідно до часу. І якщо
у ХVІІ столітті учитель головним чином навчав та виховував учнів, забезпечував їхній розумовий
розвиток (не забуваючи, звичайно, про духовне виховання), то з плином часу завданням учителя стало
ще й навчити учнів використовувати отримані знання та вміння у реальному житті, приносячи цим
самим користь усій громаді. Тобто, помічаємо активне впровадження соціальної функції освіти в цілому.
Реалізація нових функцій освіти вимагає від учителя відповідних знань та професійних умінь. І саме
тому в ХХІ столітті виводиться нова модель учителя – професійно компетентний учитель, який здатний
реалізувати всі ті вимоги, що формувались у світовій освіті протягом віків. Завдання сучасного вчителя –
не тільки навчити і виховати, а й розкрити творчий потенціал своїх учнів, сформувати у них готовність
до подальшої самореалізації та самовдосконалення у житті.
Сучасними вченими та педагогами-новаторами створено чимало авторських концепцій, досліджень, у
яких пропонується власне бачення проблеми формування професійно компетентних учителів. Зокрема,
маємо можливість проаналізувати погляди на поняття професійної компетентності учасників проектної
групи під керівництвом Е. Р. Саїтбаєвої.
Учений А. О. Вербицький розглядає професійну компетентність через систему усвідомлених знань:
"щоб бути теоретично і практично компетентним, студенту необхідно зробити подвійний перехід: від
знака – до думки, а від думки – до вчинку, дії. Перехід від інформації до її використання
опосередковується думкою, що і робить цю інформацію знанням" [3: 55]. Тобто, на думку вченого,
головне в професійній компетентності – це знання, але знання свідомі, обґрунтовані, осмислені, у
процесі набуття яких відбуваються складні мисленнєві процеси, що сприяє міцності та глибині їхнього
формування.
Ідею ЗУНів, як першооснови професійної компетентності, підтримує також Л. М. Мітіна. Вона
вважає, що поняття "педагогічна компетентність" включає знання, вміння, навички, а також способи та
прийоми їх реалізації в діяльності, спілкуванні, розвитку (саморозвитку) особистості. Відповідно до
визначення дослідниця виокремлює діяльнісний, комунікативний та соціальний компоненти професійної
компетентності. Звичайно, перераховані компоненти окреслюють найважливіші аспекти професійної
компетентності. Проте, на нашу думку, запропоновані компоненти потребують уточнення, розширення, а
також детальнішого висвітлення такого важливого моменту, як способи та прийоми реалізації ЗУНів,
тобто технологічного (методологічного) компоненту.
Саме про такий компонент згадує І. А. Зязюн. До компонентів професійної компетентності вчений
відносить: знання предмета, методики його викладання, педагогіки й психології та рівень розвитку
професійної самосвідомості, індивідуально-типові особливості й професійно-значущі якості [4: 34].
Професійну компетентність як систему знань, умінь та особистісних якостей, що відповідають змісту
професійної діяльності, розглядають у своїх наукових дослідженнях такі українські вчені, як
В. Краєвський, Н. Леонтьєва, І. Лернер, О. Олексюк, М. Станкін, Н. Трофімова.
Отже, аналіз поглядів учених А. О. Вербицького, Л. М. Мітіної, І. А. Зязюна, В. Краєвського,
Н. Леонтьєвої, І. Лернера, О. Олексюка, М. Станкіна, Н. Трофімової на професійну компетентність та її
компоненти дозволяє зробити висновок, що ці вчені вбачають сутність професійної компетентності саме
у системі ЗУНів, необхідних для подальшої професійної діяльності.
Схожими є погляди таких дослідників, як О. Крисан, О. Овчарук, О. Пометун, О. Локшина,
О. Савченко, які вважають, що професійна компетентність є своєрідним комплексом знань, умінь і
ставлень, що набуваються в навчанні й дозволяють людині розуміти, тобто ідентифікувати та оцінювати
в різних контекстах проблеми, що є характерними для різних сфер діяльності [5]. На нашу думку, у
поглядах цих українських вчених точніше конкретизується, як саме буде реалізуватися набутий комплекс
знань, умінь і ставлень, набутий у навчанні. А потрібні всі ці знання та вміння для можливості зрозуміти
та оцінити ті моменти або проблеми, що виникають у процесі професійної діяльності. Тобто, йдеться, як
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ми вважаємо, про рефлексивно-регулятивний момент: здатність об’єктивно оцінити, проаналізувати та
визначити шляхи розв’язання проблеми.
На відміну від учених-педагогів, згаданих вище, В. М. Введенський зауважує, що професійна
компетентність педагога не зводиться до набору знань, умінь, а визначає необхідність та ефективність їх
застосування в реальній освітній практиці. Як бачимо, визначення професійної компетентності, яке
пропонує вчений, – лаконічне та має досить узагальнене формулювання. Але складові, які дослідник
включає в це поняття, у повній мірі пояснюють та уточнюють визначення. Зокрема, В. М. Введенський
передбачає такі компоненти професійної компетентності:
1. Комунікативна компетентність педагога – професійно значима, інтегративна якість, основними
складовими компонентами якої є: емоційна стійкість (пов’язана з адаптовністю); екстраверсія (корелює
зі статусом та ефективним лідерством); здатність конструювати прямий та зворотній зв’язок; мовні
вміння; вміння слухати; вміння нагороджувати; делікатність; уміння робити комунікацію "гладкою".
2. Інформаційна компетентність включає об’єм інформації (знань) про себе, про учнів та їх батьків,
про досвід роботи інших педагогів.
3. Регулятивна компетентність педагога передбачає наявність у нього вмінь управляти власною
поведінкою. Вона включає: планування, мобілізацію та стійку активність, оцінку результатів діяльності,
рефлексію. Головними факторами діяльності є моральні цінності.
4. Інтелектуально-педагогічну компетентність вчений розглядає як комплекс умінь з аналізу, синтезу,
порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизації, як властивості інтелекту: аналогія, фантазія,
гнучкість та критичність мислення.
5. Операційна компетентність визначається набором навичок, необхідних педагогу для здійснення
професійної діяльності: прогностичні, проективні, предметно-методичні, організаційні, експертні
навички педагогічної імпровізації.
Як бачимо, запропоновані компоненти за своєю суттю здебільшого перегукуються з компонентами
інших вчених (Л. М. Мітіна, І. А. Зязюн та інші). Проте формулювання В. М. Введенського дещо
відрізняються. Наприклад, операційний компонент В. М. Введенського подібний до діяльнісного
компоненту Л. М. Мітіної, І. А. Зязюна, оскільки передбачає навички, необхідні педагогу для здійснення
професійної діяльності.
Цікавою складовою професійної компетентності за В. М. Введенським є інформаційна
компетентність, яка передбачає наявність у педагога інформації (знань) про себе, про учнів та їх батьків,
про педагогічний досвід роботи інших учителів. На нашу думку, ця складова у певній мірі перегукується
з соціальним компонентом, який зустрічаємо в поглядах цілого ряду вчених (Л. М. Мітіна, І. А. Зязюн та
ін.), оскільки передбачає діяльність у колективі, спілкування з різними соціальними групами людей.
Перераховані складові професійної компетентності, що пропонує В. М. Введенський, дозволяють
зробити висновок, що вчений значну увагу приділяє тим чинникам, які дозволяють педагогові
удосконалювати реально існуючі професійно-особистісні якості. Зокрема, це стосується регулятивного
компоненту професійної компетентності, який передбачає вміння управляти власною поведінкою;
рефлексію, як уміння оцінювати та аналізувати результати діяльності.
Рефлексивний компонент професійної компетентності зустрічаємо також і в поглядах
В. І. Журавльова. Професійну компетентність учений розглядає як професійно-діяльнісну
характеристику педагога, до якої відносить володіння педагогічними поняттями, концепціями,
закономірностями, основами педагогічної інформатики, педагогічної діагностики, технологією
педагогічної творчості, співробітництва з партнерами, управління колективними справами [6]. Рефлексію
В. І. Журавльов відносить до умови, за якої виявляється професійна компетентність. Він поділяє її на два
типи: самооціночну та зовнішньо оціночну (відповідність кваліфікаційній характеристиці, володіння
технікою методичної самооцінки через моделювання Я – концепції). Вчений виводить ще одну умову
виявлення професійної компетентності: володіння знаннями про здоровий і розвиваючий спосіб життя,
про способи виходу зі стресової ситуації; озброєння кожного педагога засобами соціального та
психологічного захисту від впливу несприятливих факторів праці й життєдіяльності.
Отже, В. І. Журавльов виділяє дві головні умови – рефлексію та психолого-терапевтичні якості, які
забезпечують виявлення професійної компетентності. Звичайно, названі умови – важливі. Реалізація
окреслених характеристик вимагає від особистості наявності цілого ряду знань, достатнього рівня
практичних умінь, чітко сформованих уявлень, переконань та професійних цілей, вмінь оцінювати власні
досягнення, розуміння різноманітних педагогічних ситуацій та здатність розв’язувати виникаючі
проблеми. І коли особистість оволодіє рефлексивними та психолого-терапевтичними техніками, вона
буде спроможна виявляти й інші сторони професійної компетентності, зокрема, такі як технологія
педагогічної творчості. А це вже новий, якісно вищий рівень професійності, без якого поняття
компетентності буде неповним.
Творчий компонент присутній у переліку складових професійної компетентності вченого
В. В. Радула. Серед основних компонентів він виділяє наступні: базові (наукові) знання та вміння;
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ціннісні орієнтації спеціаліста, мотиви його діяльності, стиль взаємовідносин із людьми, з якими він
працює, педагогічна культура; здатність до розвитку свого творчого потенціалу. Аналіз засвідчує, що
серед усіх складників вчений акцентує свою увагу саме на мотиваційно-ціннісних орієнтаціях
спеціаліста. Ми погоджуємося з тим, що даний компонент повинен займати чільне місце серед складових
професійної компетентності, адже це саме та рушійна сила, яка спонукає до активної діяльності,
реалізації поставленої мети, творчості, самовдосконалення.
А. К. Маркова характеризує професійну компетентність – як таку працю вчителя, в якій на досить
високому рівні здійснюється педагогічна діяльність, педагогічне спілкування, реалізується особистість
учителя, в якій досягаються хороші результати навчання та виховання школярів. Дослідниця виокремлює
наступні компоненти:
- ціннісно-смисловий компонент (професійні педагогічні позиції, установки вчителя, необхідні в його
професії);
- гностичний компонент (професійні (об’єктивно-необхідні) педагогічні знання);
- діяльнісний компонент (професійні (об’єктивно-необхідні) педагогічні вміння);
- особистісний компонент (особистісні якості, які забезпечують оволодіння учителем професійними
знаннями та вміннями: педагогічні здібності, характер та його риси, психологічні процеси та стани
особистості, педагогічна самосвідомість, індивідуальний стиль, креативність як творчий потенціал).
Як бачимо, дослідниця також виділяє мотивацію особистості серед усіх компонентів професійної
компетентності. У наступних компонентах досить чітко та лаконічно розкриваються основні
характеристики, якими повинен володіти компетентний спеціаліст. Звичайно, таких важливих
компонентів, як комунікативний, соціальний, регулятивний А. К. Маркова не виділяє в окремі структурні
одиниці (як це спостерігаємо у В. М. Введенського, Л. М. Мітіної, В. І. Журавльової , І. А. Зязюна та ін.),
проте вони можуть передбачатися в діяльнісному та особистісному компонентах дослідниці.
Близькими до поглядів А. К. Маркової є погляди Т. Г. Браже Професійну компетентність він визначає
як багатофакторне явище, що включає в себе систему знань та вмінь учителя, його ціннісні орієнтації,
мотиви діяльності, інтегровані показники культури (мова, стиль, спілкування, відношення до себе та
своєї діяльності, до суміжних сфер знань) [4: 30]. У визначенні вченого можна помітити, які саме
компоненти вбачає Т. Г. Браже основними у професійній компетентності. Зокрема, це когнітивний
(система знань та вмінь учителя), мотиваційно-ціннісний (ціннісні орієнтації, мотиви діяльності),
комунікативний (спілкування), особистісний (мова, стиль, відношення до себе та своєї діяльності).
Діяльнісного, як такого, компоненту у визначенні поняття професійної компетентності ми не помічаємо.
Але все ж таки інтегровані показники культури (мова, стиль, спілкування, відношення до себе та своєї
діяльності, до суміжних сфер знань) можна трактувати і як діяльність, оскільки перераховані властивості
самі по собі – дієві.
Глибокі дослідження у сфері професійної компетентності провела дослідниця Н. Н. Лобанова.
Професійну компетентність вона трактує як ключове поняття для характеристики педагогічної
діяльності, яке визначає рівень педагогічної готовності до діяльності, є фактором збереження напрямку
діяльності. Отже, дослідниця не мислить здійснення педагогічної діяльності без наявності професійної
компетентності у педагога, тому трактує означене поняття як ключову характеристику професійної
діяльності спеціаліста. Крім того, з визначення дослідниці стає зрозумілим, що професійно компетентний
педагог – це обов’язково ціннісно сформована особистість, яка цілеспрямовано працює над професійним
самовдосконаленням. Серед компонентів професійної компетентності Н. Н. Лобанова визначає
професійно-змістовний, професійно-діяльнісний та професійно-особистісний (ціннісно-смисловий). Таке
формулювання структурних компонентів дає досить чітке професійне спрямування, наголошуючи на
тому, що всі дії та якості (тобто змістовне наповнення (ЗУНи), діяльність та особистісні характеристики)
спрямовані на досягнення чітко поставленої мети та реалізацію суто професійних завдань. Що стосується
змістовного компоненту, то пріоритетне місце у його структурі, за словами дослідниці, займають
психолого-педагогічні та соціокультурні знання педагога.
Як бачимо, структурні компоненти, запропоновані Н. Н. Лобановою, у повній мірі розкривають
сутність професійної компетентності та сприяють формуванню готовності до діяльності, як зазначала у
своєму визначенні дослідниця.
Про професійну компетентність, як сукупність теоретичної та практичної готовності до здійснення
педагогічної діяльності говорить і В. О. Сластьонін [7]. Структуру ж вчений розглядає через призму
педагогічних умінь, які об’єднав у чотири групи:
1 – вміння "переводити" зміст об’єктивного педагогічного процесу в конкретні педагогічні завдання;
2 – вміння побудувати й привести в дію логічно завершену педагогічну систему;
3 – вміння виокремлювати й налагоджувати взаємозв’язки між компонентами та факторами
педагогічного процесу, приводити їх у дію;
4 – вміння враховувати й оцінювати результати педагогічної діяльності [7: 102].
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Цікавим та неординарним є підхід В. О. Сластьоніна до формулювання компонентів професійної
компетентності: замість того, щоб називати складові компетентності загальними термінами, які мають
досить широке наповнення не тільки ЗУНами, а й педагогічними діями, особистісними рисами,
психологічними якостями та індивідуальним відношенням до педагогічних процесів, дослідник усе
називає "вміннями". Хоча навіть при такому формулюванні ми можемо прослідкувати та віднайти певну
схожість у змістовному наповненні компонентів Сластьоніна з іншими вченими. Наприклад, перший
компонент Сластьоніна (вміння "переводити" зміст об’єктивного педагогічного процесу в конкретні
педагогічні завдання) можна трактувати як чітке розуміння освітніх завдань, усвідомлення власного
місця та призначення у педагогічній сфері, наявність мети та способів її досягнення. Іншими словами –
це мотиваційно-ціннісний компонент, який знаходимо в дослідженнях В. В. Радул, А. К. Маркової,
Т. Г. Браже, Н. Н. Лобанової та ін. Другий компонент вченого (вміння побудувати й привести в дію
логічно завершену педагогічну систему) перегукується з діяльнісним компонентом, про який зазначають
Н. Н. Лобанова, В. І. Журавльов, А. К. Маркова, В. М. Введенський, Л. М. Мітіна, І. А. Зязюн та ін. Ще
один компонент В. О. Сластьоніна – вміння враховувати й оцінювати результати педагогічної діяльності
– це рефлексивний компонент, присутній також у визначеннях В. І. Журавльова, В. М. Введенського На
нашу думку, наголошення В. О. Сластьоніним на тому, що структурні одиниці професійної
компетентності – це вміння, свідчить про те, що вчений передбачав у такому формулюванні знання
методики здійснення професійної діяльності. І саме наявність умінь, запропонованих вченим, і
сприятиме формуванню готовності до професійної діяльності педагога.
Т. В. Добудько, опираючись на аналіз робіт Б. С. Гершунського, В. А. Ізвозчикова, А. К. Маркової,
Л. М. Мітіної, Н. Н. Лобанової, пропонує визначення професійної компетентності, яке фактично
співпадає з визначенням В. О. Сластьоніна, зокрема: професійна компетентність педагога – це єдність
його теоретичної та практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності.
Автор обґрунтувала положення про те, що діяльнісна модель учителя співвідноситься з професійною
компетентністю як "існуюче" (тобто те, що є) та "належне" (тобто те, що повинно бути). Як ми
розуміємо, за теорією Т. В. Добудько, між реальною професійною діяльністю педагога та професійною
компетентністю є певні розбіжності. Тому дослідниця пропонує наступні компоненти професійної
компетентності, забезпечення яких дозволить педагогу бути професійно компетентним: науковотеоретичний, психологічний, операційно-технологічний. Безумовно, окреслені складові надзвичайно
важливі у структурі професійної компетентності. Але оскільки психологічний та операційнотехнологічний компоненти передбачають діяльність та взаємодію з оточуючими, з соціумом, то, на нашу
думку, доцільним було б виділення ще двох компонентів: комунікативного та соціального.
Заслуговують на увагу дослідження ще однієї вченої: Н. В. Кузьміної, яка трактує професійну
компетентність як здатність педагога перетворювати спеціальність, носієм якої він є, у засіб формування
особистості учня із врахуванням тих обмежень та вказівок, які накладаються на навчально-виховний
процес вимогами педагогічної норми, в якій він здійснюється [8]. До складових компонентів дослідниця
відносить:
1. Спеціальну та професійну компетентність у сфері певної дисципліни, що викладається.
2. Методичну компетентність у галузі способів формування знань та вмінь учнів.
3. Соціально-психологічну компетентність у сфері процесів спілкування.
4. Диференційно-психологічну компетентність у сфері мотивів, здібностей учнів.
5. Ауто психологічну компетентність у сфері переваг та недоліків власної діяльності та особистості.
Як бачимо, визначення та структурування професійної компетентності Н. В. Кузьміної відрізняється
від визначень, аналізованих вище. По-перше, дослідниця говорить про професійну компетентність як про
"здатність" (чого у попередніх проаналізованих судженнях ми не спостерігали). А це означає, що йдеться
не лише про готовність до дії та знання про те, як саме діяти, а й про безпосередню професійну
діяльність. По-друге, у визначенні йдеться про гнучкість, яку повинен проявляти компетентний педагог
для того, щоб вирішувати завдання навчально-виховного процесу, що змінюються відповідно до вимог
часу. По-третє, більшість компонентів професійної компетентності, запропоновані Н. В. Кузьміною,
стосуються психологічного аспекту діяльності педагога (соціально-педагогічна, диференційованопсихологічна, ауто психологічна компетентності), спрямованого на глибоке вивчення учнівського
колективу з метою створення сприятливих навчально-виховних умов, виявлення та усунення
різноманітних труднощів та проблем, які стосуються психічного здоров’я учнів та сприятливого
психологічного мікроклімату [8: 24].
Саме тому погляди Н. В. Кузьміної на сутність та структуру професійної компетентності є, на нашу
думку, повнішими та ґрунтовнішими, ніж у попередніх дослідженнях.
Ідею спрямування професійної компетентності педагога на вивчення учнівського колективу, розвиток
кожного учня залежно від індивідуальних задатків та здібностей підтримував український науковець
В. Кремень. На його думку, компетентність вчителя виявляється у здатності супроводжувати процес
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самопізнання, саморозвитку учня, динамізувати його відповідно до конкретних сутнісних задатків
кожної дитини [9: 2].
У такому підході до професійної компетентності педагога дійсно вбачається надзвичайний сенс.
Адже вся професійна діяльність учителя спрямовується на всебічне, повноцінне формування особистості
школяра. У цьому полягає найперше покликання педагога. І здатність (спроможність) реалізувати своє
професійне покликання залежить від величезної кількості професійних та особистісних факторів
педагога.
Глибокими та ґрунтовними є також дослідження вченого Є. І. Рогова, який компетентність пов’язує з
поняттям професіоналізму. Як зазначає дослідник, професіоналізм – це сукупність психофізіологічних,
психологічних та особистісних змін, які відбуваються в педагогові у процесі оволодіння та тривалого
виконання діяльності, що забезпечує якісно новий, більш ефективний рівень вирішення складних
професійних завдань в особливих умовах. Формування професіоналізму Є. І. Рогов пропонує
здійснювати у трьох основних напрямках:
1) зміна всієї системи діяльності, її функцій та ієрархічної будови. У процесі формування відповідних
трудових навичок відбувається рух особистості по ступенях професійної майстерності, розвивається
специфічна система способів виконання діяльності – формується особистий стиль діяльності;
2) зміна особистості суб’єкта, яка проявляється як зовнішньо (моторика, мова, емоційність, форми
спілкування), так і у відповідних елементах професійної свідомості (професійна увага, перцепція,
пам’ять, мислення, емоційно-вольова сфера), що в більш широкому плані може розглядатися як
становлення професійного світогляду;
3) зміни відповідних компонентів установки суб’єкта по відношенню до об’єкта діяльності, що
проявляється у когнітивній сфері (у рівні інформованості про об’єкт); в емоційній сфері (в інтересі до
об’єкта, у здатності до взаємодії та задоволенні від цієї взаємодії, не дивлячись на труднощі); (у
практичній сфері (в усвідомленні своїх реальних можливостей впливу на об’єкт). Відповідно до
окреслених напрямків формування професіоналізму вчений виділяє такі основні компоненти:
когнітивний, емоційно-ціннісний, практичний (діяльнісний).
Аналіз поглядів Є. І. Рогова на професійну компетентність (професіоналізм) педагога поряд із
знайомими нам компонентами дозволяє виділити ще й такі, що не проявлялися в попередніх
дослідженнях. Зокрема, це врахування наступності у професійній освіті. Вчений зауважує, що
професійна компетентність формується у процесі оволодіння та тривалого виконання діяльності, завдяки
чому особистість піднімається на новий, якісно вищий щабель у своєму професійному розвитку, у неї
з’являється особистий стиль діяльності. А саме таку вимогу здатна забезпечити сьогодні ступенева
професійна освіта.
Окрім того, у структурі професійної компетентності Є. І. Рогов відобразив емоційний компонент
(гедоністичний), оскільки не применшує значимості позитивного відношення до обраної професії,
отримання задоволення від виконуваної справи.
Інтеграцію всіх компонентів професійної компетентності, розглянутих нами вище, зустрічаємо у
визначенні В. Шахова. На думку вченого, компетентність у сфері педагогічної діяльності містить
теоретико-методологічні, психолого-педагогічні та дидактико-технологічні знання; діагностикопрогностичні, аналітичні, рефлексивні вміння; професійні педагогічні позиції, професійно важливі якості
особистості; педагогічну ерудицію; педагогічне мислення (здатність до аналізу педагогічних ситуацій);
педагогічну інтуїцію й імпровізацію; педагогічну спостережливість; педагогічний оптимізм; педагогічне
прогнозування [10: 78]. Як бачимо, у власному розумінні професійної компетентності В. Шахов враховує
ще й такий фактор, як педагогічна інтуїція та імпровізація. Враховуючи особливості вітчизняного
освітнього простору, такі якості дійсно необхідні сучасному педагогові. Педагогічна практика засвідчує,
що професійної гнучкості вчителя часом буває замало для того, щоб відреагувати на певні швидкі зміни.
Надзвичайно важливо вміти передбачити, інтуїтивно відчути, прорахувати наперед ті чи інші освітні
процеси та зуміти підготуватися до них. Крім того, як відомо, не завжди, навіть у повсякденній
педагогічній діяльності, вчителеві вдається діяти по запланованому "сценарію", оскільки педагогічна
діяльність – ні в якому разі не статична, вона рухлива, "жива", здійснюється у колективі, пов’язується зі
спілкуванням з різноманітними, особливими, не схожими один на одного людьми (учнями, колегами).
Тому надзвичайно ціннісною є здатність педагога до професійної імпровізації, пов’язаної з умінням діяти
"тут і тепер", без попередніх "заготовок", навіть якщо потрібно порушити заплановані моменти. Ось саме
тут і з’являється у педагога можливість проявити всі свої професійні вміння, всю педагогічну
майстерність. І тоді сміливо можна стверджувати про професійну педагогічну компетентність учителя.
Проаналізувавши різні погляди та підходи до визначення професійної компетентності, а також
варіанти структурування даного поняття, ми бачимо, що у більшості випадків запропоновані
характеристики перегукуються між собою, означення дослідників близькі за змістом. Проте, як засвідчив
аналіз, усі визначення можна умовно розподілити на три групи:
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1 – визначення, в яких професійна компетентність трактується як система ЗУНів, призначена для
виконання педагогічної діяльності;
2 – визначення, в яких професійна компетентність трактується як готовність до педагогічної
діяльності;
3 – визначення, в яких професійна компетентність трактується як здатність виконувати педагогічну
діяльність.
І хоч на перший погляд здається, що такі розбіжності у формулюванні не мають великого значення,
проте ми вважаємо, що найбільш точним буде все ж таки розуміння професійної компетентності – як
здатності здійснювати педагогічну діяльність, оскільки, на наш погляд, поняття "здатність" – повніше і
включає в себе і систему ЗУНів, і готовність до діяльності.
Отже, яким би формулюванням не користувалися українські та зарубіжні вчені, які б складові
компоненти не пропонували у своїх дослідженнях, беззаперечним є той факт, що перш ніж навчати та
виховувати когось (школярів, студентів тощо), перш ніж здійснювати практичну діяльність, педагог
повинен сам чітко усвідомлювати своє професійне призначення, розуміти своє місце в освітньому
просторі, мати чітку мету власної діяльності. Лише тоді педагог буде розуміти, чому і для чого він
навчатиме своїх вихованців. Лише тоді, коли у педагога сформуються чіткі ціннісні орієнтири, він буде
морально готовий до реалізації поставлених перед ним завдань.
Така мотиваційно-ціннісна основа спонукатиме спеціаліста до ефективнішого засвоєння теоретичних
знань, формування системи практичних умінь та навичок, що сприятиме професійному зростанню та
стане хорошим підґрунтям у подальшій професійній діяльності спеціаліста.
Звичайно, якщо ланцюжок мотиви – ЗУНи – діяльність наближає педагога до реалізації професійної
мети, сприяє зростанню його педагогічної майстерності, то все це обов’язково призведе до емоційного
задоволення власною навчальною та практичною (професійною) діяльністю, позитивного настрою та
бажання професійно вдосконалюватися.
Накопичені у процесі професійної підготовки ЗУНи, звичайно, реалізуються у діяльності. Проте
компетентність педагога вимагає від нього не просто діяльності (тобто репродуктивного застосування
ЗУНів), творчого підходу до виконуваних завдань та обов’язків. Саме вміння переосмислювати,
трансформувати наявні знання та вміння, експериментувати, створювати щось нове, своє власне, підніме
педагога на вищий щабель професійного розвитку, що і передбачається у професійній компетентності. У
процесі такої тривалої діяльності у спеціаліста формуватиметься досвід, який дозволить йому якісно
зростати та вдосконалюватися.
Педагогічний досвід, накопичуючись у результаті професійної діяльності, допоможе спеціалістові
гнучко реагувати та пристосовуватися до змін, які неодмінно присутні в будь-якому навчальновиховному процесі.
Оскільки професійна діяльність – багатокомпонентне, складне та варіативне явище, то педагог
повинен володіти також рефлексивними вміннями. Застосовуються вони при здійсненні педагогом
контрольно-оцінної діяльності, яка спрямовується, насамперед, на себе та свої дії. У процесі такого
аналізу визначається правильність та доцільність поставленої мети, якість використовуваних форм та
методів роботи, відповідність власної діяльності віковим особливостям учнів, причини успіхів та
помилок, допущених при виконанні роботи. Об’єктивний самоаналіз допоможе, насамперед,
спрогнозувати наступні дії, а також, визначивши власні помилки й недоліки у виконуваній роботі,
усунути їх у процесі професійного самовдосконалення (саморозвитку, самоосвіти).
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Таким чином, узагальнивши
погляди вчених на структуру професійної компетентності, ми виділили наступні, які, на наш погляд,
найповніше розкривають сутність досліджуваного поняття:
Ціннісно-мотиваційний (ціннісне ставлення до професії, ціннісне ставлення до подій та людей,
готовність до виявлення власної ініціативи та подальшого професійного зросту);
когнітивно-гедоністичний (знання теоретичних та методологічних основ предметної сфери освіти,
знання психолого-педагогічних основ сучасної освіти, знання вимог, які ставляться до сучасного
вчителя, вміння отримувати задоволення не тільки від процесу навчання, але й від подальшої практичної
діяльності);
технологічний (методологічний) (методичні, проективні, конструктивні, креативні, оціночні,
інформаційні вміння);
особистісний (сукупність психічних властивостей, характерних рис; комунікативність, емоційний
інтелект);
творчо-діяльнісний (творче вирішення освітніх завдань у процесі педагогічної діяльності; вміння
змінювати, синтезувати отримані знання та вміння відповідно до педагогічних умов);
рефлексивно-прогностичний (вміння об’єктивно оцінювати власну педагогічну діяльність, визначати
досягнення та недоліки, здатність виправляти помилки, прогнозувати свої наступні дії, обирати
оптимальні шляхи вирішення освітніх завдань).
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Формування професійної компетентності майбутнього спеціаліста здійснюється шляхом отримання
такої освіти, яка включатиме не тільки зміст предметної сфери, але й професійні навички та вміння, які
формуються у процесі оволодіння предметом, а також у результаті активної позиції студента в
соціальному та культурному житті ВУЗу. Все це буде спрямовуватися на підготовку майбутнього
педагога, здатного до подальшого саморозвитку та самовдосконалення.
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Мороз М. А. Профессиональная компетентность будущего учителя музыки: семантический анализ
понятия.
В статье представлены семантический анализ понятий "профессиональная компетентность",
"профессиональная компетентность учителя музыки" в контексте исторического становления
ключевых дефиниций. Доказано, что современный учитель музыки – это специалист, который должен
обладать, прежде всего, художественной компетентностью, совершенными психолого124
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педагогическими знаниями, быть коммуникативной, полноценно сформированной личностью, то есть
быть профессионально компетентным. Определены условия формирования профессиональной
компетентности будущих учителей музыки, к которым отнесены организационно-управленческие,
учебно-методические, технологические и психолого-педагогические.
Ключевые слова: профессиональная компетентность, компоненты профессиональной
компетентности, учитель музыки, музыкально-педагогическое образование.
Moroz M. A. Professional Competence of the Prospective Teacher of Music: Semantic Analysis of the
Concept.
The article presents a semantic analysis of the concepts of "professional competence", "professional competence
of the teacher of music" in the context of the historical formation of key definitions. It was found out that at the
present stage of development of a society personally oriented paradigm of education sets new requirements for
the implementation of the educational process. Considerable attention is paid to maximizing the disclosure of
each person's potential, preparing for self-development, self-determination and self-realization.
It is substantiated that the modern music teacher is a specialist, who must possess, first of all, artistic
competence, perfect psychological and pedagogical knowledge, be communicative, well-formed personality that
is to be professionally competent. The conditions of professional competence formation of future teachers of
music are classified as organizational, managerial, educational, methodological, technological and
psychological and pedagogical.
It is proved that the formation of professional competence of the future specialist is carried out by obtaining
such education, which will include not only the content of the subject area, but also the professional skills and
skills that are formed in the process of mastering the subject, as well as a result of the active position of the
student in the social and cultural life of the university. All this will be directed to the training of a prospective
teacher, capable of further self-development and self-improvement.
Key words: professional competence, components of professional competence, teacher of music, musicalpedagogical education.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ УМІНЬ У СТУДЕНТІВ ЗВО У
ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ
У статті подано теоретичний огляд наукової літератури з проблеми формування управлінських умінь у
студентів ЗВО у процесі розв’язування професійних задач. Обґрунтовано та визначено умови, які
покращують процес формування управлінських умінь у студентів в усіх галузях професійної підготовки.
Проаналізовано професійні уміння, які повинні бути сформовані у майбутнього фахівця-управлінця,
визначено структурні компоненти управлінських умінь. Доведено, що сьогодні конкурентоздатним на
ринку праці може стати не стільки відмінник-теоретик, скільки практикозорієнтований спеціаліст.
Молодь повинна бути підготовлена до нових ролей у суспільстві, повинна змінюватися та
пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти,
швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя.
Ключові слова: професійна підготовка, управлінські уміння, управлінська компетентність,
конкурентоспроможність фахівця.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Неодноразово науковцями було доведено про важливість і необхідність
модернізації освіти України, зокрема зміцнення позицій у підготовці працівників, які креативно мислять,
можуть знайти творче рішення будь-яких складних завдань. Сучасні умови підготовки студента закладу
вищої освіти вимагають від нього компетентного мислення, уміння планувати, здійснювати, аналізувати
спочатку педагогічний процес, а в подальшому творчий професійно-діяльнісний процес, який
складається з нескінченного ряду задач і завдань, вирішення яких спрямоване на досягнення загальної
мети підготовки фахівця. А саме, формування особистості, його світоглядних ідей, переконань, норм
поведінки, норм планування та існування. Аналіз досліджень та вивчення стану формування
управлінських умінь у студентів ЗВО засвідчує те, що рівень володіння управлінськими уміннями
студентами закладів вищої освіти дещо не відповідає вимогам сучасного ринку праці. У зв’язку з цим
важливого значення набуває підготовка майбутнього фахівця із сформованими та розвинутими
управлінськими уміннями у процесі розв’язування професійних задач.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Неспростовним є той факт, що
останнім часом з боку науковців велика увага приділяється проблемі підготовки майбутніх фахівців. Так,
проблемам управління інноваціями присвячені праці Даниленко Л. І., Єльникової Г. В.,
Калініної Л. М., Маслова В. І. Пікельної В. С. та ін. У відомих працях Конаржевського Ю. А.,
Моісеєвої О. М., Поташника М. М., Третьякової П.І. та ін. висвітлено процес переорієнтації змісту
управління загальноосвітнім навчальним закладом. Інноваційний розвиток системи освіти, її
особистісні переорієнтації, саму концепцію розвитку управлінської системи розглядами
Андрущенко В. П., Зязюн І. А., Савченко О. Я., Саух П. Ю. тощо.
Питаннями формування професійних умінь, зокрема управлінських умінь у майбутніх спеціалістів,
займалися як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники. Аналіз останніх психолого-педагогічних
досліджень свідчить про постійне зростання інтересу до проблеми формування управлінських умінь у
студентів ЗВО у процесі розв’язування професійних задач. В останні роки виконано ряд досліджень
суміжної тематики, у яких розглядається: процес формування економічної культури студентів в
професійній підготовці (Тандир Л. В.), процес формування управлінських умінь майбутніх вчителів у
позанавчальній діяльності (Сердюк Н. Ю.), розвиток професійних умінь і здібностей (Клочко А. М.);
процес формування управлінських умінь і навичок (Сікорська Л. О.), підготовка студентів до
© Новіцька І. В., Грушева А. А., Вербовський І. А., 2018
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педагогічного самоменеджменту в професійній діяльності (Мусієнко-Репська В. І.) та ін.
Однак, недостатня увага приділена дослідженню процесу формування управлінських умінь у
студентів ЗВО у ході розв’язування професійних задач.
Формулювання мети і завдань статті. З огляду на вищезазначене, метою статті є аналіз та
представлення процесу формування управлінських умінь у студентів ЗВО у процесі розв’язування
професійних задач.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. На сьогодні усе
зрозумілішим стає той факт, що не тільки теоретичні знання, а й сукупність їх із практичними знаннями,
вміннями та навичками, переконаннями є найважливішим показником усебічно підготовленого фахівця.
Важливим компонентом підготовки сучасного фахівця є формування його особистісних умінь і навичок,
пов’язаних із новими мотиваціями, організацією власної діяльності, створенням позитивної атмосфери
колективу та вмінням працювати в ньому, здатністю ефективно діяти в умовах невизначеності та робити
свідомі рішучі кроки. Практика свідчить, що кожний член колективу повинен уміти прогнозувати хід і
результати власної та колективної діяльності, планувати, організовувати різноманітні форми роботи
відповідно до сфери діяльності; коригувати її за результатами контролю та аналізу; забезпечувати
всебічний розвиток і формування необхідних особистісних якостей; співпрацювати з колегами,
керівництвом, громадськістю. Так, кожен фахівець у своїй щоденній професійній діяльності виконує
основні функції управління – аналіз, прогноз, організація, регуляція, коригування, контроль, аналіз –
виконання яких вимагає сформованих відповідних знань, управлінських умінь, навичок, здібностей і
готовності до управління. Отже, підготовка студентів ЗВО до професійної діяльності в сучасних
ринкових умовах є неможливою без формування управлінських умінь.
Новий етап соціально-економічного розвитку України ХХІ століття орієнтований на інноваційні
технології, людські та інформаційні ресурси у всіх сферах діяльності. Сучасне виробництво та сфера
послуг потребують фахівців нового покоління, здатних працювати в умовах нестійкої кон’юнктури та
жорсткої конкуренції. У зв’язку з цим виникла нагальна потреба в розробці шляхів і засобів підготовки
''багатопланового'' випускника закладу вищої освіти.
Постійна глобалізація ринку праці та загальносвітові тенденції щодо нових принципів організації
виробництва й сфери послуг змусили роботодавця визнати, що сучасний фахівець окрім суто
професійних знань та технологічної кваліфікації, мусить бути професійно мобільним, оволодівати
новими функціями та вирішувати нові завдання, що, свою чергу, базується на більш широких основах
теоретичних знань та практичних навичках. Тому, еволюція світу праці вимагає постійного перегляду
науково-педагогічних підходів до підготовки випускників ЗВО в бік інтеграції певних спеціальностей,
формування різних компетентностей.
Доцільним для нашого дослідження буде доцільно зупинитися на визначені професійної підготовці
фахівця – випускника ЗВО. Будемо розглядати її як процес, результатом якого є формування й
збагачення настанов, знань і умінь з метою прискореного набуття навичок, необхідних майбутньому
спеціалісту для адекватного виконання професійних завдань, а також сукупність певних особистісних
якостей, досвіду праці та норм поведінки, що забезпечують можливість успішної роботи з обраної
професії та подальшого професійного й особистісного розвитку. Крім того, це процес, результатом якого
є формування комплексу компетентностей, в тому числі формування усіх груп умінь, зокрема
управлінських, необхідних майбутньому фахівцю для адекватного виконання професійних завдань, а
також сукупність певних особистісних якостей, досвіду праці та норм поведінки, що забезпечують
можливість успішної діяльності з обраної професії та подальшого професійного й особистісного
розвитку. Професійна підготовка компетентного фахівця, готового до роботи в умовах постійно
зростаючої конкуренції на ринку праці, визначена головною метою професійної освіти.
Щоб підготувати такого фахівця, необхідно сформувати в нього уміння оперувати такими
технологіями та знаннями, що задовольняють потреби інформаційного суспільства. Молодь повинна
бути підготовлена до нових ролей у суспільстві. Це означає вміння змінюватися та пристосовуватися до
нових потреб ринку праці, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати
рішення, навчатись упродовж життя [1: 7].
Оскільки фахівець високого рівня – це компетентний спеціаліст, який у своїй діяльності процес
удосконалення управлінської компетентності пов'язує із стрімкими соціально-економічними процесами,
які відбуваються в країні, то структурними компонентами управлінських умінь, які при цьому необхідні,
будуть: знання форм та методів управління; готовність і здатність ефективно проектувати й здійснювати
управлінську діяльність з використанням знань, умінь і навичок, а також мотивації та особистісних
якостей, необхідних для успішного управління; готовність до діалогу позицій суб’єктів освітнього
процесу; інтегральна характеристика керівника, що відображає якість і рівень засвоєння компетенції
управлінської діяльності на оперативно-тактичному рівні, визначається певними вимогами, обсягом
управлінських функцій, умовами управлінської діяльності, уявленнями про ефективність цієї діяльності;
функціональна грамотність тощо. Крім того, для досягнення успіху сучасному фахівцю необхідно мати
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не тільки високу кваліфікацію, але й певні переваги над іншими, певний комплекс умінь та особистісних
якостей, а саме: відповідальність; комунікативність; організованість; здатність до самоуправління;
інноваційність; творчість; цілеспрямованість; уміння впливати на колектив і переконувати; високий
рівень мотивації до неперервного навчання; демократичність; готовність до ризику.
Практика вищої професійної підготовки фахівців різних галузях діяльності свідчить, що сьогодні
конкурентоздатним на ринку праці може стати не стільки відмінник-теоретик, скільки
практикозорієнтований спеціаліст. Аналізуючи ряд досліджень, виділяємо професійні уміння, які
повинні бути сформовані у майбутнього фахівця-управлінця: визначати пріоритетність загальних цілей
перед особистими; планувати, організовувати, мотивувати й контролювати власну діяльність; ризикувати
та приймати обґрунтовані якісні рішення; визначати чіткі виробничі цілі і формулювати ціннісні
орієнтири; використовувати принципи і методи ефективної управлінської праці та наукові підходи до
управління колективом; володіти спеціальною та управлінською компетентністю; відбирати, аналізувати,
узагальнювати та оцінювати інформацію; впроваджувати заходи з удосконалення управлінського
документування та контролю за проходженням і виконанням документів; працювати в команді;
управляти собою; розуміти та поважати інших; передбачати наслідки того чи іншого рішення; визначати
систему мотивації працівників; делегувати повноваження; створити умови для розвитку кожного члена
колективу тощо.
Якщо зупинятися на педагогічній діяльності, то важливою умовою формування управлінських умінь
педагога визначає результативність реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчанні. А саме
підготувати науково-педагогічного працівника з високим рівнем культури; гуманною педагогічною
позицією; розвинутими творчими здібностями; вмінням створювати й постійно збагачувати культурноінформаційне й предметно-розвивальне освітнє середовище; вмінням використовувати різноманітні
педагогічні технології і при цьому надавати їм особистісно розвивальну спрямованість; ціннісним
ставленням до студента як особистості [2]. Особистісно орієнтована система освіти дозволяє формувати
особистість не лише за заданими рисами, а створити умови для повноцінного виявлення та розвитку
особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу, а це дозволить вистояти фахівцю в умовах
глобалізації, в посиленні конкурентоспроможності та підвищенні мобільності в сучасному світі [3].
Набуті знання, уміння й навички під час навчання в реальному житті спрямовані на трансформацію в
компетентності. Молодь потрібно готувати до нових професій та ролей у суспільстві, тобто випускник
ЗВО має вміти змінюватися та пристосовуватися до нових потреб ринку праці, оперувати та управляти
інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя [4; 5; 6; 7]. Однак в
умовах модернізації системи професійної освіти залишається актуальною та набуває нової якості
проблема наявності знань і умінь їх реалізувати на практиці. Адже в результаті реалізації традиційного
підходу до підготовки фахівців у вищих навчальних закладах виникла ситуація, коли країна має велику
кількість спеціалістів з вищою освітою, а реальній економіці бракує кваліфікованих
практикозорієнтованих спеціалістів, здатних у своїй повсякденній діяльності реалізувати управлінські
функції.
Отже, соціальне замовлення на фахівця з вищою освітою спонукає науково-педагогічні колективи до
організації навчального процесу у ЗВО на основі компетентнісного підходу. Тому постійно повинна
здійснюватися між предметна координація і узгодження роботи на рівні відповідних кафедр, викладачів
при формуванні управлінських умінь (УП) майбутніх спеціалістів, а саме: виділення менеджерських
(управлінських) аспектів фахової дисципліни; роз’яснення студентам змісту поняття УП та їх значення в
майбутній професійній діяльності; реалізація міжпредметних зв’язків у процесі проведення групових
форм навчання, виконанні індивідуальних завдань в процесі організації систематичної самостійної
роботи студентів; проведення занять з використанням методів навчальної діяльності, що актуалізують
міжпредметні зв’язки (моделювання ситуацій, круглі столи за матеріалами індивідуальної роботи,
майстер-класи, дискуси, наукові роботи тощо); збільшення частка самостійної роботи студентів з різних
навчальних дисциплін, що дозволить сформувати вміння систематизувати, планувати, контролювати й
регулювати свою діяльність без допомоги й контролю викладача.
Оскільки випускник ЗВО може працювати в організації, на підприємстві, обіймаючи посаду
відповідно до свого фаху, і може в майбутньому стати керівником, він повинен знати технологію
менеджменту, як впливати на підлеглих, які методи використовувати, для досягнення максимально
високих результатів, як сформувати свій колектив тощо. Тому навички володіння методами управління
та організації роботи колективу посідають чільне місце в змісті професійної підготовки.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Таким чином, процес формування
управлінських умінь у студентів ЗВО у процесі розв’язування професійних задач вимагає розробки
певних методик, технологій підготовки фахівців у закладах вищої освіти, що забезпечать розвиток
професійного мислення, здатності розв’язувати завдання, максимально наближені до професійних. А це
дозволить розв'язати в найближчому майбутньому проблему підготовки особистісно орієнтованого
фахівця високого касу.
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Новицкая И. В., Грушева А. А., Вербовский И. А. Теоретические основы формирования
управленческих умений у студентов ВУЗов в процессе решения профессиональных задач.
В статье представлен теоретический обзор научной литературы по проблеме формирования
управленческих умений у студентов ВУЗов в процессе решения профессиональных задач. Обоснованы и
определены условия, которые улучшают процесс формирования управленческих умений у студентов во
всех областях профессиональной подготовки. Проанализированы профессиональные умения, которые
должны быть сформированы у будущего специалиста-управленца, определены структурные
компоненты управленческих умений.
Доказано, что сегодня конкурентоспособным на рынке труда может стать не столько отличниктеоретик, сколько практикоориентованный специалист. Молодежь должна быть подготовлена к
новым ролям в обществе, должна меняться и приспосабливаться к новым потребностям рынка труда,
оперировать и управлять информацией, активно действовать, быстро принимать решения, учиться на
протяжении жизни.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, управленческие умения, управленческая
компетентность, конкурентоспособность специалиста.
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Novitskaya I. V., Grushevа A. A., Verbovsky I. A. Theoretical Principles of the Managerial Skills Formation
for Students of Higher Education in the Process of Solving Professional Problems.
The article presents the analysis of research and study of the state of managerial skills formation concerning
students of higher education institutions. The problem of inconsistency of the level of students' management
skills with institutions of higher education with the requirements of the modern labor market is outlined. The
purpose of the article is to analyze and present the process of forming the managerial skills of students of higher
education institutions in the process of solving professional problems.
The professional training of a competent specialist who is ready to work in conditions of ever-increasing
competition in the labor market is determined by the main goal of vocational education. Young people must be
prepared for new roles in society, they must change and adapt to new labor market needs, operate and manage
information, act actively, make quick decisions, and learn throughout their lives.
The article presents the structural components of managerial skills: knowledge of forms and methods of
management; readiness and ability to effectively design and manage management using the knowledge, skills
and abilities, as well as the motivation and personal qualities necessary for successful management; readiness
for dialogue of the positions of subjects of the educational process; the integral characteristic of the manager,
reflecting the quality and level of mastering the competence of management activities at the operational-tactical
level, is determined by certain requirements, the volume of managerial functions, conditions of management,
ideas about the effectiveness of this activity; functional literacy, etc. On the basis of the analysis of the scientific
work, the general professional skills, which are formed by the manager, are presented.
Key words: professional training, managerial skills, managerial competence, specialist's competitiveness.
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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВІЙСЬКОВОСПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
У статті розкривається методика розвитку методичної компетентності викладачів військовоспеціальних дисциплін (далі – викладачів ВСД) у системі післядипломної освіти, яка включає конкретні
цілі, принципи та етапи, цілеспрямовано скомпоновані та найбільш раціональні й доцільні для кожного з
етапів методи, способи, прийоми, форми, засоби та зміст, які тісно пов’язані, взаємозумовлені та
сприяють розвитку їх методичної компетентності. В основу методики покладені як існуючі
компоненти педагогічного зростання викладачів ВСД, так і інноваційні складові, які у системному
поєднанні сприяють цілеспрямованому розвитку методичної компетентності.
Ключові слова: викладач військово-спеціальних дисциплін, етапи, методика розвитку, методична
компетентність, принципи, система післядипломної освіти.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Нині в основу функціонування провідних ВВНЗ покладено ідею
професіоналізації освітнього процесу взагалі та щодо підготовки та підвищення кваліфікації викладачів
ВСД як його суб’єктів, зокрема. Зазначене переконливо свідчить про нагальну потребу у викладачах
ВСД з високим рівнем методичної компетентності, які знають, володіють та використовують кращі як
вітчизняні, так і іноземні методики, технології, методи, засоби навчання щодо вивчення ВСД у процесі
підготовки слухачів (курсантів); постійно підвищують рівень і якість власних методичних знань;
запроваджують в педагогічній процес освітні й наукові інновації; вносять своєчасні, суттєві та якісні
зміни до змісту підготовки слухачів (курсантів).
Практика свідчить, що нині існує три варіанта призначення офіцерів на посади викладачів ВСД – з
посад у військах, після набуття освіти в ад’юнктурі за різними напрямами підготовки зокрема та за
спеціальністю "Педагогіка вищої військової школи" взагалі. При цьому, у першому випадку офіцери
майже не мають уявлення щодо організації педагогічної діяльності, у другому – певні уявлення щодо
організації освітньої діяльності у ВВНЗ та незначний педагогічний досвід викладання. У останньому для
їх підготовки необхідний тривалий час і кількість викладачів, які призначаються на посади викладачами
ВСД незначна. Переважна більшість призначень на посади викладачів ВСД здійснюється з
непедагогічних посад, що відповідає напрямку з "професіоналізації підготовки". Характерною
особливістю викладачів ВСД щодо здійснення методичної діяльності є наявність значного всебічного
практичного досвіду, володіння на високому рівні знаннями, навичками та уміннями у військовопрофесійній сфері, але, на жаль, має місце відсутність у переважної більшості з них педагогічної освіти
та як наслідок – брак методичних знань, навичок, умінь і здатностей як педагогів.
Постає певна невідповідність між потребою ВВНЗ у викладачах ВСД з розвиненою методичною
компетентністю та наявним її незадовільним станом.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Особливості професійного
зростання та розвиток професійної компетентності педагогів у процесі підвищення кваліфікації в системі
післядипломної педагогічної освіти присвячені праці таких вітчизняних учених, як Г. Єльнікова,
І. Зязюн, В. Маслов, Л. Набока, Н. Ничкало, В. Олійник, В. Пікельна, О. Пєхоти, Н. Протасова,
Л. Пуховська, В. Семиченко, С. Сисоєва, Т. Сущенко Н. Тарасевич та ін.
Професійно-педагогічну компетентність педагогів досліджували О. Дубасенюк, Р. Ваврик,
І. Гришина, О. Коваленко, А. Маркова, М. Кришталь, Н. Кузьміна, К. Устеміров, О. Юртаєва та ін.
Різним аспектам дослідження методичної компетентності педагогів присвячені праці багатьох науковців
(О. Бігич, Н. Грицай, Т. Гущина, О. Ігна, Т. Загривна, В. Земцова, О. Зубков, Т. Кочарян, І. Левченко,
М. Михнюк, А. Мормуль, Л. Олійник, Н. Стефанова, Т. Сясіна, Т. Сидоренко, С. Татаринцева,
О. Тумашова, В. Шаган та ін.).
Водночас, аналіз психолого-педагогічних і методичних джерел показує, що проблема методики
розвитку методичної компетентності саме викладачів ВСД та її підвищення залишається недостатньо
висвітленою та потребує педагогічного обґрунтування.
Мета статті – обґрунтування авторської методики розвитку методичної компетентності викладачів
ВСД у системі післядипломної освіти.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Як правило, під
методикою розуміють сукупність методів і послідовність дій щодо досягнення мети. На думку
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С. У. Гончаренка, "…методика розв’язує три основних завдання й шукає відповіді на три запитання: чого
навчати? Як навчати? Як учитися?" [1: 14]. В. В. Ягупов під методикою розуміє конкретні форми та
засоби використання методів, за допомогою яких здійснюється все більш глибоке пізнання
різноманітних педагогічних проблем та їх розв’язання [2: 357].
Теоретичний аналіз та узагальнення результатів досліджень і проблеми підвищення методичної
компетентності викладачів ВСД у цілому дозволяє визначити основні чинники поліпшення умов її
розвитку, до яких потрібно віднести визначення конкретних результатів та шляхів їх оптимального
досягнення; системність, безперервність, поступовість і моделювання їх підготовки; наявність сучасного
методичного забезпечення та супроводження; наполеглива самоосвітня діяльність.
Методика має відповідати таким вимогам: "концептуальності (має спиратися на певну наукову
концепцію, що включає філософський, дидактичний і соціально-педагогічний аспекти досягнення цілей);
системності (у ній мають чітко простежуватися всі ознаки системи – логіка процесу, взаємозв’язки його
частин, цілісність); керованості (передбачає можливість діагностичного цілепокладання, проектування
процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобами і методами з метою коригування
результату); ефективності (має бути ефективною за результатами та оптимальною за витратами,
гарантувати досягнення певного стандарту); відтворюваності (мати можливість застосування,
повторення іншими)" [3: 86].
Запропонована нами методика розвитку методичної компетентності викладачів ВСД у ВВНЗ
являє собою методичну систему, яка базується на провідних ідеях компетентнісного підходу та концепції
суб’єктно-діяльнісного навчання, включає конкретні цілі, принципи та етапи, цілеспрямовано
скомпоновані та найбільш раціональні й доцільні для кожного з етапів методи, способи, прийоми,
форми, засоби та зміст, які тісно пов’язані, взаємозумовлені та сприяють розвитку їх методичної
компетентності.
Методика розвитку методичної компетентності має сприяти вирішенню ієрархії таких педагогічних
завдань: розвитку їх внутрішньої мотивації до здійснення методичної діяльності та позитивному
сприйняттю вимог щодо її здійснення; формуванню культури цілеспрямованої самостійної роботи;
впровадженню в подальшу педагогічну діяльність інтерактивних педагогічних технологій; використанню
практико-орієнтованих, суб’єктно-діяльнісних технологій і методик фахової підготовки; моделюванню
елементів методичної діяльності шляхом створення квазіпрофесійних ситуацій; координації та
узгодженню змісту навчання відповідно до педагогічної діяльності; допомозі у розробленні навчальнометодичного забезпечення занять; цілеспрямованому поетапному розвитку методичної компетентності.
Ці завдання визначають змістовні аспекти її розвитку.
Для реалізації поставлених завдань на всіх етапах нам необхідно дотримуватись як загальних, так і
спеціальних дидактичних принципів, які базуються на особливостях їх діяльності. До основних
принципів розвитку методичної компетентності, на нашу думку, потрібно віднести такі загальні
принципи: принципи навчання, що обслуговують усі компоненти дидактичного процесу; принципи, що
стосуються діяльності суб’єктів викладання та їхньої методики педагогічної діяльності; принципи, що
стосуються пізнавальної діяльності суб’єктів учіння; принципи, пов’язані з контрольно-оцінюючими
функціями дидактичного процесу [2: 76].
Наявна система післядипломної освіти викладачів ВСД передбачає організоване й систематичне
навчання військових фахівців з метою подолання розриву між здобутою ними у ВВНЗ військовопрофесійною підготовкою, набутим практичним досвідом і поставленими перед ними вимогами стосовно
організації та здійснення педагогічної діяльності з урахуванням змін, що відбуваються в сучасній освіті,
науці та у військовій справі. Це завдання досягається розвитком їх професійно-педагогічної
компетентності шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуттям досвіду
виконання додаткових методичних задач і завдань. Система післядипломної освіти педагогів складається
з довгострокових і короткострокових курсів підвищення кваліфікації та стажування.
Нами визначено чотири рівні розвиненості методичної компетентності викладачів ВСД, а саме
адаптаційний, репродуктивний, професійний і творчий [4: 3–5]. При цьому, величина часу перебування
на педагогічній посаді нами автоматично не дорівнювалась до рівня розвиненості їх методичної
компетентності. Той факт, що викладач певний термін перебував на посаді не є запорукою того, що він
автоматично досяг певного рівня методичної компетентності. На думку авторів підручника "Педагогічна
майстерність", "…педагогічний талант може і не виявитися, якщо вчитель не усвідомлює, задля чого він
працює, куди спрямовані його зусилля, тобто не розуміє суті й технології педагогічної діяльності" [5: 4].
Зміст підготовки викладачів ВСД має відповідати рівню розвиненості у них методичної
компетентності, тобто містити певну кількість теоретичних знань з питань організації освітньої
діяльності, організації і здійснення методичної роботи, організації самоосвіти, здійснення рефлексії, і все
це у поєднанні із здійсненням практичної педагогічної діяльності. При цьому, зміст цієї підготовки має
відповідати складності завдань як на поточному рівні, так і масштабу перспективних завдань, що стоять
або стоятимуть у подальшому перед викладачем ВСД на наступних рівнях. Рівень змістовної частини
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має сприяти особистісному і професійному розвитку викладачів ВСД, відповідати їх потребам, життєвим
і військово-професійним цінностям, актуалізувати їхню мотиваційну сферу, стимулювати пізнавальні
процеси, ставити нові завдання перед ними для творчої самоактуалізації у військово-професійній, а
головне – методичній діяльності.
Власні спостереження та теоретичний аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури
дозволили визначити етапи, які освоює викладач ВСД у системі післядипломної освіти на шляху
підвищення власної компетентності до становлення суб’єктом методичної діяльності.
Запропоновані нами етапи містять відмінності, які зумовлені як цілями, які постають перед
викладачами ВСД, рівнем психолого-педагогічних, методичних знань, умінь і навичок, якими вони вже
володіють, так і рівнем складності методичних завдань, тобто вони відрізняються як за метою,
структурою, змістом, обсягом методичних знань, умінь і навичок, якими потрібно володіти, так і
професійною позицією та акмеологічними інваріантами викладача ВСД.
Програма довгострокового підвищення кваліфікації спрямована на оновлення та поглиблення
викладачами ВСД спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних,
психологічних, правових, економічних та управлінських видів компетентностей, у тому числі вивчення
вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню педагогічної діяльності.
Підвищення кваліфікації на довгострокових курсах здійснюється для двох категорій викладачів ВСД.
У першому випадку для викладачів ВСД, які не навчалися в ад’юнктурі ВВНЗ та мають педагогічний
стаж до трьох років, в обсязі 432 годин (286 годин на заняття під керівництвом викладача, 146 годин на
самостійні заняття) і складається з 8 тем. Характерною особливістю здійснення цього курсу є однорідний
підбір навчальної групи та схожі для викладачів ВСД методичні ускладнення та труднощі щодо
здійснення методичної діяльності. До змісту курсу включений той матеріал, який, по-перше, у більшості
своїй невідомий викладачам ВСД навчальної групи, а по-друге, конче необхідний їм для педагогічної
діяльності.
Перший етап – ввідний (здійснюється введення викладачів ВСД до курсу шляхом проведення ввідної
лекції; проводиться вхідне анкетування, за результатами якого визначається наявний рівень розвиненості
методичної компетентності, з’ясовуються наявні методичні проблеми та ускладнення, які виникають у
викладачів ВСД у ході методичної діяльності та виходячи з чого побудова їх траєкторії методичного
розвитку на усіх етапах навчання в межах керованого, штучно і цілеспрямовано створеного навчального
простору; здійснюється усвідомлення власної позиції у якості тих, хто вчиться; активізується особистісна
позиція викладачів ВСД щодо професійно-педагогічного розвитку під час підвищення кваліфікації;
розвивається у них позитивна мотивація до безперервної педагогічної освіти; стимулюється їх
професійне самозростання.
Другий етап – навчальний: забезпечується поглиблення теоретичних і практичних знань із питань
педагогіки та психології вищої військової школи (ВВШ), методики викладання у ВВШ, ораторського
мистецтва, педагогічної майстерності викладача ВВНЗ, актуальних проблем застосування Збройних сил
України, набуття нових і вдосконалення набутих раніше умінь щодо виконання педагогічних функцій, за
темами: "Філософія освіти" (47 год.); "Актуальні питання педагогіки ВВШ" (126 год.); "Методика
викладання фахових дисциплін у ВВНЗ" (30 год.); "Реалізація наукової функції науково-педагогічними
працівниками ВВНЗ" (18 год.); "Актуальні питання психології ВВШ" (50 год.); "Педагогічна
майстерність викладача ВВШ" (75 год.); Ораторське мистецтво викладача (39 год.); "Актуальні проблеми
застосування Збройних Сил України" (32 год.). Вивчення змісту навчальної план-програми здійснюється
шляхом проведення лекційних, групових, семінарських і практичних занять, круглих столів, а також
самостійних занять слухачів із навчальним матеріалом. Перевірка якості підготовки слухачів
здійснюється під час поточного і підсумкового контролю. Поточний контроль проводиться на початку
всіх видів занять у формі: контрольних опитувань, летючок, бесід з окремих питань.
Третій етап – підсумковий. Здійснюється підсумковий контроль шляхом проведення комплексного
екзамену за всією програмою навчання, під час якого визначається рівень засвоєння навчальної планпрограми. Викладачам ВСД, які пройшли підсумковий контроль, видається документ про отриману
післядипломну освіту. Крім того, проводиться підсумкове анкетування викладачів ВСД. За результатами
підсумкового контролю та анкетування представниками науково-методичного центру організації
освітньої діяльності з’ясовується рівень розвиненості методичної компетентності викладачів ВСД за
результатами навчання, робляться висновки щодо потреби у корекції змісту план-програми курсів,
надаються рекомендації викладачам ВСД щодо подальших шляхів розвитку у міжкурсовий період їх
професійно-педагогічної компетентності та її складової – методичної.
У другому випадку для викладачів ВСД, які мають педагогічний стаж більше 3 років, проводяться
заняття в обсязі 216 годин (144 години на заняття під керівництвом викладача, 72 години на самостійні
заняття) з 7 тем. Характерною особливістю здійснення цього курсу є неоднорідний підбір навчальної
групи і виходячи з чого, можливий різний рівень розвиненості у них методичної компетентності, що
потрібно враховувати під час навчання.
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Перший етап – ввідний (здійснюється доведення до викладачів ВСД інформації щодо курсу –
проведення ввідної лекції; проведення вхідного анкетування, за результатами якого визначається
наявний рівень розвиненості методичної компетентності, з’ясовуються наявні методичні проблеми та
ускладнення, які виникають у викладачів ВСД у ході методичної діяльності та виходячи з чого
відбувається побудова кожним викладачем ВСД власної траєкторії методичного розвитку на усіх етапах
навчання в межах керованого, штучно і цілеспрямовано створеного навчального простору; здійснюється
усвідомлення власної позиції в якості тих, хто вчиться; активізується особистісна позиція викладачів
ВСД щодо професійно-педагогічного розвитку під час здійснення підвищення кваліфікації;
стимулюється їх професійне самозростання, формуються професійні наміри щодо підвищення своєї
професійно-педагогічної компетентності.
Другий етап – навчальний. До змісту курсу включений матеріал, який забезпечує у них оновлення та
поглиблення теоретичних і практичних знань із питань педагогіки та психології ВВШ, методики
викладання у ВВШ, ораторського мистецтва, педагогічної майстерності викладача ВВНЗ, ефективного
поєднання на практиці теоретичних знань з інноваційними педагогічними методиками й технологіями,
актуальних питань забезпечення життєдіяльності Збройних Сил України, набуття нових та
удосконалення набутих раніше умінь щодо виконання педагогічних функцій за такими темами:
"Актуальні проблеми сучасної філософії освіти" (14 год.); "Актуальні питання педагогіки ВВШ" (56
год.); "Актуальні питання психології ВВШ" (42 год.); "Методика викладання фахових дисциплін у ВВНЗ"
(15 год.); "Педагогічна майстерність викладача ВВНЗ" (39 год.); "Ораторське мистецтво викладача ВВШ"
(22 год.); "Актуальні питання забезпечення життєдіяльності ЗС України" (12 год.). Вивчення змісту
навчальної план-програми здійснюється шляхом проведення лекційних, групових, семінарських і
практичних занять, круглих столів, а також самостійних занять слухачів із навчальним матеріалом.
Перевірка якості підготовки слухачів здійснюється під час поточного і підсумкового контролю.
Поточний контроль проводиться на початку всіх видів занять у формі: контрольних опитувань, летючок,
бесід з окремих питань.
Третій етап – підсумковий, на якому здійснюється підсумковий контроль шляхом проведення
комплексного екзамену за всією програмою навчання для визначення рівнів засвоєння навчальної планпрограми. Викладачам ВСД, які пройшли підсумковий контроль, видається документ про отриману
післядипломну освіту. Крім того, проводиться підсумкове анкетування. За результатами підсумкового
контролю та анкетування представниками науково-методичного центру організації освітньої діяльності
з’ясовується рівень розвиненості методичної компетентності викладачів ВСД за результатами навчання,
робляться висновки щодо потреби у корекції змісту план-програми курсів, надаються рекомендації
викладачам ВСД щодо подальших шляхів розвитку у міжкурсовий період професійно-педагогічної
компетентності та її складової – методичної.
Навчання на короткострокових курсах підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення
семінарів, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, тренінгів, вебінарів, "круглих
столів" тощо та передбачає комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем у галузі
освіти, науки, педагогіки, відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та зарубіжного досвіду,
підвищення рівня професійної культури тощо [5; 6].
Стажування здійснюється з метою розвитку і закріплення на практиці професійної компетентності
здобутої у результаті теоретичної підготовки щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або
посаді вищого рівня, засвоєння вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей
для виконання професійних завдань на новому, більш високому якісному рівні в межах певної
спеціальності. Стажування може здійснюватися: на власній базі ВВНЗ; на споріднених кафедрах та
інститутах ВНЗ аналогічного профілю або ВВНЗ (ВНП ВНЗ) міста, країни; в органах військового
управління, військових частинах (на кораблях), на підприємствах, в організаціях, установах Міністерства
оборони України; на підприємствах, в організаціях та установах інших центральних органів виконавчої
влади.
Стажування викладачів ВСД у військах (силах) проводиться з метою: удосконалення їх військовопрофесійних знань і навичок зі спеціальності на відповідних командних, штабних, інженерних та інших
посадах; вивчення для використання в освітньому процесі передового досвіду оперативної, бойової та
мобілізаційної підготовки військ (сил) і служби випускників ВВНЗ (ВНП ВНЗ) у військах (силах);
надання допомоги військам (силам) у впровадженні в їх практичну діяльність передових методів
навчання і виховання, результатів наукових досліджень [5].
Перший етап – підготовчий. На основі перспективного план-графіку підвищення кваліфікації
(стажування) розробляється план стажування викладачів ВСД на календарний рік та узгоджується з
ВВНЗ (органами військового управління, підприємствами) на базі якого планується проведення
стажування. У ВВНЗ з урахуванням сучасних вимог до викладачів ВСД складається індивідуальний
навчальний план стажування, в якому розкриваються завдання стажування, визначаються, що нового він
має дослідити та вивчити з метою подальшого запровадження в ВВНЗ (інституту, кафедри) за
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результатами стажування. Тематика завдань стажування визначається викладачам ВСД відповідно до
навчальних дисциплін, які вони викладають.
Другий етап – основний. Здійснення власне стажування викладачів ВСД, яким відповідно до завдання
та теми стажування призначається консультант із числа провідних фахівців закладу. Консультант
забезпечує необхідні умови для проходження стажування, спільно із викладачем ВСД уточнює
індивідуальний план роботи та контролює його виконання, бере участь у підведенні підсумків
стажування. Стажування сприяє закріпленню знань, умінь, навичок, необхідних викладачу ВСД в
процесі педагогічної та науково-дослідницької діяльності, дає можливість набути сучасний передовий
досвід, допомагає встановленню взаємодії та співпраці між навчальними закладами, сприяє вивченню
передового досвіду і набуттю професійних та організаторських навичок для виконання обов’язків
займаної ним чи вищої посади. Стажування забезпечує поєднання теоретичного матеріалу з практичною
діяльністю у вирішенні конкретних педагогічних задач і завдань. Програма стажування викладачів ВСД
може передбачати такі завдання самоосвітньої діяльності: ознайомлення з науково-методичною базою
кафедр ВНЗ (університету, інституту тощо); аналіз навчально-методичної бази підрозділу, де проходить
стажування; відвідування навчальних занять провідних викладачів за темою стажування (вивчення
педагогічного досвіду, ознайомлення з методикою організації й проведення всіх видів навчальних занять
провідними педагогами); ознайомлення та участь у процесі розроблення сучасних засобів навчання,
набуття нового досвіду щодо застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні; вивчення
навчально-методичного забезпечення освітнього процесу; екскурсії до провідних установ і підприємств
тощо.
Третій етап – заключний. Після закінчення стажування викладач ВСД готує звіт про виконання
індивідуального плану стажування та доповідь про отримані результати на засіданні кафедри (центру).
Міжкурсова підготовка викладачів ВСД у системі післядипломної освіти педагогів охоплює період
між проходженнями ними довгострокових і короткострокових курсів підвищення кваліфікації та
стажування. Спираючись на вивченні керівні документи, дослідження науковців, власний емпіричний
досвід, форми розвитку методичної компетентності викладачів ВСД під час здійснення заходів
міжкурсової підготовки можна поділити на такі: на рівні науко-методичної роботи ВВНЗ (інституту), на
рівні науково-методичної роботи кафедри, на рівні самоосвіти; індивідуальна самоосвітня робота;
самонавчання; самооцінювання власних видів методичної діяльності; здобуття наукового ступеня, участь
у науково-дослідних роботах, написання фахових статей, консультування; самоспостереження,
самокритика тощо. Заходи міжкурсової підготовки у системі науково-методичної роботи університету
(інституту), у системі методичної роботи кафедри та у самоосвітній діяльності неоднакові. Головною
відмінністю є рівень включення викладача до діяльності. Крім того, різниться змістовна та
праксиологічна частина, виходячи від поточного рівня розвитку знань, умінь і навичок, якими вже
володіє викладач ВСД, та складності методичних завдань, які він виконує.
Під час здійснення навчання у системі післядипломної освіти нами використані як традиційні, так і
інноваційні форми та методи розвитку методичної компетентності викладачів ВСД. Важливим є те, що
ефективний розвиток методичної компетентності викладачів ВСД передбачає впровадження
взаємопов’язаного комплексу традиційних та інноваційних форм, методів і засобів розвитку їх
методичної компетентності. До традиційних ми відносимо такі форми, як: самоосвіта, наставництво,
лекції, групові, семінарські та практичні заняття, педагогічні читання, конференції, курси підвищення
кваліфікації, стажування, школи молодого викладача, школи передового методичного досвіду, тощо; до
інноваційних – конкурс професійної майстерності; спецкурс "Методична компетентність молодого
викладача ВСД", мережевий проект "Сайт методичної підтримки викладачів ВСД" тощо.
Здійснення розвитку методичної компетентності викладачів ВСД у системі післядипломної освіти
передбачає системне застосування у методичній підготовці активних і традиційних методів навчання.
Центральне місце в розвитку методичної компетентності відведено самому викладачу ВСД, як
стрижневому цієї методики. Індивідуальна самоосвітня робота викладачів ВСД є основною формою
розвитку їх методичної компетентності. Розвиток методичної компетентності викладачів ВСД у
самоосвітній діяльності реалізує такі завдання: розширення і поглиблення методичних знань, умінь,
навичок; вдосконалення індивідуального стилю методичної діяльності; розвиток інтелектуальних
якостей і розумових здатностей; забезпечення професійної самореалізації тощо. Формами і методами
самовдосконалення визначено: самонавчання, самооцінювання власного рівня методичної
компетентності, консультування; самоспостереження, самокритику, рефлексію тощо. Однією із
важливих умов забезпечення успішної самоосвітньої роботи є методичний супровід індивідуальної
траєкторії розвитку методичної компетентності викладачів ВСД. Для цього здійснюється вивчення й
аналіз діяльності за допомогою таких методів, як спостереження, бесіда, анкетування, ранжування,
експертне оцінювання тощо за відповідними критеріями і показниками [8: 116–119].
Під час проходження заходів у системі післядипломної освіти має здійснюватись систематичне
діагностування результатів розвиненості методичної компетентності викладачів ВСД. Так, вхідне
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діагностування необхідно проводити з метою визначення рівнів розвиненості їх методичної
компетентності, вибору найкращих форм, методів, методик, технологій і засобів її розвитку. Таке
діагностування може здійснюватися у вигляді тестування, оцінювання практичних здатностей, складання
звітних матеріалів тощо. Діагностування когнітивної складової розвиненості методичної компетентності
викладачів ВСД має здійснюватися переважно у формі індивідуального письмового завдання, їм мають
пропонуватися контрольні випробування у формі як закритих (із заданими варіантами відповідей), так і
відкритих питань. Діагностування праксеологічної складової методичної компетентності викладачів ВСД
здійснюється під час виконання педагогічної діяльності шляхом експертної оцінки навчальнометодичних матеріалів, проведенням контрольних заходів і взаємовідвідувань навчальних занять, тощо.
Висновки. Отже, у результаті реалізації запропонованої методики у викладачів ВСД відбуваються
такі позитивні зміни: 1) розвивається внутрішня мотивація та позитивне ставлення до здійснення
методичної діяльності; 2) здійснюється об’єктивний контроль й оцінювання рівнів розвиненості власної
методичної компетентності; 3) здійснюється цілеспрямований поетапний розвиток методичної
компетенції, та як результат, підвищується рівень педагогічної діяльності; 4) відбувається прояв себе – як
суб'єкта методичної діяльності.
Отже, таку комплексну методику можна вважати досить ефективною та її можна творчо адаптувати
для підвищення методичної компетентності викладачів ВСД у системі післядипломної освіти з
урахуванням специфіки їх підготовки.
Перспективи подальшого дослідження проблеми. Удосконалення методики оцінювання
розвиненості методичної компетентності викладачів ВСД у системі післядипломної освіти.
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Остапенко В. С. Методика развития методической компетентности преподавателей военноспециальных дисциплин в системе последипломного образования.
В статье раскрывается методика развития методической компетентности преподавателей военноспециальных дисциплин в системе последипломного образования, которая включает конкретные цели,
принципы и этапы, целенаправленно скомпонованные и наиболее рациональные и целесообразные для
каждого из этапов методы, способы, приемы, формы, средства и содержание, которые тесно связаны,
взаимообусловлены и способствуют развитию их методической компетентности. В основу методики
положены как существующие компоненты педагогического роста преподавателей ВСД, так и
инновационные составляющие, которые в системном сочетании способствуют целенаправленному
развитию методической компетентности.
Ключевые слова: преподаватель военно-специальных дисциплин, этапы, методика развития,
методическая компетентность, принципы, система последипломного образования.
Ostapenko V. S. Methodology of Methodical Competence Development of Teachers of Military Special
Disciplines in the System of Postgraduate Education.
The article proposes to eliminate the inconsistency between the needs of the secondary education school in the
teachers of military special disciplines with advanced methodological competence and its current state by using
the proposed author's methodology for the development of their methodological competence in the system of
postgraduate education. It is substantiated that author's technique is a methodical system based on the leading
ideas of the competence approach and the concept of subject-activity training, which includes specific goals,
principles and stages, purposefully designed and most rational and expedient for each of the stages methods,
techniques, forms, means and content that are closely interconnected, interdependent and promote the
development of their methodological competence. The methodology is based on the existing components of the
pedagogical growth of the teachers of military special disciplines in the system of postgraduate education, as
well as the innovative components that in the system combine contribute to the purposeful development of an
integral professional-important component of military-professional competence – methodological. There are
four levels of development of methodical competence of teachers of military special disciplines, namely adaptive,
reproductive, professional and creative. Achievement of these levels in the system of postgraduate education
occurs at appropriate stages. An important part of the realization of the tasks at all stages of the development of
methodical competence of the teachers of military special disciplines is the need to adhere to both general and
special didactic principles, which are based on the peculiarities of their methodological activity. As a result of
the implementation of the proposed method, the following positive changes have been made to the teachers of
military special disciplines: internal motivation and positive attitude toward methodological activity are
developing; objective control and evaluation of levels of development of own methodical competence are carried
out; there is a purposeful stage-by-stage development of methodical competence and, as a result, the quality of
pedagogical activity increases.
Key words: teacher of military special disciplines, stages, methods of development, methodical competence,
principles, system of post-graduate education.
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ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В СВІТЛІ ДІЯЛЬНІСНОГО
ПІДХОДУ
У статті розглянуто зміст і сутність діяльнісного підходу до іншомовної комунікації майбутніх
фахівців соціальної сфери. Обґрунтовано сутність іншомовної комунікації як особливого виду діяльності
під впливом когнітивних, соціально-психологічних та особистісних статусів учасників комунікації.
Відзначено, що при цьому іншомовний характер комунікації накладає на неї ще й додаткову соціальнолінгвістичну й соціокультурну специфіку. З’ясовано праксеологічний контекст іншомовної підготовки
майбутніх фахівців соціальної сфери; визначено асоціативний ряд практичної діяльності та суміжних
понять (взаємодія, спілкування, життєтворчість, динамічні зміни) у контексті іншомовної
комунікативної діяльності. Дослідження діяльнісного аспекту іншомовної комунікативної діяльності
уможливило обґрунтування взаємозв’язку елементарних компонентів комунікації та іншомовної
комунікативної діяльності майбутніх фахівців соціальної сфери.
Ключові слова: діяльність, комунікація, фахівці соціальної сфери, іншомовна комунікативна діяльність.
Актуальність та постановка проблеми дослідження. Сучасне суспільство відчуває гостру потребу
в кваліфікованих фахівцях соціальної сфери, зважаючи на постійну кількісну і якісну динаміку
соціальних проблем, накопичених різними прошарками населення. Означена динаміка, однак, має
характер внутрішньосуспільний, визначається сукупністю соціально-економічних та соціальнополітичних чинників, що впливають на соціальне благополуччя людини в Україні. Водночас система
соціального захисту в нашій державі дедалі більше уніфікується, наближаючись до міжнародних
стандартів, – і за змістом, і за характеристиками. Ця уніфікація потребує сьогодні всебічно обізнаного,
компетентного фахівця, а система вищої освіти має гарантувати таку підготовку в усіх відношеннях.
Натомість можемо констатувати, що формування професійної компетентності майбутніх фахівців
соціальної сфери наражається на низку ризиків і викликів, серед яких і низький рівень іншомовної
компетентності, нездатність працювати в іншомовному середовищі, неможливість ознайомитися і
впровадити кращий світовий досвід з причини незнання іноземних мов (передовсім, звичайно,
англійської).
З іншого боку, іншомовна комунікація – це особливий вид діяльності, при тому діяльності
комунікативної, яка передбачає вплив когнітивних, соціально-психологічних та особистісних статусів
учасників комунікації; при цьому іншомовний характер комунікації накладає на неї ще й додаткову
специфіку – соціально-лінгвістичну й соціокультурну.
Питання перебігу іншомовної комунікації, характеристик її учасників, головних стимулюючих та
гальмуючих чинників, формування іншомовної комунікативної компетентності стали предметом
дослідження багатьох учених – в Україні та поза її межами. Такий інтерес до проблеми викликаний, на
нашу думку, загальноєвропейським нормативно-правовим полем іншомовної комунікації на рівні
ключових та життєвих компетенцій, з одного боку, та загальними глобалізаційними світовими процесами
– з іншого. Так, іншомовну комунікацію як лінгвістичну проблему досліджували і досліджують
Микола Бахтін [1], Флорій Бацевич [2], Богран Робер-Ален, де [3], Дейк Тойн А., ван [4],
Олексій Леонтьєв [5], Морсон Гаррі Сол, Емерсон Керіл [6], Хомський Аврам Ноам [7] та інші вітчизняні
і зарубіжні дослідники; питання іншомовної комунікативної компетенції розглядаються в наукових
розвідках В. Богданова [8], Т.Вольфовської [9], В. Гез [10], Т. Колодько [11], Л. Мамчур [12], Д. Хаймса
[13], А. Шумарової [14] та ін. Водночас маємо зауважити, що поза увагою науковців залишається
переважна більшість питань іншомовної підготовки фахівців для соціальної сфери як особливого
комунікативного середовища, де здійснюються соціальні і професійні комунікації іноземними мовами.
Заслуговує на увагу постановка питання про комунікацію у соціальній сфері та підготовку до неї як
особливі види діяльності, що мають реалізуватися в іншомовному середовищі закладу вищої освіти, який
має на меті підготовку висококваліфікованих фахівців соціальної сфери. У зв’язку з цим перед статтею
поставлено мету – визначити зміст та основні характеристики діяльнісного підходу до формування
іншомовної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери, виходячи з її специфіки з огляду на
майбутню професійну діяльність у соціальному комунікативному просторі.
Виклад основного тексту. Діяльнісні основи професійної підготовки фахівців досить добре
розроблені в теорії і методології сучасної педагогічної науки, починаючи зі здобутків радянських
вчених-психологів (С. Рубінштейна [15], О. Леонтьєва [5] та ін.), та філософів (Г. Батищева [16],
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Е. Юдіна [17] та ін.) До ґрунтовних наукових розвідок у цій сфері відносимо роботи
О. Брушлинського [18], В. Давидова [19], І. Зязюна [20], О. Пєхоти [21] та ін.
Для нас важливим є твердження розробників діяльнісного підходу (О. Боровських, М. Розов [22]) про
те, що це не лише функція індивіда, але й суспільства; у такому разі не лише професійна підготовка
фахівців соціальної сфери, але й їх професійна діяльність може розглядатися в контексті діяльнісного
підходу. У найширшому розумінні діяльність (за Р. Бограном [3], Т. Дейком [4], Г. Богіним [23] та ін.) –
це сукупність дій, які не можуть відбутися самі по собі і змінюють ситуацію чи навпаки, перешкоджають
певним змінам, які відбуватимуться самі по собі, якщо діяльність не буде вчинена.
Специфіка нашого дослідження, присвяченого іншомовній підготовці майбутніх фахівців соціальної
сфери, у цьому відношенні двояка: з одного боку, маємо аналізувати не просто діяльність у загальному
вигляді, а комунікативну діяльність; з іншого – це комунікативна діяльність у соціальній сфері.
Ієрархія цих понять у контексті діяльнісного підходу може бути викладена у ланцюгу ДІЯЛЬНІСТЬ
→ ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ → ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА
ДІЯЛЬНІСТЬ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ. Дедуктивна реалізація означеної ієрархії базових понять звертає
нас, передовсім, до поняття діяльності. Як було зазначено вище, це поняття було досліджене,
насамперед, у площині філософії та психології, завдяки чому встановилося праксеологічне поле
дослідження діяльнісних процесів у соціальному, культурному, економічному контексті. Як стверджує
Т. Мартинюк [24], сучасна праксеологія – це наука про організовану діяльність, тому праксеологічний
контекст іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в діяльнісному контексті для нас
такий суттєвий. Педагогічний зміст діяльності у контексті проблеми нашого дослідження влучно
сформульований у дисертаційному дослідженні Т.Мартинюк таким чином: ''діяльність з будь-якого
приводу є наслідком незадоволення індивідом існуючого стану речей й свідчить про готовність індивіда
змінити обставини за власним бажанням, і як наслідок відбувається програмування кращого
майбутнього'' [24: 22].
Особливе місце в діяльнісному підході до проблеми нашого дослідження займає його практичний
контекст; діяльність як практика стала основою діалектичного погляду на цей феномен. У площині
практики діяльність викликає асоціативні поєднання з поняттями взаємодії, спілкування, життєтворчості,
динамічних змін тощо. Ці асоціативні ряди безпосередньо пов’язані з іншомовною комунікативною
діяльністю у соціальній сфері, тому відображають понятійний простір нашого дослідження (рис. 1).
Іншомовна комунікативна діяльність
представляється як взаємодія її учасників як
взаємозумовлений процес розуміння і
сприйняття

Діяльність як взаємодія

Діяльність у процесі формування іншомовної
комунікативної компетентності реалізується в
процесі активного спілкування іноземною
мовою

Діяльність як спілкування

Діяльність як життєтворчість

Іншомовна комунікативна діяльність
передбачає певний рівень креативності для
комунікативного осмислення проблем буття і
творчості

Діяльність як динамічна
зміна

Діяльність майбутніх фахівців соціальної
сфери у процесі вивчення іноземних мов
сприяє динамічним змінам у сформованості
основних професійних компетенцій

Рис. 1. Асоціативний ряд практичної діяльності та суміжних понять у контексті іншомовної
комунікативної діяльності майбутніх фахівців соціальної сфери
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Другий рівень діяльнісного понятійного підходу, як свідчить зазначена вище ієрархія, належить
поняттю ''комунікативна діяльність''. Як свідчить наукова література, комунікативна діяльність – це
досить широке поняття, яке не обов’язково передбачає мову як засіб комунікації (Б.Норман, 1996 [25]).
Проте у межах проблеми нашого дослідження ми розглядаємо саме мовну комунікативну діяльність:
тому в її структурі важливо вирізняти мовленнєві дії, мовленнєві операції, мовленнєвий акт, мовленнєві
ситуації. Ці діяльнісні характеристики комунікативної діяльності набирають своєї специфіки, якщо
йдеться про спілкування іноземними мовами, оскільки мовлення залежить в такому разі не лише від
предмета, мети й каналів комунікації, але й від рівня іншомовної підготовленості суб’єктів комунікації,
іншомовних засобів комунікації тощо.
Взаємозв’язок елементарних компонентів комунікації (в усному й писемному діловому спілкуванні
[26]) та іншомовної комунікативної діяльності майбутніх фахівців соціальної сфери викладено в
таблиці 1.
Таблиця 1.
Взаємозв’язок елементарних компонентів комунікації та іншомовної комунікативної діяльності
майбутніх фахівців соціальної сфери
Компоненти
Їх сутнісна характеристика
Зв'язок з іншомовною комунікативною
процесу
діяльністю фахівців соціальної сфери
спілкування
Суб’єкт
Це комунікатор, котрий створює і Специфіка суб’єктів іншомовної комунікації в
спілкування
передає
інформацію
в
ході соціальній сфері полягає у тому, що вони
комунікативного акту, кодуючи і представляють соціальні послуги, з одного
видозмінюючи
її
залежно
від боку, і соціальну проблему, що потребує
контексту і специфіки інших учасників вирішення – з іншого
комунікації
Об’єкт
Це особа, що сприймає інформацію у Об’єктом
спілкування
в
іншомовній
спілкування
процесі спілкування й інтерпретує її комунікації майбутніх фахівців соціальної
залежно від змісту і форми подання сфери виступають найчастіше самі ж
інформації, а також залежно від студенти і викладачі, що подають інформацію
особистісного сприйняття
іноземною мовою; рідше – фахівці соціальної
сфери чи клієнти (у процесі квазіпрофесійної
діяльності чи неформального навчання)
Предмет
Предметом спілкування є сукупність Предметом спілкування в іншомовних
спілкування
його змісту, що підлягає передачі, комунікаціях майбутніх фахівців соціальної
обговоренню, зміні та інтерпретації у сфери виступають соціальні поняття, факти,
процесі комунікації
проблеми, значущі для студентів та їх
професійної діяльності
Засоби
Це способи кодування інформації, що В ситуації іншомовного професійного
спілкування
передається у процесі спілкування. спілкування мова залишається провідним
Провідним засобом спілкування є мова засобом спілкування (проте має особливий
(пряме
спілкування),
а
також іншомовний і професійний зміст), а
спеціальні засоби та інструменти спеціальні засоби (листування, аудіо-,
(опосередковане спілкування)
відеоінформація) набувають специфічного
змісту внаслідок необхідності їх залучення до
обговорення проблем діяльності в соціальній
сфері
Канали
Комунікація
здійснюється
за Іншомовна комунікація майбутніх фахівців
комунікації
допомогою каналів комунікації, що соціальної сфери передбачає використання як
можуть бути окреслені як реалізовані природних (словесних та невербальних), так і
засоби комунікації – в просторі і часі
штучних каналів іншомовної комунікації –
усних, документальних, віртуальних та ін.
Водночас є специфіка змісту цих комунікацій,
оскільки вони мають бути соціально й
професійно орієнтованими
Комунікативний
Це своєрідна видозміна\деформація У
контексті
проблеми
формування
шум
інформації в процесі комунікації, що іншомовної
компетентності
майбутніх
перешкоджає
спілкуванню;
може фахівців соціальної сфери особливу вагу
функціонувати у вигляді слабкого мають семантичні й психологічні перешкоди
зворотного
зв’язку,
семантичних як різновид комунікативного шуму. Це
перешкод,
перевищення
обсягу пов’язано з неоднозначністю сприйняття
інформації у процесі іншомовної комунікації
інформації тощо
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Фільтри

Зворотний
зв'язок

Це способи відбору інформації для
комунікацій, що враховують інтереси
суб’єктів комунікації і обмежують її на
інформаційному рівні. Можуть бути
внутрішньо-психологічними
та
зовнішніми соціокультурними
Це
взаємна
реакція
суб’єктів
комунікації
як
співвідношення
поставленої перед спілкуванням мети
та
досягнутого
результату
(комунікативної мети)

Контекст
спілкування

Контекст
спілкування
передбачає
урахування специфіки місця, часу та
інших умов комунікативного процесу
(в
тому
числі
зовнішніх
соціокультурних
та
внутрішніх
індивідуально-психологічних)

Продукт
спілкування

Це результат комунікативного процесу
у матеріальному чи нематеріальному
вигляді

– як на рівні термінів і понять, так і на рівні
психологічного несприйняття іншого суб’єкта
комунікації
Комунікативні
фільтри
в
іншомовній
комунікації фахівців соціальної сфери дають
можливість уникати змісту поза межами
професійно-комунікативного поля соціальної
сфери
Зворотний зв'язок в іншомовній комунікації
студентів
передбачає
співвідношення
поставленої перед іншомовним спілкуванням
мети й результату комунікативного акту. При
цьому може бути позитивний зворотний
зв'язок (співучасник комунікації адекватно
приймає її результат) і негативний (інший
суб’єкт спілкування незадоволений його
результатами)
Соціокультурні зовнішні умови іншомовного
спілкування
студентів
залежать
від
соціального контексту чи комунікаційного
фону. При цьому означений контекст
збагачується залежно від рівня початкової
іншомовної компетентності студентів, їх
здатності поповнювати свої знання і
комунікувати в іншомовному професійному
середовищі, рефлексувати щодо рівня своєї
іншомовної комунікативної компетентності

Продуктом
іншомовного
спілкування
студентів – майбутніх фахівців соціальної
сфери – має стати сформована іншомовна
комунікативна компетентність

Діяльнісний підхід до іншомовної комунікації майбутніх фахівців соціальної сфери не виключає
тристоронньої структури означеної комунікації у вигляді поєднання мотиваційної, цільової та
реалізаційної (виконавчої) площин. Мотиваційна площина іншомовної комунікації студентів може бути
представлена у вигляді макроінтенцій – загальних комунікативних намірів, які мають особистіснопрофесійний характер і можуть об’єднувати весь дискурс іншомовного спілкування майбутніх фахівців
соціальної сфери. Означені макроінтенції, у свою чергу, характеризуються:
соціальною спрямованістю дискурсу – як у відношенні простого тезаурусу, так і у
відношенні всього смислового навантаження комунікацій;
професійним змістом комунікативного наміру, його спрямованістю на основні соціальні
проблеми, з якими буде мати справу фахівець соціальної сфери;
особистісною мотивацією студента на оволодіння іншомовною комунікацією (з
відносною часткою професійних зацікавлень та прагнення знати іноземну мову з причин, прямо не
пов’язаних з майбутнім фахом).
Цільова площина комунікативної діяльності у контексті нашого дослідження втілює ідеалізований
результат іншомовної комунікативної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери – високий рівень
сформованості іншомовної комунікативної компетентності. Широке тлумачення поняття ''соціальна
сфера'' дозволяє окреслити цю площину в кількох аспектах – інваріантному (суто професійному) та
варіативному (особистісно-комунікативному). Такими чином, постановка кінцевої мети формування
іншомовної компетентності студентів визначає і шляхи її досягнення, втілені у виконавчій площині
комунікативної діяльності. Ця площина являє собою динамічну сукупність конкретних дій і операцій з
формування означеної компетентності у процесі іншомовного спілкування – в аудиторній чи
позааудиторній формі.
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З огляду на діяльнісний підхід до іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери
важливою є поділ комунікативної діяльності на комунікативні (мовленнєві) дії. Як свідчать дослідження
О. Леонтьєва [5: 45–48], мовленнєва дія має свої визначальні характеристики: цільову (підпорядкованість
загальній меті комунікативної діяльності), структурну (детерміновану попередньою діяльністю, з одного
боку, та загальною структурою комунікативної іншомовної діяльності), системну (визначає місце і роль
окремої мовленнєвої дії в загальній структурі комунікативної діяльності) [27].
Висновок. Таким чином, нами розглянуто зміст і сутність діяльнісного підходу до іншомовної
комунікативної діяльності майбутніх фахівців соціальної сфери. Обґрунтовано сутність іншомовної
комунікації як особливого виду діяльності під впливом когнітивних, соціально-психологічних та
особистісних статусів учасників комунікації. Відзначено, що при цьому іншомовний характер
комунікації накладає на неї ще й додаткову специфіку – соціально-лінгвістичну й соціокультурну.
З’ясовано праксеологічний контекст іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери;
визначено асоціативний ряд практичної діяльності та суміжних понять (взаємодія, спілкування,
життєтворчість, динамічні зміни) у контексті іншомовної комунікативної діяльності майбутніх фахівців
соціальної сфери. Дослідження діяльнісного аспекту іншомовної комунікативної діяльності уможливило
обґрунтування взаємозв’язку елементарних компонентів комунікації та іншомовної комунікативної
діяльності майбутніх фахівців соціальної сфери.
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Павелкив Е. Н. Иноязычная подготовка специалистов социальной сферы в свете деятельностного
подхода.
В статье рассмотрено сущность и содержание деятельностного подхода к иноязычной
коммуникативной деятельности будущих специалистов социальной сферы. Обоснована сущность
иноязычной коммуникации как особенного вида деятельности под влиянием когнитивных, социальнопсихологических и личностных статусов участников коммуникации. Отмечается, что в таком случае
иноязычный характер коммуникации накладывает на нее дополнительную специфику –
социолингвистическую и социокультурную. Определен праксеологический контекст иноязычной
подготовки будущих специалистов социальной сферы, определен ассоциативный ряд практической
деятельности и близких к ней понятий (взаимодействие, общение, жизнетворчество, динамические
изменения) в контексте иноязычной коммуникативной деятельности будущих специалистов социальной
сферы. Изучение деятельностного аспекта иноязычной коммуникативной деятельности позволило
обосновать взаимосвязь элементарных компонентов коммуникации и иноязычной коммуникативной
деятельности будущих специалистов социальной сферы.
Ключевые слова: деятельность, коммуникация, будущие специалисты социальной сферы, иноязычная
коммуникативная деятельность.
Pavelkiv E. M. External Preparation of Social Sphere Professionals In the Light of Activity Approach.
The article deals with the content and essence of the activity approach to the foreign communicative activities of
prospective specialists in the social sphere. The essence of foreign communication as a special kind of activity
under the influence of cognitive, social-psychological and personal statuses of communication participants is
substantiated. It is noted that the foreign language of communication imposes on it an additional specificity –
social-linguistic and sociocultural in this case.
The practical context of the foreign language training of prospective specialists in the social sphere is
determined; the associative series of practical activity and related concepts (interaction, communication, lifecreation, dynamic changes) are defined in the context of the foreign-language communicative activity of future
specialists in the social sphere. The investigation of the activity aspect of foreign communication activities
enabled the substantiation of the interconnection of the elementary components of communication and other
language communication activities of prospective specialists in the social sphere.
Key words: activity, communication, specialists of social sphere, foreign language communicative activity.

144

Педагогічні науки. Випуск 4 (95).

УДК 378.147:364
Н. П. Павлик,
кандидат педагогічних наук, доцент
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
pavnad@ukr.net
ORCID: 0000-0003-2601-4104
ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
У статті представлено результати експертної оцінки ролі неформальної освіти у фаховій підготовці
майбутніх соціальних педагогів за шкалами: значення неформальної освіти у професійному становленні
експертів; визначення ефективності форм і методів неформальної освіти; характеристика
забезпечення формування функціональної моделі майбутніх фахівців соціальної сфери. Сформульовано
висновок щодо емпіричного підтвердження науково обґрунтованих характеристик неформальної
освіти: практико-орієнтованості, постійності та неперервності впливу.
Ключові слова: неформальна освіта, експертна оцінка, експертиза, функціональна модель, майбутні
соціальні педагоги.
Процес професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів з позиції компетентнісного підходу
визначається основним очікуваним результатом – набуттям майбутніми фахівцями професійної
компетентності як комплексної здатності до розв’язання фахових завдань. Водночас, поза увагою
формальної системи професійної освіти залишається проблема врахування додаткових освітніх впливів,
визначених як індивідуальними інтересами молоді, так і соціальними змінами щодо професійних вимог і
здатностей. Зростання ролі неформальної освіти як умови забезпечення навчання впродовж життя
вимагає наукового обґрунтування й емпіричних досліджень щодо ролі неформальної освіти у
професійному становленні фахівців. Важливим напрямком розв’язання означеної вимоги часу є оцінка
результатів неформального навчання у соціальній сфері.
Аналіз дисертаційних досліджень щодо організації процесу професійної підготовки майбутніх
соціальних педагогів свідчить про переважання теоретико-практичних розробок у конкретизованих
предметах дослідження, напрямах майбутньої професійної діяльності, як-от: використання казкотерапії
(О. В Філь, 2010), застосування особистісно орієнтованих технологій (О. Г. Платонова, 2010), організації
фізкультурно-оздоровчої діяльності (А. Д. Ведмедюк, 2011), профілактики наркотичної залежності
(О. В. Тютюнник, 2010), профілактично-корекційної діяльності (М. М. Ярошко, 2011), роботи із сім’єю
(О. Г. Луганцева, 2011), формування валеологічної грамотності (Л. З. Пакушина, 2010), тощо. Означені
дослідження характеризуються розробкою авторами діагностичного інструментарію дослідної роботи й
вивченням результатів професійної підготовки з огляду на проблему дослідження. Системно
результативність процесу професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів частково висвітлена у
дисертаціях І. І. Доброскок (2011) щодо теорії та практики організації навчальної діяльності, Я. В. Кічук
(2010) щодо засад формування правової компетентності. Водночас, недостатньо вивченими
залишаються питання результативності процесу професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів
із урахуванням впливу усіх чинників ефективності, у т.ч. неформальної освіти як основної умови
безперервного особистісно орієнтованого розвитку.
Відповідно, метою статті є висвітлення результатів експертного оцінювання результативності
неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів. Завдання дослідження:
охарактеризувати значення неформальної освіти у професійному становленні експертів соціальної сфери;
визначити ефективність окремих форм і методів неформальної освіти; охарактеризувати вплив
формальної і неформальної освіти на функціональну модель професійної діяльності майбутніх фахівців
соціальної сфери.
Методологія, методи та зміст експертного оцінювання ролі неформальної освіти у фаховій підготовці
майбутніх соціальних педагогів описані нами у статті [1]. Охарактеризуємо одержані результати
експертної оцінки.
Всього у опитуванні взяли участь 39 респондентів; відповідно до обраних автором критеріїв
компетентності діапазон допустимих значень рівня компетентності для врахування результатів
опитування становить від 0,5 до 1 балів. До цього діапазону, згідно з результатами самооцінки, включено
24 експерти, чиї відповіді були прийняті як експертні оцінки з проблеми дослідження (наукова
експертиза). Однак, ми використовували порівняння результатів опитування учасників наукової
експертизи () та соціальної експертизи
, для визначення та врахування
відмінностей у оцінках експертів із науковим стажем та високим рівнем громадської активності.
Розподіл експертів за місцем проживання (у дужках вказано кількість учасників, перша цифра –
наукова експертиза, друга цифра – соціальна експертиза) свідчить про достатньо широкі територіальні
© Павлик Н. П., 2018
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межі дослідження, що дозволяє зробити результати оцінювання більш валідними, незалежними від
регіону та типу поселення.
 Бердичів (1 / 0);
 Київська обл. (0 / 1);
 Старобільськ (2 / 0);
 Вінниця (2 / 3);
 Коростишів (0 / 1);
 Суми (1 / 0);
 Житомир (4 / 6);
 Львів (1 / 0);
 Харків (1 / 1).
 Івано-Франківськ (3 / 0);
 Ніжин (3 / 0);
 Київ (6 / 1);
 Новоград-Волинський (0 / 2);
Таким чином, експертна група характеризується достатнім досвідом роботи у сфері неформальної
освіти та досвідом професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, наявністю наукових та
науково-популярних публікацій із проблеми дослідження, високою соціальною та громадською
активністю та представляє різні регіони України.
Значення неформальної освіти у професійному становленні експертів вивчалося нами задля
визначення ролі та характеру участі впливу неформальної освіти на побудову кар’єри у соціальній сфері.
На запитання про досвід участі у неформальній освіті були одержані такі відповіді: ''Так, постійно'' –
16 / 7; ''Так, час від часу'' – 8 / 7; ''Так, але рідко'' – 0 / 0; ''Ні, такого досвіду не маю'' – 0 / 1.
Як видно із результатів, серед експертів, які взяли участь у опитуванні (наукова експертиза) не має
жодного, хто б не мав досвіду участі у неформальній освіті. Переважна більшість експертів (67 %)
постійно беруть участь у неформальному навчанні. Серед опитаних, яких не віднесено до експертної
групи за об’єктивними показниками, 47 % постійно навчаються у системі неформальної освіти; 47 %
мають досвід неформального навчання час від часу.
Таким чином, роль неформальної освіти для забезпечення власного фахового й особистісного
зростання є вкрай високою, вона визначає статус людини у науковому, громадському, соціальному
секторах та на сьогодні є необхідною вимогою професійної самореалізації.
Характер цього впливу на окремі професійно значущі риси соціальної активності експертів
представлено у табл. 1.
Таблиця 1.
Оцінка впливу неформальної освіти на власний особистісний та професійний розвиток
експертів*
Експертне
Наукова
Соціальна
опитування
№
Сфери
експертиза
експертиза
загалом
1 Професійні компетенції
4,33
4,53
4,41
2 Громадська ініціативність і активність
4,42
4,40
4,41
3 Здатність до сталого особистісного зростання
4,46
4,60
4,51
4 Ціннісно-мотиваційна сфера
4,25
4,40
4,31
5 Афективно-чуттєва сфера
3,92
4,13
4,00
6 Когнітивно-гносеологічна сфера
4,33
4,20
4,28
7 Практично-діяльнісна сфера
4,71
4,60
4,67
* Оцінювання за 5-ти бальною шкалою, де 1 – найнижчий бал, 5 – найвищий; у таблиці представлено
середні показники
Отже, найвище експертами оцінено вплив неформального навчання на розвиток практичнодіяльнісної сфери (середній бал 4,71; в узагальнених даних обох груп – 4,67 бали). Тобто, найвищий
вплив неформальна освіта має саме на формування умінь, навичок і досвіду діяльності.
Друге рейтингове місце посідає вплив неформальної освіти на здатність людини до сталого
особистісного зростання (4,46 балів у науковій експертизі, 4,51 бали за загальними результатами
опитування). Тобто, окрім професійного вдосконалення, участь у неформальній освіті дає можливість
учасникам задовольнити потреби особистісного зростання, розвитку, самовдосконалення.
Загалом, результати опитування підтвердили 2 провідні характеристики неформальної освіти, описані
у науковій літературі й підтверджені емпірично: 1) її практико-орієнтованість (відповідність фаховим
потребам та надання інструментів для підвищення ефективності діяльності); 2) постійність та
неперервність впливу на особистісне зростання учасників, яке ми пов’язуємо з забезпеченням потреби
людини у позитивному самоприйнятті, самоповазі, саморозвитку.
Такі результати неформальної освіти забезпечуються дотриманням її провайдерами правил і
характерологічних ознак, висвітлених нами при теоретичному аналізі проблеми дослідження та у
авторській концепції.
Оцінювання ефективності форм і методів неформальної освіти здійснювалося нами за методикою
попарних порівнянь, яка дозволяє побудувати рейтинг ефективності форм і методів неформальної освіти
не стільки базуючись на привабливості методу, скільки на основі компаративного аналізу його
результативності у порівнянні з іншими. Дані експертної оцінки форм і методів неформальної освіти
висвітлено у табл. 2.
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Таблиця 2.
Рейтинг результативності форм і методів неформального навчання у соціальній сфері
Експертне
Наукова
Соціальна
№
Форми і методи
опитування
експертиза експертиза
загалом
1
Тематичні табори
11.13
12,47
11,64
2
Форум-театри, інтерактивні театри, плей-бек
11.00
13,53
11,97
театри
3
Відкриті університети
10.33
11,53
10,79
4
Фахові змагання та конкурси
10.13
11,73
10,74
5
Організація / участь у громадських рухах
9.17
9,47
9,28
6
Організація фестивалів, концертів,
9.00
8,27
8,72
культурно-мистецьких акцій
7
Обмін досвідом
8.71
9,20
8,90
8
Ініціювання та втілення соціальних проектів
7.67
7,20
7,49
9
Ведення просвітницької роботи серед
6.75
6,33
6,59
населення
10
Спілкування з фахівцями
6.50
5,93
6,28
11
Досвід практичної діяльності у якості
6.00
5,60
5,85
волонтера
12
Відвідування музеїв, бібліотек, галерей, тощо
5.75
5,33
5,59
13
Участь у об'єднаннях за інтересами
5.21
3,60
4,59
14
Відвідування довготривалих курсів, шкіл,
5.08
4,07
4,69
тренінгових програм
15
Читання літератури за фахом
4.00
2,60
3,46
16
Участь у тренінгах, майстер-класах,
3.58
3,13
3,41
семінарах
Одержані у ході експертного оцінювання рейтинги результативності окремих форм і методів
неформального навчання виявилися для нас неочікуваними з огляду на поширеність й інтерактивність
окремих з них.
Так, згідно з результатами наукової експертизи найвищі оцінки результативності одержали форми
організації неформальної освіти, які вимагають залучення фахівців, є достатньо довготривалими та
системними й відображають дозвіллєвий і / або міждисциплінарний характер освітніх послуг: тематичні
табори, різні види соціальних театральних технологій, відкриті університети, фахові змагання та
конкурси, участь у громадських рухах та культурних акціях і фестивалях. Це дає нам змогу зробити
висновок про важливість поглиблення змісту неформальної освіти та опору на інтереси молоді при її
організації. Адже означені форми з високим рейтингом результативності, на нашу думку,
характеризуються, з одного боку, експертністю, глибокою теоретично-практичною базою, зануренням у
навчання через спільну діяльність; а з іншого боку  інноваційністю, креативністю, орієнтованістю на
власний вибір молоді.
Неочікуваним результатом дослідження виявилася низька оцінка тренінгів, майстер-класів, семінарів
як форм неформальної освіти (за оцінками наукової експертизи, за оцінками соціальної експертизи дані
дещо різняться). Ми обґрунтовуємо це почасти обезцінюванням, передусім, тренінгової форми діяльності
як занадто поширеної, почасти не достатньо фахової, із недотриманням вимог до партисипативності,
практико-орієнтованості та рівності. Окрім того, розрізнені тренінги, семінари, майстер-класи, не
об’єднані системною метою та протяжністю у часі, не задовольняють вимог експертів щодо якості
професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Це дає підстави припустити, що негативний
досвід участі у тренінгах, набутий учасниками, та відсутність професійних меж, здатних відрізняти
тренінгове навчання від інших форм організованої групової роботи на практиці знижує роль тренінгів як
форм неформального навчання молоді.
Форми те методи неформальної освіти із середніми рейтинговими оцінками (шкали №7-11 табл. 2)
характеризуються комунікативністю як здатністю до обміну інформацією, досвідом, емоціями, станами;
синергетичним ефектом соціально-педагогічної діяльності та навчання; можливістю побудови соціально
значущих міжособистісних зв’язків та партнерів. Тобто, це переважно групові форми неформального
навчання (обмін досвідом, ініціювання та втілення соціальних проектів, ведення просвітницької роботи
серед населення, спілкування з фахівцями, досвід практичної діяльності у якості волонтера), які
створюють умови не лише для формування професійної компетентності, але й для міжособистісного
самоствердження студентів у середовищі однодумців. На противагу ним, форми й методи, які мають
нижчий рейтинговий бал, можуть реалізовуватися як у індивідуальній, так і груповій формі.
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Результати соціальної експертизи ефективності форм і методів неформального навчання суттєво не
відрізняються від наукової експертизи окрім значення системної групової освітньої діяльності
(довготривалих шкіл, курсів, тренінгових програм, майстерень, семінарів), які мають більш високий
рейтинг за результатами оцінки соціальних активістів.
Загалом, проведена оцінка форм і методів дозволяє нам визначити напрями планування соціальноперетворювальної діяльності формувального етапу експерименту.
Дослідження функціональної моделі професійної діяльності майбутніх фахівців соціальної
сфери реалізовувалося експертами за трьома шкалами: 1) актуальність окремих функцій соціальнопедагогічної діяльності, 2) потенціал формальної освіти для формування компетентності у виконанні
означених функцій, 3) відповідний потенціал неформальної освіти.
Результати оцінювання окремими групами експертів за 5-ти бальною шкалою представлено у
таблицях 3-5.
Таблиця 3.
Наукова експертиза функціональної моделі майбутніх соціальних педагогів
Потенціал
Потенціал
№
Функції
Актуальність
формальної
неформальної
освіти
освіти
1
Адвокативна
4,50
2,96
4,13
2
Анімаційна
3,96
3,13
4,50
3
Діагностична
4,67
3,71
4,00
4
Консультаційна
4,63
3,50
4,21
5
Медіаторська
4,58
3,08
4,42
6
Патронажна
4,38
3,42
4,08
7
Терапевтична
4,13
3,17
3,96
8
Управлінська
4,13
2,83
3,92
9
Фасилітативна
4,71
3,04
4,29
Середнє
4,41
3,20
4,17
Як видно із результатів опитування, найвище науковцями оцінено фасилітативну (4,71 бали) та
діагностичну функції соціально-перетворювальної діяльності (4,67 бали).
Висока оцінка значення фасилітативної функції визначається, на нашу думку, специфікою соціальноперетворювальної діяльності, яка вимагає від її провайдера супроводу ефективної комунікації суб’єктів
соціальної сфери для прояснення й досягнення визначених цілей [2]. Тобто, саме фасилітація соціальних
процесів на сьогодні, на думку експертів, є найбільш актуальною функцією соціальної роботи та
соціально-педагогічної діяльності.
Високе значення діагностичної функції ми обґрунтовуємо необхідністю первинної соціальної
діагностики для прийняття майбутніми фахівцями правильних рішень та здійснення відповідної
соціальному діагнозу професійної діяльності.
Найнижче експертами оцінено необхідність підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до
реалізації анімаційної функції (3,96 бали). Ми це пояснюємо почасти з різницею у тлумаченні анімації. З
одного боку, анімація розглядається як метод підтримки, активізації та вдосконалення механізмів
співпраці суб’єктів і середовища [2]. З іншого боку, анімація часто розглядається суто як соціокультурна
технологія, спрямована на культурно-дозвіллєву діяльність соціальних груп [3]. Тому, соціокультурний
підхід до тлумачення соціально анімації міг призвести до заниження експертами ролі анімаційної
функції у діяльності майбутніх фахівців.
Інша частина професійних функцій соціального педагога оцінена більш рівномірно та, як видно на
рис. 1., утворює найширше коло із середнім показником актуальності 4,41 бали.

Рис. 1. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виконання професійних функцій, наукова
та соціальна експертизи
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Щодо потенціалів формальної і неформальної освіти у професійній підготовці майбутніх соціальних
педагогів до виконання означених функцій – то тут ситуація дещо інша. Потенціал неформальної освіти,
згідно з оцінками експертів, наближається до актуальності формування професійних функцій майбутніх
соціальних педагогів із середнім балом 4,17. За окремими функціями наближення є максимальним
(наприклад, управлінська, терапевтична, медіаторська), за анімаційною функцією – навіть перевищує
очікування експертів. Найвища різниця актуальності (4,67) та потенціалу неформальної освіти (4,00)
спостерігається за діагностичною функцією, що визначає потреби у професійній підготовці майбутніх
фахівців із поглибленням власне технологій діагностики та оцінки соціальних явищ.
Натомість, потенціал формальної освіти експерти оцінили значно нижче, середній бал становить 3,20.
Власне, потенціал формальної і неформальної освіти наближається лише за шкалою ''Діагностична
функція''; переважна частина функцій мають значний розрив між потенціалами неформального та
формального видів навчання (зокрема, адвокативна, фасилітативна, управлінська, медіаторська функції).
Тобто, результати експертної оцінки засвідчили переваги неформальної освіти перед формальною, які ми
вбачаємо, передусім у мотиваційному та організаційному аспектах забезпечення якості навчання. Наявна
соціальна ситуація реформування вищої освіти сьогодні вимагає зміни концептуальних підходів до її
організації з виділенням пріоритетів мотивації до професійної діяльності у соціальній сфері,
використанням діалогічних методів навчання, побудови індивідуальної траєкторії фахового розвитку
майбутніх соціальних педагогів із урахуванням їх інтересів і потреб. Саме це, на нашу думку, відображає
наявну ситуативну перевагу неформальної освіти над формальною та потребує інновацій у формальній
освітній системі.
Результати соціальної експертизи частково повторюють тенденцію опитування експертів-науковців
(див. табл. 4): переважання актуальності формування професійних функцій над потенціалом освіти.
Водночас, аналіз середніх оцінок свідчить про переважання балів формальної освіти (3,44) над
актуальністю (4,27) і потенціалом неформальної освіти (4,01). Тобто, у оцінках соціальної експертизи, в
порівнянні з науковою, значно менший розрив між загальними балами за трьома шкалами.
Таблиця 4.
Соціальна експертиза функціональної моделі майбутніх соціальних педагогів
Потенціал
Потенціал
№
Функції
Актуальність
формальної
неформальної
освіти
освіти
1
Адвокативна
4,27
3,07
4,07
2
Анімаційна
3,87
3,40
3,93
3
Діагностична
4,47
3,87
4,00
4
Консультаційна
4,60
3,73
4,27
5
Медіаторська
4,60
3,33
4,20
6
Патронажна
3,93
3,47
3,73
7
Терапевтична
4,13
3,40
3,73
8
Управлінська
4,13
3,40
3,93
9
Фасилітативна
4,47
3,33
4,27
Середнє
4,27
3,44
4,01
У функціональній моделі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів найнижче оцінено
актуальність анімаційної (3,87) та патронажної (3,93) функцій; найвище – консультаційної та
медіаторської (по 4,60 бали). Дані соціальної експертизи, на нашу думку, відображають очікування
суспільства від фахівців соціальної сфери. І одержані оцінки свідчать про потреби у забезпеченні
клієнтів соціальної допомоги передусім якісними посередницькими послугами (як-от консультування та
медіація). На нашу думку, це може дещо звужувати сферу професійної діяльності соціальних педагогів
яких часто розглядають як ''додаткових'' фахівців у системній взаємодії ''учитель – учень – батьки''. Це не
дозволяє враховувати автономність соціально-педагогічної діяльності, коли власне соціальний педагог
може бути експертом у наданні соціально значущих функцій діагностики, адвокації, терапії,
менеджменту та ін.
За результатами соціальної експертизи, роль формальної освіти у формування фахових функцій
оцінена вище, але, як видно з рис. 1, вона однаково поступається потенціалу неформальної освіти. Ми
пояснюємо це емпіричним досвідом експертів (зокрема, їх участю у неформальній освіті) й відповідним
розумінням важливості залучення усіх учасників до формування змісту та методів професійного
навчання.

149

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Таблиця 5.
Узагальнені дані експертного оцінювання функціональної моделі майбутніх соціальних
педагогів
Потенціал
Потенціал
№
Функції
Актуальність
формальної
неформальної
освіти
освіти
1
Адвокативна
4,41
3,00
4,10
2
Анімаційна
3,92
3,23
4,28
3
Діагностична
4,59
3,77
4,00
4
Консультаційна
4,62
3,59
4,23
5
Медіаторська
4,59
3,18
4,33
6
Патронажна
4,21
3,44
3,95
7
Терапевтична
4,13
3,26
3,87
8
Управлінська
4,13
3,05
3,92
9
Фасилітативна
4,62
3,15
4,28
Середнє
4,36
3,30
4,11
Узагальнення результатів опитування двох груп експертів дозволяє відобразити функціональну
модель майбутніх соціальних педагогів комплексно, з урахуванням думки як науковців, так і активістів
соціальної сфери. Відповідні дані показано у табл. 5 та на рис. 2.

Рис. 2. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до виконання професійних функцій, загальні
дані
Таким чином, експертиза функціональної моделі професійної підготовки майбутніх соціальних
педагогів засвідчує актуальність потреби формування досвіду виконання соціально-педагогічних
функцій майбутніми фахівцями. Водночас, результати експертного оцінювання визначають
неспроможність забезпечення виконання соціально-педагогічних функцій системою формальної
професійної освіти. Натомість, роль неформальної освіти оцінена експертами значно вище (див. рис. 2.),
її оцінка наближається до очікуваного рівня компетентності студентів. Ми пояснюємо це гнучкістю
неформальної освіти, її адаптивністю до соціальних змін й індивідуальних практичних запитів
студентської молоді, орієнтованістю на використання практико орієнтованих технологій навчання (як-от:
навчання на прикладі, майстерня майбутнього, рівний навчає рівного та ін.).
Представлені результати експертного опитування дають нам можливість сформулювати такі
висновки. Набули емпіричного підтвердження умови результативності неформальної освіти майбутніх
соціальних педагогів, до яких відносимо: практико-орієнтованість як відповідність фаховим потребам та
надання інструментів для підвищення ефективності діяльності; постійність, системність і неперервність
впливу на особистісне й професійне зростання учасників, зумовлене забезпеченням потреби у
позитивному самосприйнятті, самоповазі, саморозвитку; поглиблення змісту неформальної освіти з
опорою на інтереси молоді при її організації. Перспективи подальших досліджень убачаємо в
дослідженні думки студентської молоді щодо освітніх запитів та впливу різних видів освіти на процес
професійного становлення.
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Павлик Н. П. Экспертная оценка результативности неформального образования в
профессиональной подготовке будущих социальных педагогов.
В статье представлены результаты экспертного оценивания роли неформального образования в
профессиональной подготовке будущих социальных педагогов по шкалам: значение неформального
образования в профессиональном становлении экспертов; определение эффективности форм и методов
неформального образования; характеристика обеспечения формирования функциональной модели
будущих специалистов социальной сферы. Сформулирован вывод об эмпирическом подтверждении
научно обоснованных характеристик неформального образования: практико-ориентированности,
постоянности, непрерывности влияния.
Ключевые слова: неформальное образование, экспертная оценка, экспертиза, функциональная модель,
будущие социальные педагоги.
Pavlik N. P. Expert Assessment of the Non-Formal Education Progress in the Training of Perspective Social
Educators.
The problem of the progress assessment of non-formal education of perspective social educators is determined
by the need for empirical study of the role, forms, methods and implementation capabilities of non-formal
education in the process of perspective professionals training. The article presents the expert assessment results
of the role of non-formal education in the professional training of perspective social educators based on the
following scales: the importance of non-formal education in the professional development; determining the
effectiveness of non-formal education forms and methods; the characteristics of developing the perspective
specialists functional model in the social sphere. Methods of investigation: expert assessment (professionals with
sufficient work experience in the field of non-formal education and training experience of perspective specialists
in the social sphere, professionals with a number of scientific and popular-scientific publications on the research
issue, professionals with a high level of social and public activity, who present different regions of Ukraine),
comparative analysis of the participants survey results in scientific and social expertise.
As a result of empirical study, it has been stated that the influence of non-formal learning on the development of
practical sphere, directed on the formation of habits, skills and experience, was highly evaluated by the experts.
The second place is presented with the influence of non-formal education on the capability to continuous
personal growth as an opportunity to meet the needs of personal growth, development and self-improvement.
The prevalence of non-formal education assessment regarding the perspective social educators formal training
in the context of forming their ability to carry out professional functions has been also established.
The conclusion on the empirical confirmation of scientifically stated characteristics of non-formal education has
been formulated: 1) practical orientation as the correspondence to the professional needs and provision of tools
for improving performance efficiency; 2) consistent and continuous influence on the participants personal
growth, conditioned by providing the participants’ needs in positive self-perception, self-esteem and selfdevelopment. As a result of the investigation, the importance of extending the content of non-formal education
and its support of the youth interests in its organization has been determined.
Key words: non-formal education, expert assessment, expertise, a functional model, perspective social
educators.
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛЯ
У статті представлено аналіз проблеми професійного розвитку вчителя. Професійна діяльність є
важливою частиною людського життя, яка дає змогу задовольнити багато потреб як духовних, так і
матеріальних. Професійний розвиток – це процес кількісних і якісних змін, котрі дозволяють
наблизитися до досконалої діяльності в певній галузі. Цей процес є однаково зумовлюваний як
суб'єктивними, так і об’єктивними чинниками.
На підставі проведеного аналізу обґрунтовано, що професійний розвиток проявляється в таких формах
активності, як: соціально-професійна адаптація, соціально-професійна ідентифікація, соціальнопрофесійна стабілізація, перепідготовка й самопідготовка, соціально-професійне вдосконалення,
соціально-професійні успіхи, поступовий регрес соціально-професійної активності, вихід із чинної
соціально-професійної діяльності, професійна ремінісценція та рефлексія.
Доведено, що професійний розвиток є такою категорією розвитку вчителя, яка цілком охоплює його
індивідуальність. Водночас професійний досвід зумовлює також функціонування вчителя в різних
сферах позапрофесійного життя. У цьому контексті він стає об’єктом різноманітних досліджень, в
основному професіології.
Ключові слова: учитель, професійний розвиток, професійна діяльність, професійне зростання.
1. Вступ. Професійна діяльність є істотною частиною людського життя й займає важливе місце в
активності людини. Завдяки їй людина розвиває свої здібності, здобуває засоби для існування, має
відчуття сенсу життя. Праця дає змогу задовольнити багато потреб як духовних, так і матеріальних.
Нинішні умови суспільного життя показують, яким цінним ''товаром'' стала робота, як легко її можна
втратити і як важко її здобути, а також як багато негативних наслідків спричиняє її відсутність.
Про значимість професії свідчить і те, що почала виділятися галузь знань, яка розглядає умови,
процес, результати й закономірності професійного розвитку, тобто професіологія 1 . Досліджуючи явища,
пов'язані загалом із професійною роботою, вона використовує дані багатьох інших наук, зокрема
психології, соціології, історії, педагогіки, філософії, етнології, анатомії та фізіології. Знання, отримані в
ході професіологічних досліджень, мають як теоретичну (описують певний фрагмент дійсності) цінність,
так і практичну, таку, що служить удосконаленню професійної роботи на кожному її етапі, від
підготовки аж до виходу з неї.
Метою професіології є проведення досліджень над професійним розвитком, його пропагування,
розробка методів, технік і пізнавальних засобів у цій сфері, формування відповідного ставлення
особистості й суспільства до можливості й перспектив професійного розвитку, також мотивування до
участі в професійному громадському житті. Щоб досягнення вказаних вище цілей стало можливим,
професіологія надає знання про професійний розвиток, пояснює його закономірності й зумовленість,
виявляє можливості такого розвитку в контексті специфічних потреб особистості, вказує на можливості
й засоби пізнання та стимулювання процесу професійного розвитку.
Важливим завданням цієї галузі є популяризація професіологічних знань серед різних соціальних
груп, а також створення теоретичного підґрунтя для професіології як науки про професійний розвиток
людини 2 .
2. Поняття професійного розвитку у світлі теорії місця і простору Казимира Чарнецького.
Різні теорії тлумачили процес професійного розвитку. Одна з них – динамічна – це теорія місця й
простору, авторство якої належить К. Чарнецькому. За положеннями цієї концепції людина в окремих
ситуаціях, отже і в професійній діяльності, займає окреслений простір і місце в співвідношеннях
індивідуального й групового життя. Місце й простір змінюються разом із розвитком, зростанням та
займаним соціальним статусом. Місце й простір змінюються, тому що є результатом динаміки технічноекономічного розвитку. Мають на них вплив також індивідуальні властивості особистості та зв'язки, що
виникають між індивідом та реальною дійсністю 3 .

1

K. Czarnecki, S. Karaś, Profesjologia w zarysie (rozwój zawodowy człowieka), Radom 1996.
K. Czarnecki, S. Karaś, Profesjologia w zarysie (rozwój zawodowy człowieka), dz. cyt., s. 12–14.
3
K. Czarnecki, Rozwój zawodowy człowieka, Warszawa 1985, s. 53–59.
2
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Професія людини визначає її місце в суспільному розподілі праці. Це місце людина займає завдяки
своїй свідомій і доцільній професійній активності. У займаних по черзі місцях і просторах людина
формує свою індивідуальність. Відносно постійні місця й простори дають відчуття безпеки (суспільної,
економічної, розвитку), а також оригінальності, індивідуальності й особистої цінності. Ці місця й
простори є невід’ємним атрибутом життя людини, її розвитку, діяльності, заразом і успіхів та життєвих і
професійних невдач. У випадку, коли людина займає місця й простори, невідповідні своїм вимогам і
прагненням, вона вживає заходи щодо їх зміни 4 .
У руслі визначених засад потрібно розуміти професійний розвиток як явище, яке має свій початок,
процес кількісних і якісних змін, також і кінець, що виникає через припинення професійної діяльності на
схилі життя. Розгляньмо поняття ширше – професійний розвиток є ''процесом змін, що відбуваються у
свідомості індивіда, його невтомному наближенні до досконалості дій у визначеній галузі, професії,
спеціальності, спеціалізації, завданні, діяльності, операції, робочому русі. Зміни стаються в людини під
впливом соціально-культурних стимулів, а також власної, свідомої та цілеспрямованої загальної та
професійно зорієнтованої активності. У цьому процесі з'являються щораз форми вищого виду
професійно зорієнтованої й професійної активності, як ряд змін, цілеспрямованих на творчий або
відтворювальний контакт індивіда з матеріальною або соціально-культурною реальністю'' 5 .
У процесі багаторічної праці над суттю професійного розвитку К. Чарнецький збагатив його
визначення, зауважуючи, що зміни свідомості й поведінки індивіда є ефектом взаємозалежного впливу
об’єкта й суб'єкта, який проявляється у визначених формах соціально-культурної активності, у пошуках
для себе місця, визначеного працею, у творчому вдосконаленні як себе, так і матеріального, суспільного
й культурного середовища 6 .
Як видно, професійний розвиток це складний і довготривалий процес. Хоч поєднується, в основному,
з етапом дорослості, але охоплює все життя, тому що вже на перших щаблях освіти має місце професійна
профорієнтація. Цей процес також зумовлюваний багатьма чинниками.
3. Зумовленості професійного розвитку.
Відзначається дві основні групи чинників, що зумовлюють професійний розвиток: суб'єктивні й
об’єктивні. До суб'єктивних чинників належать біологічні зумовленості, тобто генетичні зумовленості
ознак організму, основний метаболізм, тип нервової системи, тип темпераменту, антропологічний і
конституціональний тип, стать, фізичне здоров'я, вік. До цієї групи приєднуються теж фізичні
зумовленості (зокрема правильності розвитку фізичних ознак організму та окремих органів, особливо
тих, які є активними в процесі науки й праці), також і психічні, тобто суспільний досвід, цілеспрямовані
дії, планування майбутнього.
Серед об’єктивних чинників вирізняються: зумовленості історичні (підготовка людей до життя, праці
й захисту в усіх історичних і суспільно-економічних формах); економічні (рівень розвитку держави й
перспективи, багатства країни, потреба в кваліфікованих кадрах), технічні (рівень розвитку техніки,
міжнародне співробітництво, технічна зацікавленість суспільства, головне дітей і молоді); культурні
(доробок народу й держави в різних сферах); суспільні (суспільна й приватна власність продукції,
суспільні взаємини, соціально-культурне середовище, а також середовища: сімейне, шкільне, однолітків,
професійне, суспільно-політичне); педагогічні (право на науку, шкільний обов'язок, система освіти,
доступ до шкільних посібників і підручників, кваліфікація педагогічних кадрів, система психологопедагогічних консультацій, мережа спеціального шкільництва) 7 . Розглядаючи зумовленості
професійного розвитку, потрібно брати до уваги, що це питання дуже складне й багатоаспектне, як і те,
що чинники ці діють комплексно, у різних конфігураціях. Таким чином, важко визначити тут якусь
ієрархію значимості. Однак з упевненістю належить наголосити, що в професійному розвитку вчителя,
попри багато інших умов, особливу роль відіграє активність індивіда, як важливого суб'єктивного
чинника. Зауважує це К. Дурай-Новакова, коли пише, що "людина розвивається психічно через
активність, тому в градації зумовленостей активність займає центральне місце серед чинників
розвитку" 8 .
4. Процес професійного розвитку.
Професійний розвиток – це процес, а отже, ряд певних змін. Проявляється в різних формах
активності.

4

K. Czarnecki, S. Karaś, Profesjologia w zarysie (rozwój zawodowy człowieka), dz. cyt., s. 62–64.
K. Czarnecki, S. Karaś, Profesjologia w zarysie (rozwój zawodowy człowieka), dz. cyt., s. 27.
6
K. M. Czarnecki, Profesjologia, Sosnowiec 2010, s. 35.
7
K. Czarnecki, S. Karaś, Profesjologia w zarysie (rozwój zawodowy człowieka), dz. cyt., s. 69–93.
8
K. Duraj-Nowakowa, Nauczyciel: kultura-osoba-zawód, Kielce 2000, s. 161.
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Соціально-професійна адаптація. Це пристосовування до професійної діяльності, до місця праці.
Цей процес багатовимірний, в ньому можна виокремити адаптацію "суто професійну", психомоторну,
фізичну й оздоровчу, суспільну, моральну, почуттєву, естетичну, культурну й політичну 9 .
Я. Якубовський виділяє психологічну, педагогічну, соціологічну й етичну адаптацію 10 .
У адаптаційному періоді важливу роль відіграє професійний старт, у якому з’являється конфронтація
уявлень про професію з реальністю, розпізнавання нової ситуації, самовизначення в ній, як і долання
різних труднощів, напр., емоційної природи.
Пристосованим до професії можна визнати вчителя, задоволеного працею, який висловлює бажання
працювати далі, а не бажання змінити професію. Той вчитель визнає свою роботу як суспільно важливу.
Адаптація до професії – це об'єктивне явище, що з’являється на кожній новій роботі чи на новій
посаді. Її перебіг залежить від підготовки вчителя до професійних завдань, від ступеня їх складності,
також від умов, у яких вони виконуються.
Соціально-професійна ідентифікація. Означує ототожнення вчителя з власною професійною роллю.
Ідентифікацію супроводжує, зазвичай, сильне емоційне налаштування, і також відчуття спільності з
професійною групою, а особливо з її цілями й цінностями. К. Чарнецький і С. Караш вирізняють:
декларовану ідентифікацію – базується на мріях і уявленнях, акцептовану ідентифікацію – спирається на
раціональне мислення і реалістичний погляд на професійну діяльність, реалізовану ідентифікацію –
ґрунтується на прийнятому щодо вибору професії рішенні 11 . У ході професійної діяльності найбільш
бажаним є третій вид ідентифікації.
Можна також говорити про автентичну ідентифікацію, реальну, реалістичну, але також і про удавану,
слабо усвідомлену й обґрунтовану. Остання з’являється, коли вчитель має труднощі в процесі
ідентифікації, які можуть виникати з різних причин, напр., з невластивої мотивації до вибору професії.
Соціально-професійна стабілізація. Є наступним вищим ступенем професійної активності
працівника, й означає "відносну стійкість його зв'язку з професією, робочим місцем, місцем
працевлаштування" 12 . Вона є проявом схвалення умов й очікувань щодо професійної діяльності. Та
стійкість є, деякою мірою, відносною, тому що існують певні чинники, що спричиняють зміни на місці
роботи. Нині особливо вчитель мусить бути відкритий до змін, характеризуватися творчим неспокоєм,
що мотивує до пошуку нових рішень. Надто статичний характер стабілізації може вести до рутини, та
навіть до професійного застою.
Процес професійної стабілізації зумовлюваний як внутрішніми чинниками (індивідуальність
учителя), так і зовнішніми (умови праці, сфера завдань); їх сума визначає відчуття безпеки, яке є
підставою для стабілізації й умовою хорошого функціонування вчителя в професії.
Перепідготовка, удосконалення й соціально-професійне самовдосконалення. Виникає з
професійних прагнень учителя і з вимог праці. Доповнення, збагачення й поглиблення професійної
кваліфікації сприяє поліпшенню якості роботи, а також є джерелом особистого задоволення вчителя.
Активність, спрямована на перепідготовку й вдосконалення, хоч і вимагає чималих зусиль, тому що
проходить паралельно з реалізацією професійних обов'язків, але є на сьогодні необхідністю, тому що
неперервне навчання властиве професії вчителя 13 . Професійне вдосконалення має ефект погляду в себе,
у власну професійну діяльність. А таке вміння повинно характеризувати вчителя. Серед багатьох
потрібних елементів підготовки до праці K. Denek виділяє, посилаючись на Р. Й. Югера й М. ХендриксаЛі (R. J. Yiuger і M. Hendricks-Lі), і те, що вчитель має бути рефлексійним практиком, який постійно
оцінює ефекти своєї праці; у її різних сферах, а також активно шукає нагоди до професійного розвитку 14 .
Рівень рефлексії й саморефлексії вчителя різний на окремих етапах професійного розвитку. У
вчителя-початківця спостерігаємо початки цього процесу. Досвід, якого з часом він набуває, веде до
саморефлексії, до поглиблення професійної свідомості 15 . Рішення про перепідготовку й професійне
9

K. Czarnecki, Rozwój zawodowy człowieka. dz. cyt. s. 153–163; K. Czarnecki, Rozwój zawodowy człowieka
dorosłego, ''Oświata Dorosłych'' 1985b, nr 6 s. 331–332.
10
J. Jakóbowski, Zarys teorii rozwoju zawodowego nauczyciela, Warszawa 1987, s. 72–87.
11
K. Czarnecki, S. Karaś, Profesjologia w zarysie (rozwój zawodowy człowieka), dz. cyt., s. 145–147.
12
G. Paprotna, Stabilizacja społeczno-zawodowa jako przejaw rozwoju zawodowego nauczyciela (w świetle
badań nauczycieli przedszkoli), ''Nauczyciel i Szkoła'' 1996, nr 1-2, s. 81.
13
G. Paprotna, Aktywność edukacyjna nauczyciela jako czynnik warunkujący rozwój zawodowy, [w:]
Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa dorosłych, pod red. A. Fabisia i S. Kędziory, MysłowiceZakopane 2009.
14
K. Denek, Kwalifikacje nauczycieli w społeczeństwie opartym na wiedzy, [w:] Rozwój zawodowy
nauczyciela, pod red. H. Moroza, Kraków 2005, s. 108.
15
G. Paprotna, Autorefleksja w pracy nauczyciela, [w:] Kompetencyjny kontekst warsztatu pracy nauczyciela,
pod red. P. P. Barczyka i G. Paprotnej, Mysłowice 2010, s. 164–167.
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вдосконалення часто є результатом такої рефлексії. І хоч вчителі розпочинають професійне
вдосконалення також через зовнішні збудники (формальні), але й у такому випадку потрібний
рефлексійний підхід до професійних завдань.
Сьогодні межу між перепідготовкою, удосконаленням і професійним самовдосконаленням часто
важко визначити, учителі, удосконалюючись, беруть участь у керованих формах цього процесу (що
колись було пов'язане, швидше, з професійною перепідготовкою).
Соціально-професійна рекваліфікація. Здобування нових кваліфікацій з метою зміни професії,
посади чи соціально-професійних повноважень – це ознака системи вільного ринку. Це явище стосується
також і вчителів, які мусять таким чином реагувати на потреби власні й ринку праці. Легше проходить
зміна кваліфікації молодшими людьми, старші мають більші втрати (час, фінансові ресурси, фізичні й
психічні сили, відчуття особистої цінності) 16 . Чим старший працівник, тим важчою, а часом просто
неможливою стає професійна рекваліфікація.
Соціально-професійні успіхи. Мають бути наслідком усіх проявів професійної активності вчителя.
Можна їх досягати в різних сферах професійного життя. Потрібно розглядати їх у трьох аспектах:
психологічному (успіх є результатом цілеспрямованої й організованої діяльності вчителя),
соціологічному (успіх означає кар'єру, підвищення, здобування щораз вищих посад і суспільного
престижу) та педагогічному (успіх пов'язується з досягненнями в дидактично-виховній роботі) 17 .
Успіх є доволі індивідуальною категорією професійного розвитку, тому що кожен учитель трохи
інакше визначає те, що для нього є успіхом. Однак, особливо важливими є тут дидактичні й виховні
досягнення, тому що це вони свідчать про те, що вчитель визнаний як спеціаліст у своїй галузі. Можна
сказати, що успіх має значення як в індивідуальному, так і в суспільному вимірах і є підтвердженням
професійної придатності вчителя.
Соціально-професійні успіхи, як вершинні досягнення в роботі, ведуть до професійної майстерності і
є водночас їх підтвердженням. Учитель досягає найвищого ступеня професійної кваліфікації, що
проявляється досконалим виконанням завдань.
Поступовий регрес соціально-професійної активності. Означає поступовий спад психофізичних
сил і мотивації до професійної діяльності. До цього спричиняє біологія людини, плин життя й розвитку.
Учитель діє повільніше, часом трапляються у нього помилки, слабшою стає концентрація уваги й
свіжість пам'яті, що впливає на якість результатів педагогічної праці. Отже, це поступове зниження
професійної активності вчителя 18 . У цей період у свідомості вчителя з'являються думки про пенсію, про
відпочинок. Він починає також усвідомлювати потребу в зміні поколінь, яка завжди має місце, у кожній
професії. Рефлексійна оцінка професійної ситуації веде до усвідомлення ''відстані'', яка відділяє
досвідченого вчителя від молодих початківців цієї професії.
Вихід із чинної соціально-професійної діяльності. Вихід на пенсію є актом, до якого вчитель
готується протягом певного часу. Для одних це сумна необхідність, інші приймають його з радістю.
Змінюється спосіб життя вчителя. Будує він певні плани, у яких часом є ще місце для невеликого
контакту з професією. Учитель на пенсії може проявляти активність в інших сферах, ніж педагогічна
робота 19 . Учителі зазвичай розуміють роль активності в житті людини. Отже, вихід із професійної
діяльності часто не означає припинення активності взагалі. Часом учитель намагається, хоч би у вільній
формі, утримати контакт з середовищем праці, а часом шукає для себе нових просторів життєвої та
суспільної активності.
Період ремінісценції й професійної рефлексії. Спогади про колишню професійну діяльність
домінують у пенсійному періоді. Учитель повертається до своїх почуттів, професійних переживань,
можна сказати, – знову переживає свою професійну роль. Пристосовується до нової життєвої ситуації, у
якій не має вже примусу до роботи, але водночас закликає ці елементи свого професійного життя, що
були одночасно й формувальні, позитивні, і прикрі. Така рефлексія може бути джерелом науки для
молодших учителів 20 . Рефлексії і спогади стосуються однаково позитивних подій, як і прикрих ситуацій,
які справили вплив на перебіг професійної діяльності вчителя.
Кінець професійного життя пенсіонерів. Учителі, як і інші пенсіонери, втрачають фізичні й
психічні сили, хворіють, часом відходять несподівано. У цей період домінуючими є спогади – у
професійному й сімейному середовищі – пов'язані з особою пенсіонера і його працею, а також
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індивідуальністю. Можна сказати – часто пенсіонери живуть соціально-професійним минулим, тому що
робочий час був дуже важливим періодом в їхньому житті 21 .
5. Результати професійного розвитку.
Професійний розвиток можна розглядати також в категоріях результатів. Ці результати можна
віднести також до розвитку вчителя.
Отже, соціально-професійна зрілість означає розвиток соціально-професійної сфери у такий спосіб,
щоб учитель був здатний до відповідального й влучного вибору, що трапляється в ході професійної
діяльності. Розумова, суспільна і емоційна зрілість дозволяє аналізувати реальність – життєву й
професійну. Важливим елементом цієї зрілості є спрямовані обдарованості, зацікавленість, захоплення та
мотивація до дії 22 .
Соціально-професійні кваліфікації це повноваження, отримані перед вибором і в ході професійної
діяльності. Це дуже складна категорія, у яку входять кваліфікації: фізичні й оздоровчі (потенціал енергії і
здоров'я); психічні (психічне здоров'я і загальна ясність розуму); суспільно-моральні й політичні
(громадянські позиції у ставленні до професії, роботи, завдань держави й народу); загально гуманістичні
(співжиття, співпраця, відповідальність за життя власне й інших); професійно-спеціалізовані (теоретична
і практична підготовка до ефективної реалізації професійних завдань) 23 . Ці кваліфікації є результатом
професійного розвитку, але багато з них мають також характер процесу.
Соціально-професійна придатність є результатом адаптації, стабілізації й професійної ідентифікації.
Означає ''адекватну підготовку до роботи відповідно до вимог робочої посади, підтримувану мотивацією
до виконання професійних завдань'' 24 . Соціально-професійна придатність є сумою всього, що вчитель
робить професійно, з тим, як функціонує соціально.
Соціально-професійні успіхи це досягнення щораз вищих ступенів досконалості в професії. Вони є як
проявом, так і результатом професійного розвитку вчителя. Є наслідком соціально-психічної зрілості і
охоплюють досягнення у сфері професійної діяльності та ширше – у позапрофесійній діяльності.
Усупереч уявленням – вони пов'язані, бо професійний успіх необхідно визнати суспільним успіхом.
Виникає це, між іншим, із суспільного характеру праці (особливо вчителя) 25 . Соціально-професійна
індивідуальність – це ознака індивідуальності як людини, і як вчителя. Це комплекс багатьох
розпоряджень, ознак, умінь, положень, які свідчать про відповідне професійне функціонування 26 . Зміст і
характер професійної діяльності впливають на формування професійної особистості. Це структура, що
формується в процесі професійної підготовки, розвивається й фіксується в ході професійної діяльності 27 .
Потрібно підкреслити динамічний характер особистості вчителя, це означає, що вона не є чимось
сталим і незмінним, але чимось, що створюється 28 .
Професійний розвиток вчителя можна також розглядати у світлі концепції професійного зростання. У
1999 році, разом з реформою шкільництва, введено в Польщі ступені професійного підвищення для
вчителів. Принципи клопотання про наступні ступені регулюють юридичні акти. Ступені підвищення це:
учитель-стажист, контрактний учитель, штатний учитель, заслужений учитель.
6. Професійний розвиток і загальний розвиток вчителя.
Професійний розвиток тісно пов'язаний із загальним розвитком вчителя, бо охоплює він усі сфери
особистості, яка є своєрідним ''знаряддям праці''. Водночас знання, уміння й досвід, які здобуває вчитель
протягом професійної діяльності, не залишають без впливу його функціонування у сферах
позапрофесійного життя. Професійний розвиток також зумовлюється властивостями розвитку окремих
сфер, визначаючи напрям вибору професії й перебігу професійної діяльності (напр., тип темпераменту,
здібності, і т.п.). Зв'язки цього типу свідчать про те, що процес професійного розвитку має бути
пізнаваний як багатоаспектний, у всій своїй різнорідності й складності заразом.
Професійний розвиток, як зазначає автор теорії місця й простору – К. Чарнецький, ''є однією з інших
категорій загального розвитку людини. Є він особливою категорією соціально-психічного розвитку, що
має свої основи й тісні зв'язки з іншими категоріями, але водночас є тією категорією, яка окреслює
виразно визначений, об'єктивно існуючий відрізок реальності, що заслуговує на виокремлення, старанне
наукове пізнання й опис (…). Отже, які можна вирізнити зв'язки категорії загального розвитку? Є їх
21
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доволі багато, і вони різноманітні, одні більш, а інші менш стислі. Залежить це від виділених категорій і
від розуміння суті професійного розвитку'' 29 .
І далі автор пояснює зв'язки професійного розвитку з розвитком: біологічним, фізичним, розумовим,
чуттєвим, суспільним, культурним, моральним, еротичним, психомоторним, естетичним і політичним.
Учитель повинен уміти брати відповідальність за власний розвиток. Повинен також оволодіти
умінням самоосвіти. Тільки це дає йому шанс на слідування за цивілізаційним розвитком 30 .
Такий широкий погляд на професійний розвиток обґрунтований значною мірою тим, що сучасна
школа стоїть перед багатьма суспільними й культурними викликами 31 . Здається це особливо істотним в
часи швидкого темпу змін, які несе сучасна реальність. Самоосвіта означає, таким чином,
відповідальність за власний загальний розвиток та за розвиток професійний.
7. Висновки. Професійний розвиток учителя – це процес, у якому він підлягає певним загальним
правилам, напр., проходячи через особливі форми активності, однак з іншого боку – це процес дуже
індивідуалізований, тому що кожен учитель має власну, неповторну індивідуальність і також свою
життєву й професійну дорогу.
Сучасна реальність ставить перед вчителем ряд нових завдань. Швидкий темп змін у багатьох сферах
життя, розвиток нових інформаційних технологій, зміни умов суспільного життя, – усе це створює нову
ситуацію також і в педагогічній сфері. Важливим контекстом професійного функціонування вчителя
стали також процеси інтеграції Польщі з Європою, на що звертає увагу П. П. Барчик 32 . У плануванні
свого професійного розвитку вчитель мусить враховувати й цього типу зумовленості.
Необхідним чинником здобуття майстерності в професії є власна активність учителя. Важливим є й
те, щоб наступні цілі, що ставляться в цьому процесі, учитель сприймав як власні, а не тільки нав’язані.
Тільки так професійний розвиток буде автентичним, а не удаваним. Учитель, котрий не розвивається, не
багато може запропонувати своїм учням, для яких має бути провідником. У цьому контексті турбота про
освіту вчителя і про його розвиток має бути предметом суспільної зацікавленості.
Професійний розвиток вчителя, як процес дуже складний і зумовлений багатьма чинниками, є
предметом зацікавленості численних дисциплін і наукових субдисциплін, напр., педагогіки, педеутології,
праксеології, професіології, етнографії, філософії. Ці науки, надаючи знання про людину, допомагають у
поглиблений та інтегрований спосіб досліджувати й пояснювати явища, що мають місце в ході
професійної діяльності, яка займає найбільший обсяг в професійній активності вчителя.
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Папротная Г. Профессиональное развитие учителя.
В статье представлен анализ проблемы профессионального развития учителя. Профессиональная
деятельность является важной частью человеческой жизни, которая дает возможность
удовлетворить много потребностей, как духовных, так и материальных. Профессиональное развитие –
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это процесс количественных и качественных изменений, которые позволяют приблизиться к
совершенной деятельности в определенной отрасли. Этот процесс одинаково предопределяемый как
субъективными, так и объективными факторами. На основании проведенного анализа обоснованно,
что профессиональное развитие проявляется в таких формах активности, как:
социальнопрофессиональная адаптация, социальнопрофессиональная идентификация,
социальнопрофессиональная стабилизация, переподготовка и самоподготовка,
социальнопрофессиональное совершенствование, социальнопрофессиональные успехи, постепенный
регресс социальнопрофессиональной активности, выход из действующей социальнопрофессиональной
деятельности, профессиональная реминисценция и рефлексия. Доказано, что профессиональное
развитие является такой категорией развития учителя, которая полностью охватывает его.
Ключевые слова: учитель, профессиональное развитие, профессиональная деятельность,
профессиональный рост.
Paprotna G. Teacher’s Professional Development.
Professional work is an important part of human life allowing of providing for many needs, both spiritual and
material. Professional development is a process of quantitative and qualitative changes that allow us to
approach the perfection of action in a given field. This process is conditioned by subjective as well as objective
factors. Professional development manifests itself in such forms of activity as: socio-professional adaptation,
socio-professional identification, socio-professional stabilization, further education and self-improvement,
socio-professional improvement, socio-professional successes, gradual regression of socio-professional activity,
withdrawal from active social and professional work, professional reminiscence and reflection.
The outcomes of professional development include: socio-professional maturity, socio-professional
qualifications, socio-professional usefulness, socio-professional successes and socio-professional personality.
Teacher’s development can also be considered in terms of career advancement levels. In Poland, teachers apply
for successive grades: a trainee teacher, a contract teacher, an appointed teacher, a certified teacher and an
honorary professor of education. Professional development is a category of a teacher’s development that
engages their entire personality. At the same time, professional experience also determines the teacher's
functioning in various areas of non-professional life. In this context, the teacher becomes the subject of
multidirectional research, mainly professiology.
Key words: teacher, professional development, professional work, career development and advancement.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
НАЧАЛЬНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ І СПОРТУ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН ЗБРОЙНИХ
СИЛ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
У статті розкривається суть та специфіка поняття ''організаційно-педагогічні умови'', визначено та
обґрунтовано комплекс цих умов, які на сучасному етапі функціонування Збройних Сил (ЗС) України
забезпечуватимуть розвиток фахової компетентності начальників фізичної підготовки і спорту
військових частин ЗС України в системі післядипломної освіти. Визначено, що вони мають містити
такі аспекти професійної підготовки відповідної категорії офіцерів: методологічний – основні ідеї та
принципи, на основі яких відбувається професійна підготовка військовослужбовців; теоретичний – цілі,
принципи, зміст, результат професійної підготовки; методичний – основні методи, технології, засоби і
методика їх реалізації у процесі підготовки; практичний – це наявність сучасної навчальної
матеріально-технічної бази, необхідної для професійної діяльності.
Ключові слова: організаційно-педагогічні умови, фахова компетентність, професійна підготовка,
начальник фізичної підготовки і спорту військової частини, післядипломна освіта.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими і
практичними завданнями. У зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Республіки
Крим, проведенням операції об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей, ЗС України
мають гостру потребу в підготовлених військових фахівцях, які мають високі професійні, моральноетичні та особистісні якості. Сьогодні в умовах постійного напруження на сході нашої держави,
проблема фізичної готовності військовослужбовців до виконання завдань за призначенням виходить на
перший план.
Нажаль слід наголошувати про те, що можливості фізичної підготовки і спорту не використовуються
в ЗС України в повному обсязі. Це зумовлено багатьма обставинами: відсутністю єдиного бачення
розвитку фізичної культури і спорту; недостатнім рівнем фінансування; відсутністю необхідної кількості
спортивних споруд, спортивних клубів; низькою ефективністю системи підготовки фахівців з фізичної
підготовки і спорту.
В умовах постійних змін у системі військової освіти, розвиток фахової компетентності офіцерів
набуває надзвичайної актуальності. Необхідною умовою сьогодення є не лише глибокі знання у
професійній сфері, а й постійне їх поповнення та поновлення, високий рівень професіоналізму. Означена
місія, у першу чергу, покладається на систему післядипломної освіти, яка є складовою системи
безперервної освіти і спрямована на приведення професійного рівня будь-якого фахівця у відповідність
до світових стандартів, вимог часу, індивідуально-особистісних і виробничих потреб.
Структурним елементом післядипломної освіти начальників фізичної підготовки і спорту військових
частин ЗС України (НФПіС) є підвищення їх кваліфікації, метою якого є оновлення, відновлення та
поглиблення їх професійних знань, умінь і навичок, збагачення професійної і загальної культури,
знаходження ефективних шляхів військово-професійної підготовки військовослужбовців.
Перевірка теоретичної та методичної підготовленості НФПіС на курсах підготовки та підвищення
кваліфікації дозволяє нам зробити висновок про недостатній рівень їх фахової підготовленості.
Проведені нами дослідження показали, що склад групи під час навчання в більшості випадків є
неоднорідним. Вони зазвичай мають різний досвід військової служби і рівень професійної
підготовленості. Так, наприклад з 31 офіцера, які залучалися на курс підвищення кваліфікації, тільки 19
мають фахову освіту, 14 не мають практичного досвіду (на посадах менше 1 року); 25 відчувають гостру
потребу в розвитку військово-професійної та особливо фахової компетентності.
На думку багатьох вчених, початковий рівень професійної компетентності будь-якого фахівця
формується в процесі самостійної діяльності, проведення ним занять і спостереження за тими, хто
вчиться, в процесі навчання. В подальшому для переходу на більш якісний рівень необхідна спеціальна
підготовка в поєднанні з практичною та дослідною роботою, або отримання спеціальної освіти.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми, показав, що більшість наукових
джерел стосується системи базової вищої освіти, в якій починається перехід до багаторівневої структури
з різноманітними формами підготовки спеціалістів з фізичної культури і спорту. В свою чергу, додаткова
освіта та система підвищення професійної кваліфікації НФПіС залишається недостатньо дослідженою.
© Погребняк Д. В., 2018
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У ході дослідження проаналізовані наукові праці з проблем: філософії освіти (В. Андрущенко,
І. Зязюн, В. Кремень та ін.); безперервної професійної освіти (С. Батишев, Л. Лук’янова, В. Радкевич та
ін.); запровадження компетентнісного підходу у професійну освіту (Дж. Равен, Н. Ничкало, В. Ягупов та
ін.); розвитку професійної компетентності викладачів спеціальних дисциплін і вчителів у системі
післядипломної освіти (Л. Шевчук, В. Стрельніков); теорії та практики навчання фахівців у системі
післядипломної педагогічної освіти (В. Буренко, Л. Гранюк, В. Олійник, Н. Протасова); окремих аспектів
праці викладачів фізичної культури (Г. Бабушкин, Т. Баєва, А. Дикунов); педагогічні умови формування
професійної компетентності майбутніх офіцерів (В. Неіжмак, В. Царенко); фахової компетентності
офіцерів ЗС України зі спеціальної підготовки і спорту (О. Чернявський); доцільності спеціальної
фізичної підготовки в системі професійного навчання фахівців податкової міліції (Ю. Сергієнко).
Для ефективної побудови процесу розвитку фахової компетентності зазначеної категорії
військовослужбовців, слід виділити низку організаційно-педагогічних умов, оскільки ефективність
педагогічного процесу закономірно залежить від тих умов, в яких він протікає.
У довідковій літературі надаються різні тлумачення поняття ''умова'', які мають багато спільного. У
Філософському енциклопедичному словнику зазначено, що ''умова – філософська категорія, в якій
відображаються універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та існує''
[1: 482]. В тлумачному словнику сучасної української мови більш конкретизується поняття ''умова'' –
необхідна обставина, що уможливлює здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь
[2: 1506], як фактор, рушійна сила будь-якого процесу, явища [2: 1526].
Поняття ''організаційно-педагогічні умови'' охоплює два терміни – організація і педагогічні умови.
Термін ''організація'', який органічно поєднаний за визначенням із педагогічними умовами, зустрічається
нечасто, а поняття ''організаційно-педагогічні умови'' не має однозначного визначення. Однак, науковці
все частіше застосовують організаційний аспект у педагогічних умовах та пов’язують його з
ефективністю процесів, що досліджуються.
На думку І. П. Підласого, організація як педагогічна категорія – ''…це впорядкування дидактичного
процесу за певними критеріями, надання йому необхідної форми для найкращої реалізації поставленої
мети'' [3: 25].
Деякі вчені розглядають педагогічні умови як чинники, що впливають на процес досягнення мети,
при цьому поділяють їх на: зовнішні (позитивні відносини викладача і студента; об’єктивність оцінки
навчального процесу; місце навчання, приміщення, клімат тощо) та внутрішні (індивідуальні властивості
студентів, тобто стан здоров’я, властивості характеру, досвід, уміння, навички, мотивація тощо) [4].
В. М. Манько педагогічні умови визначає як взаємопов’язану сукупність внутрішніх параметрів і
зовнішніх характеристик функціонування, яка забезпечує високу результативність навчального процесу і
відповідає психолого-педагогічним критеріям оптимальності [5: 153–161].
Проблему педагогічних умов розв’язував А. В. Литвин, який під ними розуміє особливості організації
навчально-виховного процесу, які певним чином впливають на результати виховання, навчання та
розвитку особистості того, хто набуває певну освіту, об’єктивно забезпечують можливість їх покращення
шляхом впровадження певної парадигми освіти, застосування сучасних освітніх методик навчання і
виховання, інноваційних технологій, упровадження педагогічного досвіду: ''…комплекс спеціально
спроектованих генеральних чинників впливу на зовнішні та внутрішні обставини навчально-виховного
процесу й особистісні параметри всіх його учасників'' [6: 28–29].
А. М. Зубко в своїй науковій роботі класифікує організаційно-педагогічні умови вдосконалення
навчального процесу у закладах педагогічної освіти так: умови, що забезпечують процес навчання
(рівень професійності педагогів; ступінь готовності до навчання тих, хто вчиться); умови, що
забезпечують удосконалення навчального процесу (матеріально-технічне; навчально-методичне
забезпечення процесу) [8].
Т. Я. Вдовичин виділяє такі організаційно-педагогічні умови: спрямування на самореалізацію
особистості за допомогою створення та підтримки інновацій в навчальному середовищі; реалізація
методичних умінь та навичок у викладачів та забезпечення розвитку їх професійних компетентностей;
мотивації до навчальної діяльності та розвиток пізнавальної активності студентів [10: 225–229].
Як ми бачимо, кожний науковець має свою думку щодо визначення поняття ''організаційнопедагогічні умови'', кількості і наповнення цих умов для покращення навчального процесу.
Користуючись цим, ми під організаційно-педагогічними умовами будемо розуміти сукупність
сприятливих організаційних і педагогічних обставин у ВВНЗ, які свідомо створюють організатори
педагогічного процесу для розвитку фахової компетентності НФПіС у системі післядипломної освіти.
Таким чином, аналіз стану педагогічної науки в галузі, що досліджується, дав змогу виділити
протиріччя між потребою сучасної системи вищої військової освіти в кваліфікованих НФПіС і
недостатньо ефективною їх підготовкою і професійним розвитком на основі традиційних форм навчання.
Виділені протиріччя дозволили сформулювати проблему дослідження: які організаційно-педагогічні
умови сприятимуть розвитку фахової компетентності НФПіС у системі післядипломної освіти.
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Метою статті є обґрунтування комплексу організаційно-педагогічних умов, які забезпечуватимуть
розвиток фахової компетентності НФПіС у системі післядипломної освіти.
Виклад основного матеріалу з обґрунтування отриманих наукових результатів. Вихідними
даними для обґрунтування організаційно-педагогічних умов розвитку фахової компетентності НФПіС у
системі післядипломної освіти є: аналіз наявних напрямів розвитку фахової компетентності НФПіС;
структура їх фахової компетентності; практика професійної діяльності НФПіС.
Організаційно-педагогічні умови мають бути системними, комплексно охоплювати всі етапи
підготовки, зміст, методи та засоби для досягнення цілей навчання. У зв’язку з цим вони мають містити
методологічні, теоретичні, методичні та практичні аспекти професійної підготовки НФПіС.
Методологічний аспект включає основні провідні ідеї та принципи, на основі яких відбувається
професійна підготовка. До теоретичного аспекту відносяться: цілі, принципи, зміст та результат їх
професійної підготовки. Методичний аспект – це насамперед основні методи, технології, засоби і
методика їх реалізації у процесі навчання. Практичний аспект включає: наявність сучасної навчальної
матеріально-технічної бази, яка відповідає вимогам сучасного суспільства та специфіці діяльності
НФПіС.
Підсумовуючи вищевикладене вважаємо, що успішній розвиток фахової компетентності НФПіС у
системі післядипломної освіти буде відбуватись за наявності таких організаційно-педагогічних умов:
1. Педагогічне моделювання розвитку фахової компетентності НФПіС у системі післядипломної
освіти.
2. Розробка сучасної комплексної методики розвитку фахової компетентності НФПіС у системі
післядипломної освіти.
3. Забезпечення саморозвитку НФПіС у процесі навчальної діяльності.
4. Використання об’єктивних критеріїв оцінювання рівнів розвитку фахової компетентності НФПіС у
системі післядипломної освіти.
Для кращого розуміння обґрунтовуємо кожну з цих умов більш детальніше.
1. Педагогічне моделювання розвитку фахової компетентності НФПіС у системі післядипломної
освіти є системною педагогічною умовою. Воно надає нам можливість відобразити основні
характеристики розвитку їх фахової компетентності. Педагогічне моделювання – це метод створення і
потім вивчення різноманітних педагогічних явищ [12]. За його допомогою ми відображаємо основні
методологічні, теоретичні і методичні аспекти розвитку професійної компетентності НФПіС у системі
післядипломної освіти. Таке моделювання, з одного боку, відображає основні характеристики цього
інтегрального педагогічного явища, а з іншого – наочно демонструє основні методологічні підходи,
теоретичні та методичні основи, конкретні етапи розвитку фахової компетентності зазначеної категорії
офіцерів.
2. Розроблення сучасної комплексної методики розвитку фахової компетентності НФПіС у системі
післядипломної освіти. Під такою методикою ми маємо на увазі певну навчальну систему, яка основана
на ідеях компетентнісного, системного та суб’єктно-діяльнісного підходів і включає в себе цілі,
принципи, методи, способи, прийоми та засоби на основних етапах розвитку їх фахової компетентності.
Вона має бути комплексною, охоплювати всі основні аспекти професійної підготовки, а результатом
навчання має стати здатність НФПіС успішно виконувати свої функціональні обов’язки у професійній
діяльності; розвиток (а часто і оволодіння) практичних знань, навичок і вмінь, а також професійно
важливих якостей шляхом послідовної реалізації завдань кожного з етапів навчання. Потрібно зазначити,
що реалізація етапів передбачає, перш за все, орієнтацію на сучасні технології, а головне місце у
реалізації методики має займати самостійна підготовка офіцерів.
3. Забезпечення саморозвитку у навчальній діяльності, тобто створення умов для актуалізації їх
навчальної суб’єктності та суб’єктної поведінки у навчально-пізнавальній діяльності, оскільки, з одного
боку, це підвалина успішного опанування будь-якого фаху, а з іншого – характер їх майбутньої
діяльності, якій передбачає суцільну автономність, тобто їх професійну суб’єктність, яка представляє
''інтегральну професійно важливу якість…, змістовні аспекти формування, актуалізації та прояву якого
зумовлені типологією і специфікою професійно зумовлених завдань, характером професійної взаємодії
та умовами професійного середовища'' [13: 129–133].
Важливими аспектами цієї умови є: внутрішня мотивація НФПіС, їх прагнення стати професіоналами
своєї справи; розвиток системних знань у галузі фізичного виховання і спорту; здатність вирішувати
стандартні та нестандартні завдання в своїй професійній діяльності.
4. Використання об’єктивних критеріїв оцінювання рівнів розвиненості фахової компетентності
НФПіС у системі післядипломної освіти. Критерій – це важлива й визначальна ознака, яка характеризує
конкретні якісні аспекти певного досліджуваного явища та дає можливість з’ясувати рівень його
сформованості, розвиненості, поліпшення та ін. Критерій конкретизується в показниках і за їх
допомогою дозволяє статистично вимірювати й оцінювати певні прояви конкретного досліджуваного
явища – кількісні та якісні характеристики розвитку фахової компетентності НФПіС. Для цього критерії
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оцінювання мають відповідати вимогам об’єктивності, надійності, ефективності, високої достовірності.
Свідоме виокремлення об’єктивних критеріїв дає можливість уникнути суб'єктивізму в оцінюванні
результатів навчання та зробити об’єктивний висновок про статистичну значущість цих результатів.
Для оцінювання рівнів розвиненості фахової компетентності НФПіС в системі післядипломної освіти
пропонуємо використовувати такі критерії: ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний
і суб’єктний.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже розвиток фахової
компетентності НФПіС в системі післядипломної освіти залежить від організаційно-педагогічних умов,
вибору форм, методів, засобів навчання. Визначені організаційно-педагогічні умови дозволяють
удосконалити навчально-виховний процес.
Результатом розвитку фахової компетентності НФПіС в системі післядипломної освіти має бути
позитивна динаміка в прирості знань, умінь, навичок, досвіду, емоційно-ціннісних ставлень, розширення
світогляду, розвиток таких професійно-важливих якостей як наполегливість, цілеспрямованість,
активність, самостійність, відповідальність, дисциплінованість та автономність. Крім цього важливе
місце займає стимуляція пізнавальної активності та фахового мислення слухачів.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у педагогічному моделюванні розвитку фахової
компетентності начальників фізичної підготовки і спорту військових частин ЗСУ в системі
післядипломної освіти.
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Погребняк Д. В. Организационно-педагогические условия развития специальной компетентности
начальников физической подготовки и спорта воинских частей Вооруженных Сил Украины в
системе последипломного образования.
В статье раскрывается суть и специфика понятия "организационно-педагогические условия",
определены и обоснованы комплекс этих условий, который на современном этапе функционирования
Вооруженных Сил (ВС) Украины будет обеспечивать развитие специальной компетентности
начальников физической подготовки и спорта воинских частей ВС Украины в системе последипломного
образования. Определено, что они должны содержать следующие аспекты профессиональной
подготовки соответствующей категории офицеров: методологический – основные идеи и принципы, на
основе которых происходит профессиональная подготовка военнослужащих; теоретический – цели,
принципы, содержание, результат профессиональной подготовки; методический – основные методы,
технологии, средства и методика их реализации в процессе подготовки; практический – это наличие
современной учебной материально-технической базы, необходимой для профессиональной
деятельности.
Мы считаем, что развитие специальной компетентности начальников физической подготовки и
спорта воинских частей ВС Украины в системе последипломного образования будет происходить при
наличии таких организационно-педагогических условий: педагогическое моделирование развития
специальной компетентности начальников физической подготовки и спорта воинских частей ВС
Украины в системе последипломного образования; разработка современной комплексной методики
развития специальной компетентности начальников физической подготовки и спорта воинских частей
ВС Украины в системе последипломного образования; Обеспечение саморазвития начальников
физической подготовки и спорта воинских частей ВС Украины в процессе учебной деятельности;
использование объективных критериев оценки уровней развития специальной компетентности
начальников физической подготовки и спорта воинских частей ВС Украины в системе последипломного
образования.
Ключевые слова: комплекс условий, компетентность, начальник физической подготовки и спорта,
образование.
Pohrebniak D. V. Organizational and Pedagogical Conditions of Special Competence Development of Heads
of Physical Training and Sports of Military Units of the Armed Forces of Ukraine in the System of
Postgraduate Education.
Today, in the conditions of constant change in the military education system, competition in the labour-market,
also as constant tension at the east of Ukraine the servicemen special competence has become extremely
important. As of now, the servicemen professional activity demands not only a deep knowledge of professional
sphere, but constant renewal of this knowledge, its deepening and improvement of professional abilities and
skills.
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Considering the problem of special competence development of heads of physical training and sports of military
units of the Armed Forces of Ukraine, first of all we rely on the post-graduate education system, as a part of
continuing educations system, aimed at the bringing of any specialist special competence in accordance with the
world standards, demands of time, individual and production demands. We state, that it must be systematic,
include all the stages of preparation, content, methods and means. To achieve the goals of study the pedagogical
and organizational conditions must contain methodological, theoretical, methodical and practical aspects of
heads of physical training and sports of military units of the Armed Forces of Ukraine.
We state, that the successful development of heads of physical training and sports of military units of the Armed
Forces of Ukraine in the post-graduate education system will happen when next organizational and pedagogical
conditions are created: pedagogical modelling special competence development of heads of physical training
and sports of military units of the Armed Forces of Ukraine in post-graduate education system, development of
up-to-date complex methodology of heads of physical training and sports of military units of the Armed Forces
of Ukraine in post-graduate education system, self-development of heads of physical training and sports of
military units in educational process, application of objective assessment criteria level of development special
competence of heads of physical training and sports of military units of the Armed Forces of Ukraine in the
Post-graduate education system.
Materials of our research has shown, that these officers special competence development depends on the
organizational and pedagogical conditions, choice of the forms, methods and means of learning.
The organizational and pedagogical conditions allow improving the educational process. The result of special
competence development of heads of physical training and sports of military units has to be the positive
dynamics in knowledge growth, as well as growth in skills and abilities, experience in self and professional
development, development of such a habits as persistence, purposefulness, creative activity, self-dependence,
responsibility and self-discipline.
Key words: conditions, competence, head of physical training and sports, education.
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СУТНІСТЬ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ
У статті розглядаються основні питання щодо проблем формування методичної компетентності
сучасного вчителя. Представлено структурно-функціональну схему методичної компетентності
вчителя інформатики. Методична компетентність розглядається як інтегративна багаторівнева
професійно значуща характеристика особистості вчителя, що виражається у наявності ціннісного
відношення до педагогічної професії, професійних знань, вмінь та навичок, розглянутих як цілісна
система. Всі компоненти, що виокремленні у наведеній структурі необхідно розглядати у взаємозв’язку,
не можливо розкрити суть поняття "методична компетентність", розглядаючи її лише в одному
аспекті.
Ключові слова: методична компетентність, функції методичної компетентності, компоненти
методичної компетентності, вчитель інформатики.
Перехід в освіті на компетентнісну парадигму робить проблему розвитку методичних
компетентностей вчителя особливо актуальною. Аналіз проблеми запровадження та розвитку
компетентнісного підходу дає змогу виділити методичну компетентність як одну із складових ключових
компетентностей фахівця, та встановити її як вимогу для розвитку професійної компетентності, котра
означає гнучкість, самоспрямованість навчання, здатність до незалежного вирішення проблем,
самовизначення [1].
Проблеми формування методичних компетентностей в педагогічних дослідженнях висвітлюються в
роботах В. А. Адольфа, А. О. Вербицького, І. В. Гребенєва, Н. В. Кузьміної та інших. Як складова
професійної педагогічної компетентності методична компетентність розглядається в роботах
В. А. Адольфа, Н. В. Кузьминої, А. К. Маркової, Л. М. Митіної та інших.
Аналіз науково-методичної та педагогічної літератури свідчить про широкий спектр поглядів учених,
педагогів на природу такого феномена, як методична компетентність (Г. О Грищенко, В. Ф. Заболотний,
Н. В. Кузьміна, О. М. Ніколаєв, В. О. Ніжегородцев, О. В. Овчарук, Т. В. Сясіна). Але термін "методична
компетентність" сьогодні є недостатньо визначеним, не дивлячись на важливу роль власне методичної
підготовки учителя в його практичній діяльності взагалі та учителя інформатики зокрема, а також вплив
рівня його методичної компетентності на ефективність освітнього процесу.
Метою статті є дослідження сутності поняття методичної компетентності вчителя інформатики, а
саме його характеристики, структури та функцій.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання:
–
провести аналіз філософської, психологічної, педагогічної та ін. літератури з проблеми
дослідження;
–
виокремити основні компоненти методичної компетентності вчителя інформатики;
–
розробити структурно-функціональна схему методичної компетентності майбутнього вчителя
інформатики.
У ході дослідження були застосовані такі методи:
–
загальнонаукові методи: аналіз і синтез, індукція та дедукція;
–
методи теоретичного рівня: аналіз наукової, навчальної та методичної літератури з питань
розуміння понять "методична" та "професійна компетентність", з питань професійної підготовки
майбутніх вчителів;
–
методи емпіричного рівня: педагогічне спостереження, бесіди, узагальнення.
Виклад основного матеріалу. Визначальним фактором ефективної практичної діяльності вчителя є
його методична компетентність, що охоплює предметні знання, володіння різними методами, прийомами
навчання, а також розуміння психолого-педагогічних механізмів засвоєння учнями знань і вмінь. Аналіз
проблеми запровадження та розвитку компетентнісного підходу дає змогу виділити методичну
компетентність як одну із складових ключових компетентностей фахівця, та встановити її як вимогу для
розвитку професійної компетентності, котра означає гнучкість, самоспрямованість навчання, здатність
до незалежного вирішення проблем, самовизначення [1].
Деякі науковці методичну компетентність виокремлюють як вид професійної компетентності (в
області способів формування знань, вмінь и навичок тих, хто навчається) та розглядають її як головну
складову їх педагогічної майстерності. Методична компетентність розглядається науковцями в якості
одного із основних елементів професійної компетентності педагога і включає в себе компетентність в
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області формування знань, вмінь та навичок в учнів; також під методичною компетентністю розуміють
володіння різними методами навчання, знання психологічних механізмів засвоєння знань та вмінь в
процесі навчання [2].
Виступаючи як індивідуальний суб’єкт професійної діяльності, вчитель є носієм загальноосвітніх
знань та цінностей. Будь-який вид діяльності є похідною від певних якостей особистості. Успішне
виконання діяльності потребує: активного позитивного відношення до цієї діяльності, схильності
займатися нею, що перетворюється на високому рівні розвитку у захопленість; ряду характерологічних
якостей (працелюбності, організованості, самостійності, наполегливості тощо), а також стійких
інтелектуальних вмінь; наявності під час діяльності сприятливих для її виконання психічних станів
(зосередженості, зацікавленості тощо); визначення фонду знань, вмінь та навичок у відповідній галузі;
визначення індивідуально психологічних особливостей у розумових та сенсорних сферах, що
відповідають вимогам певної діяльності. Тому стосовно розгляду загальної характеристики особистості
вчителя необхідно цілісне поєднання афективної, когнітивної та діяльнісної сфер. При цьому друга має
бути розглянута у двох аспектах: загальнокультурні знання та предметно-професійні (психологопедагогічні, предметні, методичні). Вчитель завжди має бути особистістю з наявними індивідуальнопсихологічними, поведінковими та комунікативними якостями.
Методична компетентність виступає як інтегрована особистісно професійна характеристика вчителя,
що потребує багатоаспектного підходу до вивчення цього поняття. Як система, вона включає в себе
гуманістичну направленість, мотиви, цілі, ціннісні орієнтири, вимагає сукупності знань, вмінь, форм та
способів їх використання в умовах освітнього процесу, що постійно змінюються. Стосовно вчителя
інформатики, під методичною компетентністю ми розуміємо інтегративну багаторівневу професійно
значущу характеристику його особистості, що виражається у наявності ціннісного відношення до
педагогічної професії, професійних знань, вмінь та навичок, розглянутих як цілісна система.
Основу афективного компонента методичної компетентності вчителя інформатики складає його
особиста позиція як носія професійних цінностей; когнітивний компонент вказує на володіння
професійними знаннями (предметні, психолого-педагогічні, методичні); діяльнісний компонент
відповідає ступені готовності майбутнього вчителя до відносин у освітньому процесі.
Отже, структуру методичної компетентності вчителя інформатики може бути подана у вигляді схеми.

Рисунок 1. Структура методичної компетентності вчителя інформатики
Після того як виведено поняття методичної компетентності вчителя, необхідно визначити сутність
даного феномену. У словнику української мови сутність – найголовніше, основне, істотне в кому-, чомунебудь; суть, зміст [3: 860]. Сутність речей трактується як дещо незалежне, абсолютне (Платон, Гегель).
Сутність є створення суб’єкта, що проецирує сутність поза собою та уявляє її у вигляді речей. Сутність
має місце не поза речами, а в них й через них, як загальна головна властивість, як їх закон. Сутність –
сукупність глибинних зв’язків, відношень й внутрішніх законів, що визначають основні характеристики і
тенденції розвитку матеріальної системи.
У сучасній філософії категорія "сутність" досить часто витісняється поняттями "значення", "смисл",
"структура". Сутність – категорія онтології на позначення внутрішнього, сукупність істотних
властивостей предмета, без яких він існувати не може; головне, визначальне в предметі, що зумовлене
глибинними зв'язками й тенденціями розвитку і пізнається на рівні теоретичного мислення [4: 623].
У філософському розумінні "значення і смисл" – характеристики знаку, які фіксують, з одного боку,
те, представником чого знак є, що він іменує, виокремлює, позначає, а з другого – спосіб, яким знак
позначає предмет; характеристику позначуваних предметів (виражену в самій структурі знака – власний
смисл. Смисл однозначно визначає значення (якщо останнє взагалі наявне) [4: 229].
Сутність поняття методичної компетентності реалізується через його функції. Функція (лат. function –
виконання, створення) розуміється як зовнішній прояв властивостей об’єкту в системі відношень;
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діяльність, здатність до діяльності, значення, властивість, роль, задача, залежність однієї величини від
іншої, спосіб прояву активності, життєдіяльності системи та її компонентів; форму поведінки, що здатна
зберігати компоненти та систему в цілому, взаємозв’язок, що визначає порядок включення компонентів,
частин тощо [5: 504].
Функції методичної компетентності – це способи прояву активності особистості вчителя при
виконанні ним навчання та виховання учнів. Для виявлення функцій методичної компетентності було
розглянуто функції близьких, на наш погляд, за значенням понять: "професійна компетентність",
"педагогічна компетентність", "професійна компетентність керівника", "готовність до професійного
спілкування", "комунікативна компетентність" (А. А. Бабенко, В. В. Горшкова, О. І. Гура, І. О. Зимня,
Н. В. Кузьміна та ін.) та виділено функції методичної компетентності вчителя інформатики, що, на наш
погляд, необхідні для визначення сутності досліджуваної компетентності.
Мотиваційна функція виявляється у розвитку у вчителя позитивного відношення до педагогічної
діяльності, що виражене через його гуманістичну направленість, прагнення до реалізації творчого
потенціалу.
Ціннісна функція виявляється у ціннісному відношенні до професії вчителя.
Гностична функція забезпечує активізацію пізнавальної, інтелектуальної діяльності вчителя,
володіння їм знаннями, що необхідні для виконання професійно-педагогічної діяльності.
Комунікативна функція пов’язана із взаємодією суб’єктів та об’єктів освітнього процесу та
виявляється у відкритості до спілкування, вмінні чітко висловлювати думки, аргументовано їх доводити,
переконувати, передавати раціональну та емоційну інформацію, організовувати та підтримувати діалог.
Рефлексивна функція виявляється в усвідомленні вчителем свого власного професійного образу, у
цілісному оцінюванні самого себе як професіонала.
Отже, методична компетентність майбутнього вчителя інформатики нами розглядається як поєднання
трьох компонентів, а саме: афективного, когнітивного, діяльнісного.

Рисунок 2. Структурно-функціональна схема методичної компетентності майбутнього вчителя
інформатики
Розвиток афективного компонента сприяє реалізації мотиваційної та ціннісної функцій; розвиток
когнітивного компонента направлено на реалізацію гностичної функції; розвиток діяльнісного
компонента сприяє реалізації комунікативної та рефлексивної функцій.
Афективний компонент містить мотивації формування методичної компетентності, професійні
цінності, стимулює творчі прояви особистості у професійної діяльності. В основу даного компонента
нами покладено наявність гуманістичної направленості особистості майбутнього вчителя, прагнення до
творчої самореалізації, ціннісне відношення до професії вчителя. Мотив формування методичної
компетентності розглядається як детермінанти активності особистості у процесі спільної навчальнопедагогічної діяльності.
Когнітивний компонент розглядається нами як сукупність психолого-педагогічних, предметних і
методичних знань, знань про професійну діяльність, а також про взаємодії суб’єктів під час цієї
діяльності. Основу даного компоненту складає знання основних педагогічних технологій, психологічних
особливостей школярів, вільне володіння змістом шкільного курсу інформатики та методиками
навчання, знання про сутність методичної компетентності.
Основу діяльнісного компонента складають вміння педагога, що відповідають елементам
педагогічної діяльності: гностичному, проектувальному, конструктивному, комунікативному та
організаторському [2].
Поняття "рефлексивності" сьогодні розглядається як одна з характеристик свідомості особистості [6].
В психології існують кілька означень рефлексії, що формулюються в контексті проблематики тієї або
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іншої галузі. Рефлексія "повертає" свідомість людини на її внутрішній світ. Це допомагає не тільки
усвідомити свої вчинки, стосунки, цінності, але при необхідності, їх перебудувати, знайти нові.
Рефлексія – це не тільки саморозуміння, самопізнання, а й як одна із значущих характеристик
професійного спілкування. В процесі безпосереднього спілкування (наприклад, при груповій дискусії на
заняттях) включається також і комунікативна рефлексія. Рефлексивність проявляється в умінні свідомо
контролювати результати своєї власної діяльності та рівень сформованості професійно значущих для
вчителя характеристик та властивостей, таких як активність, індивідуальність, креативність, а також
психолого-педагогічних, предметних та методичних знань та вмінь.
Будь-яка характеристика особистості формується та проявляється під час її діяльності. Методична
компетентність вчителя проявляється у трьох аспектах його професійно-педагогічної діяльності:
викладання предмета, організація позашкільної роботи з предмету, класне керівництво. Наведена вище
структурно-функціональна схема буде відповідати кожному з названих аспектів.
Враховуючи вище зазначене виділимо зміст методичної компетентності вчителя інформатики, що
забезпечує планування та конструювання уроку, а саме:
 визначення обсягу матеріалу, виділення узагальнених понять, законів, принципів, світоглядних
ідей, провідних наукових теорій, моральних та естетичних ідеалів, методів дослідження та наукового
мислення; аналіз пізнавальних завдань, що спрямовані на засвоєння знань та інтелектуальний розвиток
учнів;
 моделювання процесу реалізації основних етапів уроку з інформатики, компактне "відтворення"
тих мисленнєвих і практичних операцій, які колись здійснювались у процесі наукового дослідження
(пізнання) явищ або предметів. Успіх всього освітнього процесу значною мірою залежить від того, які
методи навчання застосовуються. Вчитель має розуміти суть різних підходів до класифікації методів, але
найперше – мати у своєму арсеналі велику кількість цих методів, аби вдало й ефективно
використовувати їх в освітньому процесі залежно від дидактичної мети і функціональної спрямованості
навчання;
 організація цілеспрямованого управління навчальною діяльністю учнів, здійснення контролю за
якістю оволодіння навчальним матеріалом і спонуканням учнів до самоконтролю. Контроль та
самоконтроль забезпечують функціонування зворотного зв’язку у навчальному процесі – одержання
вчителем даних про ступінь труднощів, типові недоліки на кожній стадії навчання. Управляючий вплив
здійснюється зі зворотнім зв’язком і відбувається на основі відомостей про здобуті результати, при
цьому управління передбачає обов’язкове вивчення рівня засвоєння знань, умінь та навичок, їх
порівняння з попередньо визначеними характеристиками, виявлення відмінностей між ними, здійснення
необхідного коригування.
Висновки. Отже, нами виявлена сутність та структура поняття "методична компетентність" як
інтегрована характеристика особистості вчителя. Всі компоненти, що виокремленні у структурі
методичної компетентності вчителя інформатики, знаходяться у взаємозв’язку, не можливо розкрити
суть поняття "методична компетентність", розглядаючи її лише в одному аспекті. Становлення кожного
компоненту пов’язано з формуванням його характеристик та властивостей як частин цілісної системи.
Подальших досліджень потребує розгляд формування феномену методичної компетентності
майбутнього вчителя інформатики стосовно кожного з зазначених аспектів.
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Почтовюк С. И. Сущность методической компетентности учителя информатики.
В статье рассматриваются основные вопросы проблемы формирования методической
компетентности современного учителя. Представлена структурно-функциональная схема
методической компетентности учителя информатики. Методическая компетентность
рассматривается как интегративная многоуровневая профессионально значимая характеристика
личности учителя, выражается в наличии ценностного отношения к педагогической профессии,
профессиональных знаний, умений и навыков, рассмотренных как целостная система. Все компоненты,
выделенные в приведенной структуре необходимо рассматривать во взаимосвязи, невозможно
раскрыть суть понятия ''методическая компетентность'', рассматривая ее лишь в одном аспекте.
Ключевые слова: методическая компетентность, функции методической компетентности,
компоненты методической компетентности, учитель информатики.
Pochtovyuk S. І. Essence of Methodical Competence of Computer Sciences Teacher.
The change to the competence paradigm in education makes the problem of teachers’ methodical competences
development particularly relevant. The analysis of the problem of implementation and development of the
competence approach allows to identify the methodological competence as one of the components of the key
competencies of the specialist, as well as to establish it as a requirement for the development of professional
competence.
The analysis of scientific-methodical and pedagogical literature testifies to a wide range of views of scientists
and teachers on the essence of such concept as methodical competence. Despite the important role of
methodological training of teachers in their practice and the impact of the level of their methodological
competence on the effectiveness of the educational process, the term "methodological competence" today is not
enough defined.
The purpose of the article is to study the essence of the concept of methodical competence of a computer science
teacher, particularly its characteristics, structure and functions. In the course of the research the following
methods were used: general scientific methods (analysis and synthesis, induction and deduction), methods of
theoretical level (analysis of scientific, educational and methodical literature on the understanding of the
concepts of "methodical" and "professional competence''); methods of empirical level (pedagogical observation,
conversations, generalization).
Methodical competence acts as an integrated personal professional characteristic of the teacher, requiring a
multidimensional approach to the study of this concept.
The essence of the concept of methodical competence is realized through its functions. Methodical competence of
the prospective computer science teacher is considered by us as a combination of three components, namely:
affective, cognitive, activity. The development of the affective component contributes to the implementation of
motivational and value functions; the development of the cognitive component is aimed at the implementation of
the gnostic function; the development of the activity component contributes to the implementation of
communicative and reflexive functions.
Consequently, the formation of each component is associated with the formation of its characteristics and
properties as part of an integrated system.
Key words: methodical competence, functions of methodical competences, components of methodical
competence, computer science teacher.
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ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ДІЯЛЬНОСТІ У
НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ ДОРОСЛИХ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
У статті схарактеризовано сутність, соціальну і культурну значимість, особливості і провідні функції
сучасної неформальної освіти дорослих.
Обґрунтовано перспективи вирішення проблеми забезпечення неформальної освіти дорослих
професійними кадрами завдяки організації спеціальної фахової підготовки майбутніх науковопедагогічних працівників в умовах магістратури закладів вищої освіти.
Ключові слова: неформальна освіта дорослих, науково-педагогічні працівники, освітньо-професійні
програми.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Тривалий час українська неформальна освіта дорослих лишалася поза
предметом дослідження науковцями, не була ноуменом, не осягалася розумом і не становила основу
інтелектуального споглядання. Але досвід її існування і стрімкого просування в українському освітньому
просторі дорослих вимагає приділити феномену активного розвитку цього явища спеціальну увагу.
Метою неформальної освіти дорослих є реалізація права дорослої людини на освіту протягом життя,
активне її включення в професійне і суспільне життя через отримання необхідних і раціональних
відповідних освітніх послуг. Такі послуги надають громадянські колективи різного рівня – державного,
конфесійного, професійного чи іншого, корпоративні суб’єкти, приватні індивіди та їхні родини, які мають
юридичне право на надання таких освітніх послуг в Україні. Базова освіта і кваліфікаційні характеристики
надавачів послуг неформальної освіти дорослих часто не відповідають вимогам, які висуваються до
педагогічних і науково-педагогічних працівників офіційних закладів освіти. Водночас, питання специфіки
змісту і організації фахової діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників в умовах
неформальної освіти дорослих досліджені недостатньо.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Педагогічною діяльністю
можуть займатися особи з високими моральними якостями, які мають відповідну освіту і професійнопрактичну підготовку. Педагогічну діяльність у закладах освіти здійснюють педагогічні працівники, у
вищих закладах освіти третього і четвертого рівнів акредитації та закладах післядипломної освіти –
науково-педагогічні працівники. Невизначеними залишаються питання здійснення педагогічної
діяльності з дорослими, особливо в умовах неформальної освіти.
Важливе значення для розвитку неформальної освіти дорослих в Україні мають дослідження
неформальної освіти різних спільнот і категорій дорослого населення в зарубіжних країнах вчених
Н. Бідюк, Е. Богів, В. Давидова, Т. Десятова, О. Зюнькіної, О. Жижко, А. Каплуна, С. Коваленко,
О. Огієнко, Н. Пазюри, І. Сагун, М. Сісей, С. Синенко, І. Фольварочного, Ю. Шустак та ін. Тема
неформальної освіти дорослих в Україні порушена також у працях Л. Вовк, О. Друганової,
Н. Протасової, Л. Сігаєвої, Н. Сулаєвої, Л.°Шинкаренко та ін.
Значний науковий інтерес для українських практиків сфери неформальної освіти дорослих
представляють дослідження сучасних вчених-дослідників освіти дорослих О. Аніщенко, О. Дубасенюк,
Л. Лук’янової, Н. Нічкало, О. Пєхоти, Т. Сорочан та ін.
Особливості професійної діяльності фахівців, які навчають дорослих (андрагогів), як психологопедагогічна проблема, знаходяться у полі зору білоруських і російських вчених Л. Бендова, Н. Бичкова,
Н. Букіна, Т. Галкіна, М. Громкова, С. Невдах, В. Подобєд, О. Ройтблат, О. Соколова, І. Скриннік,
І. Тікушина, Л. Устич, М. Якушкина та ін.
Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Аналіз педагогічної літератури і
дисертаційних досліджень дозволив визначитися, що проблема розвитку неформальної освіти в Україні
не була предметом системного вивчення й спеціального аналізу, у тому числі й відносно підготовки
педагогічних і науково-педагогічних працівників до фахової діяльності в умовах неформальної освіти
дорослих.
Метою статті є окреслити зазначену проблему і проаналізувати реалії і перспективи підготовки
майбутніх науково-педагогічних працівників до фахової діяльності в умовах неформальної освіти
дорослих.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Неформальна
освіта дорослих сьогодні є освітньою діяльністю, здійснюваною, як правило, за рамками офіційної
© Самодумська О. Л., 2018
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(формальної) системи, не підкріплена дипломом офіційного зразка, розрахована на вмотивованих до
навчання дорослих, що проводиться за освітніми програмами і темами, у визначені терміни, відповідає
цілям навчання дорослих, забезпечує особистісно, професійно, соціально значущий результат [1: 209]
У сучасних українських умовах неформальна освіта дорослих має важливу соціальну і культурну
значимість у вирішенні проблем гуманізації, духовності, толерантності, демократизації суспільних
стосунків. Переорієнтація суспільних цінностей української спільноти триває. Окремі з них стають
вимогою до освітніх процесів. Подолання авторитаризму, набуття гнучкості і мобільності, оволодіння
моделями соціального партнерства тощо потребують створення спеціальних тренувальних і практичних
освітніх майданчиків для дорослих з метою оволодіння цим усім на рівні конкретних дій. Успіх
реалізації і впровадження вказаних функцій у масову практику в значній мірі залежить від володіння
викладачами вузів андрагогічною моделлю освіти, яка засвоюється випускниками закладів вищої освіти,
підготовлених до педагогічної діяльності з дорослими людьми, і здатних вміло тиражувати її, поєднуючи
наукову теорію і освітню практику.
Дослідження сучасного стану неформальної української освіти дорослих показало, що з її допомогою
вирішуються конкретні соціальні завдання на різних рівнях соціуму – особистість, сім’я, група, колектив,
спільнота, суспільство, соціум. Неформальна освіта дорослих є механізмом ефективних соціальних
перетворень. Функціями неформальної освіти дорослих є: адаптаційна, інформаційна, компенсаторна,
аналітична, розвивально-діяльнісна. Адаптаційна функція обґрунтована як набуття самостійності у
пристосуванні до нових вимог життя та відповідальності за власну життєдіяльність і життєдіяльність
найближчого соціуму; інформаційна функція полягає не тільки у можливостях оперувати і відтворювати
інформацію, а й продукувати власну в процесі її осмислення, структурування і генерування;
компенсаторна як поновлення освітніх можливостей, які раніше були відсутні або зовсім втрачені;
аналітична як дослідження та аналіз факторів, що впливають на реальні освітні потреби дорослих
протягом життя; розвивально-діяльнісна функція означає гармонійний розвиток власних ключових
компетентностей через оволодіння способами особистісної, соціокультурної, інтелектуальної, загальнопрофесійної діяльності.
Практика неформальної освіти показує, що готують, підвищують кваліфікацію, здійснюють
перепідготовку, ведуть різноманітні курси, лекції, програми, тренінги, заходи задля задоволення низки
пізнавальних, особистісних, соціальних, професійних потреб дорослих переважно громадські організації
і приватні юридичні та фізичні особи, які мають право на надання освітніх послуг, рідше – наукові,
науково-методичні, методичні установи, науково-виробничі підприємства, інформаційні служби
офіційної (формальної) освіти.
Підготовку професійних кадрів, які б виконували педагогічну діяльність в неформальній освіті
дорослих, здійснюють переважно неформальні освітні суб’єкти, оскільки в офіційному ''Переліку посад
педагогічних та науково-педагогічних працівників'', затвердженому Постановою Кабінету Міністрів
України № 963 від 14 червня 2000 р. [2] жодна з професій напряму не вказує на здійснення педагогічної
діяльності в неформальній освіті дорослих чи взагалі в освіті дорослих.
Нами проаналізований чинний ''Класифікатор професій ДК 003:2010'', затверджений наказом
Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 [3] з метою виявлення офіційних професій,
які могли обіймати фахівці, здійснюючи педагогічну діяльність з дорослими у неформальній освіті. У
Розділі 2. ''Професіонали'' [3], який вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі
фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук, до
таких професій можна віднести позиції: викладачі університетів та вищих навчальних закладів;
професіонали в галузі методів навчання; інші професіонали в галузі навчання; професіонали, що не
входять в інші класифікаційні угруповання. У ''Покажчику професійних назв робіт за кодами професій''
до таких назв можна віднести: викладач вищого навчального закладу; консультант з питань здорового
способу життя; науковий співробітник-консультант (в інших галузях навчання); інструктор навчальнотренувального центру; лектор.
У Розділі 3. ''Фахівці'' [3], який вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях
природознавчих, технічних і гуманітарних наук, у класифікації професій можна виокремити: фахівці в
галузі освіти; інші фахівці в галузі освіти, а у ''Покажчику професійних назв робіт за кодами професій'':
асистент вчителя; викладач-стажист; майстер навчального центру; педагог професійного навчання;
інструктор культурно-просвітнього закладу.
Проблема підготовки науково-педагогічних кадрів до педагогічно-викладацької діяльності у
неформальній освіті дорослих зумовлена також і відсутністю спеціально організованої підготовки
майбутніх науково-педагогічних працівників у межах магістратури до такої фахової діяльності. У
наукових і, навіть, нормативно-законодавчих джерелах існують різні підходи до визначення поняття
''науково-педагогічний працівник'' та сутності його фахової діяльності. Відповідно до П. 25. Ст. 1. Р. 1.
Закону України ''Про наукову і науково-технічну діяльність'' науково-педагогічним працівником є вчений,
який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, відповідно до трудового договору
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(контракту) в університеті, академії, інституті професійно провадить педагогічну та наукову або науковопедагогічну діяльність та має відповідну кваліфікацію незалежно від наявності наукового ступеня або
вченого звання, підтверджену результатами атестації у випадках, визначених законодавством.
Майбутніх науково-педагогічних працівників закладів та установ вищої освіти готують у закладах
вищої освіти за освітньо-педагогічними програмами другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі
знань ''01 Освіта'' за спеціальністю ''011 Освітні, педагогічні науки'' або ''Науки про освіту'' та ''015
Професійна освіта (за спеціалізаціями)'' спеціалізацією ''Педагогіка вищої школи'' з майбутньою
кваліфікацією ''Викладач університетів та вищих навчальних закладів''. Такі освітні програми підготовки
фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти розробляють відповідно до Закону України ''Про
вищу освіту'' від 01.07.2014 р. № 1556-VII, Постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266
''Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів
вищої освіти'', інших нормативних чинних постанов, наказів та відповідних методичних рекомендацій.
Освітньо-професійні програми визначають основний фокус навчання, необхідний для здобуття
магістерського рівня вищої освіти, перелік загальних та спеціальних (фахових) компетентностей,
нормативний і варіативний зміст підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів навчання,
та вимоги до контролю якості вищої освіти.
Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти у галузі знань ''01 Освіта''
за спеціальністю ''011 Науки про освіту'' і ''015 Професійна освіта'' із спеціалізацією ''Педагогіка вищої
школи'', розроблені 16 закладами вищої освіти 2016–2018 навчальних років, які знаходяться у
публічному доступі на сайтах цих вишів, і вибрані нами у довільному порядку, послугували підставою
для аналізу сучасного стану підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників до освітньої
діяльності з дорослими за такими показниками: кваліфікація, яка присвоюється; мета і основний фокус
програми та спеціалізації; придатність випускників до подальшого працевлаштування; вибіркові
навчальні дисципліни, зокрема дисципліни самостійного вибору навчального закладу і дисципліни
вільного вибору студента; місце і особливості проведення виробничої практики.
Основною професійною кваліфікацією, яка здобувається (присвоюється), переважно є викладач
університетів та вищих навчальних закладів. Одноразово (по одній – в одній з програм) наводиться така
кваліфікація: викладач вищого навчального закладу-тьютор; викладач вищого навчального закладуандрагог; викладач університетів та вищих навчальних закладів, тренер-коуч.
Метою визначено формування здатності застосовувати набуті знання, вміння, навички та розуміння з
загальної та професійної підготовки для виконання освітніх, наукових завдань інноваційного характеру;
розвиток їх здатностей до самостійної професійної діяльності у вищих навчальних закладах, наукових
установах в галузі педагогіки на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена відповідно до
''Класифікатора професій ДК 003:2010'' [3]. Тільки за однією з програм метою є не тільки опанування
загальних та фахових компетентностей, достатніх для комплексного вирішення проблем у професійнопедагогічній, інноваційній діяльності освітнього закладу, а і реалізації основних ідей освітнього
коучингу.
Щодо придатності випускників до подальшого працевлаштування – існує достатнє різноманіття, яке
дозволяє претендувати випускникам опановувати професії, що передбачають високий рівень знань у
галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук
відповідно до переліку ДК 003:2010 видів економічної діяльності: викладач, викладачі університетів та
вищих навчальних закладів, викладачі університетів та вищих навчальних закладів; інші викладачі
університетів та вищих навчальних закладів, викладачі середніх навчальних закладів, інші професіонали
в галузі навчання, професіонали в галузі методів навчання, наукові співробітники (методи навчання),
інші професіонали в галузі методів навчання, інші професіонали в галузі навчання, інші наукові
співробітники в галузі навчання, інші професіонали в галузі навчання; професійних назв робіт: асистент,
викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, викладач
професійно-технічного навчального закладу, молодший науковий співробітник (методи навчання),
науковий співробітник (методи навчання), науковий співробітник-консультант (методи навчання),
викладач (методи навчання), методист, молодший науковий співробітник (в інших галузях навчання),
науковий співробітник (в інших галузях навчання), науковий співробітник-консультант (в інших галузях
навчання), лектор, педагог-організатор. Область професійної діяльності поширюється на: заклади освіти
(університети, інститути, коледжі, професійно-технічні, заклади підвищення кваліфікації та
післядипломної освіти та ін.); органи управління освітою та наукою; організації та виробництва,
діяльність яких пов’язана з професійною підготовкою та перепідготовкою.
Серед вибіркових навчальних дисциплін, зокрема дисциплін самостійного вибору навчального
закладу і дисциплін вільного вибору студента в одиничних випадках в освітніх програмах вказані такі
дисципліни, прямо пов’язані або співпричетні з освітою дорослих: акмеологія, андрагогіка, педагогічна
геронтологія, основи PR, тренінгова діяльність в освіті, коучингові технології в освіті, управління
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проектами в сфері освіти / моніторинг освітньої діяльності, медіапедагогіка, андрагогіка в системі
педагогічних наук.
Професійна підготовка передбачає виробничу практику з практичної підготовки і стажування, як
правило, на базі вищих навчальних закладів, рідше проведення практичних занять на базі
університетських лабораторій чи в межах інших освітніх центрів чи проектів. Серед особливостей
проведення виробничої практики вказується участь у комплексному тренінгу чи інших окремих
професійних тренінгах – ораторського мистецтва, професійного самоусвідомлення, психології впливу,
основ лідерства, психологічному тренінгу викладача тощо.
Здійснений нами аналіз освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти в
галузі знань ''01 Освіта'' за спеціальністю ''011 Науки про освіту'' і ''015 Професійна освіта'' із
спеціалізацією ''Педагогіка вищої школи'' показав відсутність цілеспрямованої практичної підготовки
майбутніх науково-педагогічних працівників до педагогічної діяльності з дорослими як в умовах
формальної, так і неформальної освіти. Водночас, наявні в окремих програмах змістові і структурні
відмінності щодо включення окремих складових підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників
до фахової діяльності з дорослими свідчить про існування можливостей розширення змісту такої
підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників і наповненням дисциплінами, побудованими із
врахуванням андрагогічної освітньої моделі.
Магістерську підготовку галузі знань ''Освіта / Педагогіка'' відповідно до П. 2.74 ''Розподіл студентів
університетів, академій, інститутів за галузями знань та спеціальностями, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти, на початок 2017 / 18 навчального року'' в Україні здійснювали 88 з
існуючих 289 закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації на початок 2017 / 18 навчального року –
університетів, академій, інститутів [4]. З них готують фахівців за спеціальністю ''011 Науки про освіту'' –
47 закладів і 26 закладів – за спеціальністю ''015 Професійна освіта''. Здобувають другий (магістерський)
рівень вищої освіти в Україні на початок 2017 / 18 навчального року за спеціальністю 011 – 1972
студенти, за спеціальністю 015 – 1713 студентів [4]. Усього магістерську підготовку в галузі знань
''Освіта / Педагогіка'' набувають на початок 2017 / 18 навчального року 32736 студентів [4]. Представлена
статистика дає привід сподіватися на можливості озброєння майбутнього неформальної освіти дорослих
потужним спеціально підготовленим фаховим персоналом.
Здійснене дослідження, узагальнення проаналізованих наукових, нормативно-правових джерел,
спостереження, інтерв’ювання і бесіди з колегами дозволили встановити, що визнання значущості
неформальної освіти дорослих, забезпечення її кваліфікованими кадрами, організація і здійснення
спеціальної фахової підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників дозволить сприяти
адаптації дорослих до мінливих соціально-економічних змін, здобувати нові професії, запобігати
конфліктам в життєдіяльності окремих спільнот і суспільства в цілому, допоможе маргінальним групам
населення вирішувати їхні проблеми тощо.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Окреслена у статті проблема
підготовки майбутніх науково-педагогічних працівників до фахової діяльності в умовах неформальної
освіти дорослих потребує подальшого дослідження, розробки експериментальної освітньо-професійної
програми і перевірки результатів її впровадження.
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Самодумская Е. Л. Подготовка научно-педагогических работников к деятельности в неформальном
образовании взрослых: реалии и перспективы.
В статье охарактеризованы сущность, социальная и культурная значимость, особенности и ведущие
функции современного неформального образования взрослых.
Обоснованны перспективы решения проблемы обеспечения неформального образования взрослых
профессиональными кадрами благодаря организации специальной профессиональной подготовки
будущих научно-педагогических работников в условиях магистратуры высших учебных заведений.
Ключевые слова: неформальное образование взрослых, научно-педагогические работники,
образовательно-профессиональные программы.
Samodumska O. L. Preparation of Scientific and Pedagogical Workers for Activities in Non-Formal Adult
Education: Realities and Perspectives.
The article identifies the problem of preparing future scientific and pedagogical workers for professional activity
in the context of non-formal adult education.
The phenomenon of the rapid development of adult non-formal education and the important social and cultural
significance of non-formal adult educations in solving various problems of social relations are characterized.
The leading functions of non-formal adult education, including the leading ones adaptation, information,
compensatory, analytical, developing activity, are substantiated.
The present study provides that the solution to the need for non-formal education of adults by professional staff
is possible thanks to the appropriate training of future scientific and pedagogical workers. For this purpose
educational-professional programs of the second (master's) level of higher education in the field of knowledge
"Education" are analyzed in the specialty "The science about education" and "Professional education" with the
specialization "High school pedagogy" on the following indicators: qualification; the main focus of the program
and specialization; the suitability of graduates for further employment; selective academic disciplines; place and
features of production practice.
It is concluded that the problem of preparing scientific and pedagogical staff for pedagogical-teaching activity
in non-formal adult education has the prospects for resolution and requires further research, development of an
experimental educational-professional program with further diagnosis and correction of the results of its
implementation.
Key words: non-formal adult education, scientific and pedagogical workers, educational and professional
programs.

175

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

УДК 37.01
О. А. Самойленко,
кандидат педагогічних наук, докторант
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
samoilenckooxana@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2305-4111
СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У СЛОВАЦЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ НА
ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ
У статті представлено результати теоретичного аналізу особливостей становлення та розвитку
системи освіти дорослих у Словацькій республіці на початку ХХ століття. Доведено виникнення у цей
період необхідності підвищення професійного, культурного та загального рівня освіти працівників;
поглиблення та розширення їх компетентностей та професійної переорієнтації. Розкрито роль
просвітницьких інституцій (народних шкіл та університетів, національного інституту словацької
культури (Matice slovenskej) та ін.) у формуванні концепції ціложиттєвого навчання.
Ключові слова: освіта дорослих, народні школи та університети, ціложиттєве навчання, просвітницькі
установи.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Процес соціалізації не закінчується після досягнення людиною якогось
певного віку, він безперервний. Тому освіта дорослих в усі історичні періоди вважалася найважливішою
соціально-педагогічної функцією суспільства. Сучасна освітня система чутливо реагує на потреби
населення у знанні, інформації, навчанні та розвитку, розширюючи ринок освітніх послуг, наповнюючи
його новим змістом. У зв'язку з цим важливо звернутися до історії становлення освіти дорослих та
розглянути її особливості у різні історичні періоди.
Переважна більшість європейських країн мають нормативні акти щодо законодавчого
регулювання освіти дорослих, де визначено її цілі освіти, принципи й механізми державної
підтримки, основні суб’єкти, їх права і обов’язки, способи координації між різними провайдерами
освітніх послуг, а також принципи та схеми отримання коштів з бюджету. Так, за даними Global
report on adult learning and education кількість дорослих, які навчаються в системі формальної й
позаформальної освіти у першому десятилітті ХХІ ст. в країнах Євросоюзу перевищувала 37 %.
Зокрема, у Словаччині цей показник становить від 20 до 35 %. В Україні загальна кількість
дорослих, які навчаються, становить менше 20 %. У цьому контексті вивчення досвіду Словацької
Республіки з розбудови системи освіти дорослих викликає значний інтерес і може стати підґрунтям
до творчого використання його позитивних ідей на українському ґрунті.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. У контексті дослідження
важливими є праці вітчизняних і зарубіжних учених із проблем освіти дорослих в Україні: тенденції
розвитку транснаціональної вищої освіти у розвинених країнах (Н. Авшенюк, Н. Пазюра, О. Проценко,
А. Роляк, О. Сергєєва, М. Сорока); генезис пріоритетних тенденцій розвитку освіти дорослих в Україні
(Л. Вовк, І. Литовченко, Л. Лук’янова, О. Мартіросян, Є. Поточни, Л. Тимчук, Л. Шинкаренко) ;
соціально-педагогічні аспекти різних категорій дорослих (Л. Горбунова, Н. Ничкало, І. Соколова,
О. Фольварочний).
Предметом аналізу науковців виступав широкий спектр теоретичних та практичних проблем стосовно
розвитку освіти дорослих в англомовних країнах (Н. Авшенюк, Т. Григор'єва, С. Коваленко), Польщі
(О. Альперн, О. Сергєєва), Канаді (М. Борисова, М. Бусько, Л. Нос), Франції (О. Комар, В. Лащихіна,
Ю. Несін), Німеччині (І. Сагун), США та Латиноамериканських країнах (О. Жижко, Н. Кутова, Н. Мукан,
Н. Терьохіна, Н. Чаграк), скандинавських країнах (О. Огієнко, А. Роляк), Італійській республіці
(Н. Постригач, О. Чеботарьова), Чехословаччині (Н. Дзюбишина, Н. Комарицька, Г. Товканець).
Предметом аналізу зарубіжних науковців виступав широкий спектр теоретичних та практичних
проблем стосовно розвитку освіти у Словаччині. Загальні питання навчання та виховання, тенденції
розвитку словацької системи шкільної освіти вивчали дослідники Е. Лукач, М. Maхалова, Й. Музик,
І. Пірогова, В. Фрк, та ін. Особлива увага дослідників зосереджена на системі підготовки професійних
педагогічних кадрів та післядипломній педагогічній освіті у Словаччині. Ґрунтовний аналіз надбань
словацької педагогіки у цьому напрямку подано у роботах I. Бернарікової, С. Лукач, O. Горак та ін.
Аналіз науково-педагогічної літератури й дисертаційних робіт дає підстави стверджувати, що
проблема історії розвитку освіти дорослих у Словацькій республіці ще не стала предметом системного
вивчення й спеціального аналізу вітчизняними вченими.
У даній статті ставимо за мету розкрити історичні передумови трансформації освіти дорослих у
Словаччині, зокрема її сутність та динаміку розвитку у першій половині ХХ століття.
© Самойленко О. А., 2018
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Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. У цілому,
сучасна теорія освіти дорослих у Словацькій республіці ґрунтується на доктрині американської системи
освіти дорослих, яка відрізняється від загальноприйнятої у більшості європейських країн. У США освіта
дорослих розглядається як процес, здійснюваний протягом життя, мета якого полягає у створенні умов
для задоволення освітніх потреб дорослих, а також можливостей для їх подальшого професійного
розвитку, самореалізації, підвищення ефективності та результативності їх життєдіяльності. При цьому,
освіта дорослих передбачає врахування специфіки контингенту слухачів за віком, соціальною зрілістю,
професійною спрямованістю, життєвим досвідом, мотивами навчання.
Такий підхід до системи освіти дорослих сформувався у Словацькій республіці у другій половині
ХХ століття під впливом соціально-економічних умов, викликаних становленням Словаччини як
суверенної, незалежної держави. Після 1990 року виникла необхідність конституювання та розвитку
андрагогіки як галузі педагогічної науки, що охоплює теоретичні і практичні проблеми освіти, навчання і
виховання дорослих. Історично так склалося, що увага словацьких педагогів була прикута не до
формування теоретико-методологічного базису андрагогіки, а до практичних аспектів її функціонування
у контексті освіти дорослих. Цей процес супроводжувався орієнтацію на інтегральну андрагогіку, в якій
психологія та соціологія відіграють вирішальну роль [1]. У цьому контексті система освіти дорослих у
Словацькій республіці має більш прикладний характер, аніж це можемо спостерігати в Україні.
Причиною тому стала орієнтація на скандинавську систему освіти дорослих, тісно пов’язану з ім’ям
данського вченого, філософа і педагога Н. Ф.С. Грундтвига. Скандинавські країни мають тривалі
традиції та певні специфічні відмінності в системі освіти дорослих у порівнянні з іншими країнами,
ефективність якої не викликає сумніву. Дослідник скандинавської системи освіти дорослих О. Огієнко
вважає, що саме освітня концепція Н. Ф.С. Грундтвига (1783–1872) слугувала передумовою та основою
для розвитку андрагогіки як науки у XX столітті [1: 39]. Ще у 1836 році Н.Ф.С. Грундтвиг запропонував
створювати школи нового типу, т.зв. "народні університети" щось на зразок неформальних вечірніх шкіл
та шкіл-лекторіїв для дорослих, які не мали достатньої освітньої підготовки, де популярно викладалися
останні дані різних наук. Головний лозунг "народних університетів" Грундтвига – "Школа для життя!",
тому уся концепція датського педагога будувалася на прагненні зрозуміти, які знання і вміння реально
потрібні дорослим учням. Це не означало виключно прагматичну спрямованість шкіл Грундтвига (так,
там вивчалися література і історія), – мова йшла про те, що ці знання повинні бути сприйняті людьми і
служити загальному єдності. Грундтвигіанські школи були своєрідними громадами, де дозвілля та
колективна праця були так само спільною справою викладачів та учнів, як і власне саме навчання [там
само].
"Народні університети" набули небувалого поширення і в інших країнах, зокрема і у Словацькій
республіці, територія якої у ХІХ столітті належала до Австро-угорської імперії. Важливим соціальним
наслідком діяльності "народних університетів" для Словаччини було створення мережі сільських клубів
для молоді, незалежних приватних та недільних шкіл, ідейним натхненником яких стала Матиця
словацька (Matice slovenskej) – національний інститут словацької культури (заснований 1862 р.). Метою
діяльності інституту було збереження та поширення народно-виховних традицій словаків, залучення
дорослих до вирішення суспільних потреб народного господарства та культури.
Такий підхід до освіти дорослих на зламі тисячоліть був обумовлений значними соціальноекономічними змінами у розвитку більшості країн континентальної Європи та США. Вітчизняний
дослідник В. Тарасевич відмічає, що "саме у цей період відбувається поступовий перехід від системи
вільного конкурентного ринку до недосконалих форм конкурентної боротьби. Така трансформація
економіки стала закономірним результатом інтенсивного розвитку продуктивних сил, їхнього виходу на
новий якісний рівень. У галузевій структурі економіки провідні позиції починає займати важка
промисловість, в якій поступово формуються засади масового стандартизованого виробництва" [3: 45].
Ось чому у даний період небувалої гостроти набуває проблема ліквідації безграмотності та неосвіченості
пересічних громадян, поширення серед них академічних знань, озброєння новими, економічного
затребуваними, професійними уміннями та навичками. У такій ситуації виникає потреба у фахівцях,
підготовлених до роботи з дорослим населенням. Інституціями, які ініціювали таку підготовку, стали
народні школи, зокрема Budeč на чолі з Карелом-Словомилом Амерлінгом (1807–1884). Він пропонував
реформувати освіту з урахуванням розвитку науки та промисловості, ввести трудове навчання; як
ідеальну мету пропагував всебічний і гармонійний розвиток особистості [4].
Цю мету було розвинуто у теорії професійної підготовки вчителів Густава Адольфа Лінднера (1828–
1887) – першого чеського професора педагогіки, психології та етики Празького університету. Як
просвітитель, він розумів, що без ґрунтовних педагогічних знань не можна серйозно говорити про
навчання дорослих. Його освітнім ідеалом було сприяти одержанню знань усіма бажаючими не тільки у
початковій школі, а й у вищих навчальних закладах. Педагог був переконаний: освіта має бути
загальнодоступною, світською, побудованою на принципі народності.
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Такі ж позиції сповідував Людовит Велислав Штур (1815–1856), ідеолог словацького національного
відродження ХІХ ст., ініціатор створення системи недільних шкіл двох рівнів:
– нижнього, спрямованого на забезпечення елементарної грамотності дорослого населення
(формування навичок читання, письма та рахунку);
– вищого для дорослих, які мають елементарну освіту. Зміст навчання на цьому рівні складають
1) рактика вжитку рідної мови, 2) природознавство з елементам фізики, 3) історія Європи та рідного
краю, 4) зачатки правознавства, економіки та торгівлі, 5) трудове навчання та 6) усна народна творчість.
Організаційні засади недільних шкіл розроблено Йозефом Милославом Гурбаном (1817–1888) і
представлено у роботі "Slovo o Spolkách Mjernosti a Školách Neďelních". Педагог обґрунтував нову
методику підготовки педагогічних кадрів, яка передбачала курсову підготовку усіх бажаючих пов’язати
своє життя з учительством. Допомогу у цьому мали надавати представники просвітніх товариств у якості
т.зв. "підучителів (podučiteľov)" – помічників учителя. Їх зусилля були спрямовані на підготовку молодих
учителів до виховання національної гідності та політехнічної освіти дорослих. До ідеологів політехнічної
освіти дорослих належить Даніель Габріель Ліхард (1812–1882), визначальне місце у якій мав займати
курс фізики, що надавав учням знання про науково-теоретичні основи промислового і
сільськогосподарського виробництва. Одним із завдань навчання є підготовка дорослого до
професійного вибору на основі певних знань і навичок. Застосовуючи політехнічні знання на практиці,
дорослі учні набувають практичних, загально трудових умінь та навичок, зокрема таких: користування
простими знаряддями праці та інструментами, аналіз і часткове складання технічної документації,
виконання нескладних операцій з ручної та механізованої обробки металу, дерева, ремонт нескладної
апаратури та ін. Зміст професійної освіти забезпечує поглиблене вивчення наукових основ і технології
обраного виду праці, формування спеціальних практичних умінь і навичок, виховання психологічних,
моральних, естетичних якостей, необхідних фахівцеві конкретної галузі трудової діяльності. Реалізація
змісту політехнічної освіти повинна допомогти дорослому визначити своє місце в житті, ефективно
освоїти життєві та соціальні ролі.
Таким чином, засобами народних шкіл та університетів у ХІХ столітті забезпечувалася триєдина мета
освіти дорослих:
– освітня мета – засвоєння академічних знань, подолання безграмотності, підвищення культурного
рівня дорослих, розвиток їх освітніх звичок;
– виховна – формування високих моральних чеснот та благочестя, поваги до прав інших людей,
національно спрямованого світогляду; організація дозвілля дорослих;
– політична – розвивати систему національної освіти.
Недільні школи Словаччини у другій половині ХІХ століття постали ефективною формою освіти
дорослих селян, ремісників і робітників, які раніше не мали можливості вчитися. У рамках педагогічної
діяльності шкіл формувалося розуміння цінності освіти: усвідомлювалася її значимість не тільки для
соціуму, а й для окремої особистості, для розкриття її внутрішнього духовного потенціалу. Можливість
самореалізації та самоствердження, закладена в освіті, використовувалася недільними школами як
потужний фактор соціалізації. Тому соціальне значення недільних шкіл полягалo не в "окультурюванні"
пересічного громадянина, а в конструюванні нової культури особистості та формуванні нових домінант
масової свідомості.
Враховуючи зазначене, період другої половини XIX століття можемо окреслити як пропедевтичний у
становленні системи освіти дорослих у Словацькій республіці. Він характеризується виділенням
"дорослості" як соціально-психологічного феномену та розробкою педагогічної теорії освіти дорослих за
зразком скандинавської наукової школи (Ю. Фандлі, С. Тешедік, П. Міхалко, Й. І. Байза та ін.).
Перша половина ХХ століття означена двома Світовими війнами, які обумовили соціальноекономічні та політичні умов формування Словаччини як держави. У результатів розпаду Австроугорської імперії 1918 року виникає Чехословацька республіка, як єдина держава чехів та словаків.
Перед новою країною постали складні завдання розбудови суспільства, формування народного
господарства та розвитку системи освіти. У зв'язку із чим виникає необхідність у спеціальних
інституціях для дорослих (виникає Чехословацьке педагогічне товариство, відновлює свою діяльність
Матиця словацька), мета діяльності яких полягала у формуванні нової генерації громадян, залучення їх
до активної професійної діяльності у відповідності з особистими та суспільними потребами та нахилами,
розвитку культурного світогляду пролетаря. Набуває подальшого розвитку ідея ціложиттєвого навчання,
основи якої сформулював ще у ХVІІ ст. Ян Амос Коменський у своїй праці "Panpaedia (Vševýchova)". Ця
надихаюча, інноваційна ідея за часів видатного педагога не була реалізована в основному через те, що
соціально-економічними умовами тієї епохи вона не була затребувана. Період Коменського – це період
Просвіти, характерною ознакою культури якої є ідеї гуманізму, у зв’язку з якими формується новий
погляд на світ i людину. Гуманізм ставить у центр уваги людину, яка в ідеалі повинна бути
життєрадісною, сильною духом i тілом. Проголошувалась ідея гармонійного й багатостороннього
розвитку особистості, що було притаманно ще античній педагогіці. Згодом ці ідеї у трансформованому
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вже вигляді набули актуальності у ХХ столітті. Під впливом соціально-економічних умов і факторів
навчання протягом життя постає закономірністю. Зміни у характері та змісті праці, викликані науковотехнічною революцією, особливо інтелектуалізацією та змішуванням фізичної та розумової праці,
комплексною механізацією, автоматизацією, комп'ютеризацією та інноваційністю робочих процесів,
ескалацією та раціональним використанням вільного часу; широка участь громадян у суспільному
управлінні; інформаційний вибух обумовлюють необхідність реалізації концепції ціложиттєвого
навчання (сeloživotné vzdelávanie).
Дана концепція здійснюється відповідно до чинних психологічних досліджень, якими встановлено,
що людина здатна навчитися не тільки у молодому, але і у більш старшому віці. Уже на початку
ХХ століття освіта протягом життя постає як необхідна активність людини будь-якого віку, що
передбачає можливість не тільки оновити, змінити і використовувати раніше набуті знання і навички, але
й розширювати свої розумові горизонти, підвищити культурний рівень, розвивати навички та позитивні
риси особистості, набувати нового досвіду вже у новій спеціалізації. Така державна позиція була
обумовлена економічною кризою, яка охопила Словаччину у 30-х роках і сприяла зростанню безробіття
серед населення. У зв'язку із чим наказом Міністерства освіти та культури № 48.067/32 В від 7 червня
1932 р. було організовано курси для безробітних за двома напрямами:
а) загальне громадянське виховання, яке включало лекції (з урахуванням соціального статусу,
культурних потреб та інтересів безробітних) із:
– соціально-економічних та соціально-політичних питань та прав працівників,
– конституції та державного управління,
– питань культури, освіти, літератури та охорони здоров'я та ін.
б) професійне навчання:
– мовні курси;
– стенограф, курси машинописного та бухгалтерського обліку;
– технічно орієнтовані курси (читання технічних малюнків, розрахунків, обслуговування машин);
– курси для безробітних жінок.
Щодо останніх, то вони тривали щонайменше 30 годин із систематичним навчанням принаймні 3
години на день, були адаптовані до місцевих умов, рівня освіти безробітних та конкретних потреб
регіону.
Погіршення економічної ситуації, довготривале безробіття та падіння економічно найслабших
регіонів призвели до того, що значна частина словаків емігрували на роботу до США та Канади. Тому
проблема безробіття та, пов’язана з нею, проблема еміграції, стали одними з основних тем для
обговорення на З’їзді працівників народного виховання, проведеного 4–5 липня 1931 року в Зволені.
Рішенням З’їзду пропонувалося створити відділ консультування емігрантів, завданням якого було
максимальне поширення інформації щодо особливостей переїзду в іншу країну, її культури, традицій,
звичаїв, трудового законодавства та соціального захисту. Крім того, у межах своєї компетенції сприяти
поверненню емігранта на батьківщину, перешкоджати шахрайським схемам залучення емігрантів
ненадійними агенціями з працевлаштування [4: 68].
Економічна криза вплинула і на фінансування освітньої галузі, культурних установ та організацій.
Грошей катастрофічно не вистачало, через те пропонувалося передати повноваження навчання та
виховання дорослих громадським організаціям, які фінансувалися із благодійних фондів. З цього
приводу у суспільстві виникла гостра дискусія, яка закінчилася формуванням нового культурноосвітнього напряму діяльності словацького Союзу просвітництва, який включав розвиток театру, кіно-,
радіо-, художнього мистецтва та ін.
Різноманітна і широка діяльність словацького Союзу просвітництва значною мірою сприяла тому, що
вперше освіта почата реалізовуватись систематично, цілісно, постійним та досвідченим персоналом. У
30-ті роки ХХ століття було закладено основи наукових досліджень становлення та розвитку освіти
дорослих у Словаччині. Зокрема, було видано ряд брошур, довідників, практичних посібників для
освітніх діячів (наприклад, "Зручний довідник для освітніх працівників, "Десять років лялькарства у
Словаччині" (довідник для лялькарів); історична брошура "Пам’ятник на честь святкування приходу
чехословацької влади до Братислави"; "Як оздоровити наше село", "Міленіум святовацлавський 929–
1929"; "Скіоптікон та його обслуговування"; "Гроші та ґаздування ними", "Як писати книгу пам’яті
муніципалітету"; "Народно-виховна робота на службі господарській майбутнього села"; "Довідник для
працівника освіти", "Перелік словацьких книг, придатних для громадських бібліотек муніципалітетів";
"Теми розмов для народних бесід" та ін).
Певна річ, що події Другої світової війни негативно вплинули не тільки на суспільне життя словаків, а
й на освітню та культурну сфери. Освіта дорослих відійшла на другий план, спершу – післявоєнна
відбудова країни. І лише у 1965–1970 роках відбулось перше загальнодержавне дослідження
фундаментального характеру "Система освіти та виховання дорослих" [6] (координатори: Ф. Хихлік,
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П. Пашка), результатом якого стало закладення наукових основ педагогіки дорослих та трьох її
підсистем: шкільного, позашкільного та корпоративного навчання дорослих.
Наукові основи педагогіки дорослих складають публікації та видання прикладного характеру з
проблем професійної орієнтації, рекваліфікації та ціложиттєвого навчання дорослих, зокрема монографії
П. Пашка, Ш. Пасіара, К. Шкоди, Й. Граца, Е. Лівечка, М. Тума, Й. Пергацса, наукові статті В. Швеца ті
ін. Крім того, у 1972–1989 роках діяло Товариство професійного навчання та освіти дорослих (Edícia
osvetoveho pracovníka), за сприянням якого було видано 22 монографії з проблем педагогіки дорослих
(Ф. Хіхлік, К. Шкода, Ш. Пасіар, П. Пашка, В. Джува, Й. Пергацс, Г. Жаткуляк, В. Фабрі, КуклінковаЗагоршекова-Фішерова та ін.).
У цей же час виходить у світ "Педагогічна енциклопедія Словаччини", керівником якої був академік
О. Павлік, котрий змобілізував науковий потенціал спеціалістів з педагогіки у Словаччині, створивши
сприятливі умови для роботи групи дослідників (Й. Пергацс, Г. Жаткуляк, Я. Слобода, Т. Оллік, Ф.Карас,
В. Фабі) під керівництвом П. Пашка та Ш. Пасіара. Результати їх досліджень були також представлені у
спеціальних профільованих виданнях – "Просвітницька робота" (Osvetová práca) та "Новий шлях" (Nová
cesta), спрямованих на розвиток теоретичної бази педагогіки дорослих.
Окрему групу видань становлять збірники за результатами науково-практичних конференцій з
проблеми освіти дорослих, організовані Просвітницьким інститутом у Братиславі (Osvetový ústav
v Bratіslave) та Словацькою комісією з питань освіти та навчання Міністерства освіти Чехословаччини
(1970–1989 рр.). Комісія працювала за наступними секціями:
– шкільного виховання та освіти дорослих (керівник Й. Пергацс);
– позашкільної освіти та виховання дорослих (керівник П. Пашка);
– корпоративної освіти та виховання дорослих (керівник В. Кестлер).
У цей час функціонували також Соціалістичної академії освіти, в рамках якої самостійно працювала
Комісія з виховання та освіти дорослих (керівник Й. Пергацс) та громадські організації, об‘єднані у
Народний фронт, зокрема Словацький червоний хрест, Словацький союз пасічників та ін., котрі
орієнтувались на практичну реалізацію принципів педагогіки дорослих.
Завдячуючи такій плідній публіцистичній та практичній діяльності науковців, з 1978 року стала
можливою підготовка фахівців зі спеціальності "Виховання та освіта дорослих", зокрема докторів наук в
Університеті Коменського (Братислава) та спеціалістів у Прешівському університеті імені Павла Йозефа
Шафаріка (Пряшів) на філософських факультетах.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Отже, система освіти дорослих
першої половини ХХ століття у Словацькій республіці формувалася в умовах становлення її як
суверенної, незалежної держави. Вказаний період характеризується практичною спрямованістю
досліджень в галузі освіти дорослих у Словаччині (відбувається створення кафедр, науково-дослідних
інститутів, професійних об’єднань, націлених на вдосконалювання процесу навчання загалом, і дорослих
зокрема), обумовленої необхідністю підвищення професійного, культурного та загального рівня освіти
працівників; поглиблення та розширення їх компетентностей та професійної переорієнтації.
До перспектив подальших досліджень відносимо аналіз провідних чинників розвитку освіти дорослих
на початку XXІ століття у Словацькій республіці.
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Самойленко О. А. Становление системы образования взрослых в Словацкой республике в начале
ХХ столетия.
В статье представлены результаты теоретического анализа особенностей становления и развития
системы образования взрослых в Словацкой республике в начале ХХ века. Доказано возникновение в
этот период необходимости повышения профессионального, культурного и общего уровня образования
рабочих; углубление и расширение их компетенций и профессиональной переориентации. Раскрыта роль
просветительских учреждений (народных школ и университетов, национального института словацкой
культуры (Matice slovenskej) и др.) в формировании концепции непрерывного обучения.
Ключевые слова: образование взрослых, народные школы и университеты, непрерывное обучение,
просветительские организации.
Samoilenko O. A. The Formation of the Adult Education System in the Slovak Republic at the Beginning of
the XX Century.
The process of socialization does not finish after the achievement certain age, it is continuous. Therefore, the
education of adults in all historical periods was considered the most important socio-pedagogical function of
society.
The overwhelming majority of European countries have normative acts on the legislative regulation of adult
education, which defines its educational objectives, the principles and mechanisms of state support, the main
subjects, their rights and responsibilities, etc. In this context, the Slovak Republic has its own solid experience.
The flagships of adult education at the beginning of the 20th century in Slovakia were the folk schools and
universities, whose activities ensured the three goals of the adult education: education (assimilation of academic
knowledge, overcoming illiteracy, raising the cultural level of adults, developing their educational habits);
educational (formation of high moral virtues and values, tolerance, nationally oriented outlook, organization of
leisure for adults) and political (development of the system of national education).
The basic concept of adult education at the beginning of the 20th century was the very concept of lifelong
learning, the purpose of which was not only to update, change and use previously acquired knowledge and skills,
but also to expand the mental horizons of the individual, enhance the cultural level, develop skills and positive
personality traits, acquire new experience in a new professional specialization.
Key words: adult education, popular schools and universities, lifelong learning, educational institutions.

181

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

УДК 378.001.32
В. І. Свистун,
доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник
(Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ)
vis0902@ukr.net
ORCID: 0000-0002-7934-023X
В. А. Шемчук,
кандидат педагогічних наук, начальник науково-дослідної лабораторії
(Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ)
va.shem@ukr.net
ORCID: 0000-0001-8873-0443
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ ЯК ОРГАНІЗАТОР І КООРДИНАТОР
ІННОВАЦІЙНОГО НАУКОВОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
У статті актуалізовано роль науково-дослідної лабораторії як структурного підрозділу вищого
військового навчального закладу, як організатора й координатора інноваційного наукового середовища
освітнього закладу в питаннях науково-методичного супроводу військово-професійної підготовки й
діяльності військовослужбовців в мирний час та в бойових умовах. Визначено методологічне підґрунтя
діяльності науково-дослідної лабораторії – системний, комплексний, дослідницький та стратегічний
підходи. Представлено основні напрями наукових досліджень та види діяльності науково-дослідної
лабораторії проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Навчальнонаукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного
університету оборони України імені Івана Черняховського.
Ключові слова: вищий військовий навчальний заклад, науково-дослідна лабораторія,
військовослужбовець, фізична підготовка.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Система підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних
закладах (ВВНЗ) змінюється залежно від політичних, економічних, соціокультурних умов у зв’язку з
появою на новому етапі розвитку суспільства нових цілей освіти взагалі й, військової, зокрема,
зумовлених сучасними потребами держави. Важливою складовою діяльності ВВНЗ є проведення
наукових досліджень й забезпечення на цій основі підготовки військових фахівців відповідно до
пріоритетних напрямів розвитку сектору безпеки та оборони країни [1]. Відтак, одним із шляхів
ефективного вирішення проблеми розвитку наукового потенціалу ВВНЗ є створення відповідного
творчого наукового середовища, що забезпечується роботою різноманітних науково-дослідних структур
– центрів, лабораторій, наукових шкіл, дискусійних клубів, школи молодих науковців, де наукова
діяльність є однією з головних домінант.
Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою статті засвідчив незначну кількість наукових
праць з проблеми діяльності різних форм науково-дослідних структур освітнього закладу (О. Дубасенюк
– науково-педагогічної школи [2], О. Семеног, Н. Ткачук – науково-дослідної лабораторії [3, 4]).
Проблемні питання організації наукових досліджень в інтересах навчальних закладів та органів
управління освітою у Збройних Силах (ЗС) України окреслює Г. Капосльоз й визначає чинники, що
впливають на ефективність організації наукових досліджень в інтересах ВВНЗ України, а саме:
чіткість нормативно-правового регулювання відносин у процесі організації наукових досліджень в
інтересах військової освіти України;
доступність та зрозумілість науково-методичного забезпечення організації наукових досліджень в
інтересах військової освіти України;
ефективність процедур управління науковими дослідженнями в інтересах військової освіти України;
достатність ресурсного забезпечення наукових досліджень в інтересах військової освіти
України [5: 149–150].
Проте проблеми діяльності науково-дослідної лабораторії як структурного підрозділу ВВНЗ є ще
недостатньо дослідженими й потребують проведення теоретичних та емпіричних досліджень з метою
пошуку шляхів розв’язання проблеми і суперечностей, які існують чи можуть виникнути.
Відтак постає проблема визначення ролі науково-дослідної лабораторії (НДЛ) як структурного
підрозділу ВВНЗ як організатора й координатора інноваційного наукового середовища освітнього
закладу в питаннях науково-методичного супроводу військово-професійної підготовки й діяльності
військовослужбовців в мирний час та в бойових умовах, поглибленої наукової підготовки ад’юнктів
відповідно до основних напрямів наукової діяльності НДЛ та вимог інноваційного розвитку ЗС України,
адаптації навчальної та наукової діяльності військовослужбовців до вимог європейського науково© Свистун В. І., Шемчук В. А., 2018
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освітнього простору тощо.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Фізична
підготовка військовослужбовців, згідно з Законом України "Про фізичну культуру і спорт", визначається
як складова частина загальної системи навчання та виховання особового складу ЗС України, що
спрямована на забезпечення фізичної готовності особового складу до професійної діяльності.
Забезпечення належної фізичної підготовки військовослужбовців до професійної діяльності,
створення умов для реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту серед
військовослужбовців є першочерговими завданнями Навчально-наукового інституту фізичної культури
та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету оборони України імені Івана
Черняховського, структурною складовою якого є науково-дослідна лабораторія проблем фізичного
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту.
Масштабність, різноманіття зв’язків і відносин (політичних, економічних, соціальних, правових,
психологічних, демографічних тощо) в системі фізичної підготовки і спорту ЗС України вимагають не
окремого їх вивчення, а як єдиного цілого, із залученням багатьох галузей знань. Зв’язки і відносини між
складними об’єктами підпорядковуються різним законам і не можуть бути з’ясовані за допомогою
одного підходу. Тому при дослідженні проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і
спорту науковці лабораторії застосовують широкий спектр методологічних підходів.
Відтак методологічним підґрунтям діяльності науково-дослідної лабораторії проблем фізичного
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту є:
системний підхід – сприяє підбору методологічних принципів, закономірностей, методів і прийомів,
що забезпечують створення інтегративної моделі дослідження проблем фізичного виховання, спеціальної
фізичної підготовки і спорту, а також орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкта, на виявлення
різноманітних типів зв’язків складного об’єкта і зведення цього в єдину теоретичну картину;
комплексний підхід – передбачає врахування різнопланових (педагогічних, психологічних,
фізіологічних, медичних, військових, управлінських, нормативних тощо) аспектів дослідження фізичної
підготовки військовослужбовців та їх взаємозв’язок;
дослідницький підхід – забезпечує наукове обґрунтування дослідницького процесу проблем фізичного
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту. В його основу покладено ідею посилення наукового
обґрунтування розвитку системи фізичної підготовки і спорту ЗС України, підвищення наукової
обґрунтованості рекомендацій, пропозицій щодо вирішення досліджуваних проблем;
стратегічний підхід дає змогу визначити довгостроковий напрям розвитку системи фізичної
підготовки і спорту ЗС України, оцінити ефективність у довгостроковій перспективі, здійснювати
постійне оцінювання функціонування системи (структурних елементів) і результатів діяльності.
Основною метою діяльності науково-дослідної лабораторії проблем фізичного виховання, спеціальної
фізичної підготовки і спорту є проведення наукових досліджень з актуальних питань розвитку фізичної
культури і спорту у ЗС України, нормативно-методичне забезпечення в галузі фізичної культури і спорту,
розроблення та вдосконалення програм спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців та спортивнооздоровчих технологій, вдосконалення системи військової освіти, підвищення ефективності навчального
процесу та якості підготовки військових фахівців з організації фізичної підготовки і спорту для ЗС України,
інших військових формувань.
Так, з урахуванням основних тенденцій державної воєнної політики, напрямів модернізації й
реформування ЗС України науковцями лабораторії та науково-педагогічними працівниками Інституту за
останні роки досліджено організаційні аспекти функціонування системи фізичної підготовки
військовослужбовців ЗС України, методичні засади удосконалення військово-прикладних навичок
курсантів (слухачів) ВВНЗ в системі спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців, обґрунтовано
способи виживання та дії військовослужбовців в екстремальних умовах тощо.
У сучасних умовах геополітичної ситуації в країні, військово-професійна діяльність
військовослужбовців ЗС України супроводжується значними фізичними та психоемоційними
навантаженнями, що посилюють нервову напруженість і емоційну збудливість, спричиняють тимчасове
зниження стійкості психічних і психомоторних процесів і, як наслідок, – погіршення їхньої боє- та
дієздатності. Тому для військової теорії й практики особливо актуальним є виявлення психологічних
умов ефективності й надійності професійної діяльності військовослужбовців під час ведення бойових
дій. Проте проблеми прогнозування поведінки, функціонального рівня професійної діяльності
військовослужбовців під час ведення бойових дій, особливо в зоні антитерористичної операції,
визначення критеріїв і показників психоемоційного навантаження в стресогенних умовах є недостатньо
дослідженими, які наразі край важливі й актуальні, що зумовило дослідження та обґрунтування норм
фізичного та психоемоційного навантаження військовослужбовців під час ведення бойових дій.
Варто зазначити, що запорукою збереження, розвитку і зміцнення психічного і фізичного здоров’я
військовослужбовців є стресостійкість, своєчасний прогноз якої, виявлення можливих відхилень у
нормальному функціональному стані в окремих військовослужбовців і своєчасна реалізація корекційних
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заходів допоможуть їм підвищити ефективність військово-професійної діяльності у стресогенних умовах,
оптимізувати функціональний стан й зберегти здоров’я. Формування й розвиток стресостійкості
військовослужбовців відбувається шляхом поєднання цілого комплексу психолого-педагогічних методів,
прийомів і засобів [6].
Істотне забезпечення творчого наукового середовища здійснюється шляхом проведення низки
наукових заходів (науково-практичні конференції, семінари, круглі столи тощо), організаційне й
координаційне забезпечення яких покладено на науково-дослідну лабораторію проблем фізичного
виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту. Науковці НДЛ щорічно здійснюють науковометодично-організаційний супровід проведення науково-практичної конференції "Сучасні тенденції та
перспективи розвитку фізичної підготовки та спорту ЗС України, правоохоронних органів, рятувальних
та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України" [7], під час якої
обговорюються теоретико-методологічні засади розвитку фізичної підготовки та спорту у ЗС України,
правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з урахуванням досвіду
антитерористичної операції, висвітлюється сучасний стан та перспективи розвитку фізичної підготовки,
спорту та туризму у ЗС України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах на
шляху євроатлантичної інтеграції України, презентується зарубіжний досвід фізичної підготовки та
спорту у збройних силах провідних країн світу, актуалізуються проблемні питання обґрунтування норм
фізичного та психоемоційного навантаження військовослужбовців, рятувальників, правоохоронців та
фахівців інших спеціальних служб України та провідних країн світу, обґрунтовується науково-методичне
та управлінське забезпечення розвитку фізичної підготовки та спорту у ЗС України, правоохоронних
органах, рятувальних та інших спеціальних службах з урахуванням досвіду антитерористичної операції,
представляється педагогічна інноватика у фізичній підготовці військовослужбовців, фахівців
правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб в світлі інтеграційних процесів
України, акцентується увага на медико-біологічних та психологічних аспектах фізичної підготовки у
ЗС України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з урахуванням досвіду
антитерористичної операції тощо.
Організаційна спроможність науковців лабораторії уможливила участь у конференціях докторів і
кандидатів наук з фізичного виховання і спорту, педагогічних, психологічних, філософських, військових,
медичних, юридичних, біологічних, технічних, історичних, що засвідчує міждисциплінарний,
комплексний та багатоаспектний підхід до забезпечення належної фізичної підготовки
військовослужбовців ЗС України та інших фахівців сектору безпеки та оборони й сприяє всебічному
дослідженню проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, а також розширює
межі науково-творчого середовища ВВНЗ.
Представлення зарубіжного досвіду фізичної підготовки та спорту у збройних силах провідних країн
світу науковці лабораторії забезпечили участю науковців й фахівців з фізичної культури і спорту з
Республіки Латвії, Республіки Литва, Республіки Корея, Узбекистану, Китаю, Польщі, США.
Також науковці лабораторії співпрацюють з науковими центрами та кафедрами фізичного виховання,
спеціальної фізичної підготовки і спорту видових ВВНЗ ЗС України, що уможливлює з’ясування
специфіки та особливостей фізичної підготовки військовослужбовців різних родів військ. Так, науковці
НДЛ забезпечили науково-методичний супровід науково-педагогічного експерименту в навчальних
групах Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету
телекомунікації щодо визначення показників фізичного та психоемоційного навантаження майбутніх
військових фахівців з інформаційно-телекомунікаційних технологій під час навчальних занять з
фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту шляхом статистичного обрахування
результатів експерименту, їх аналізу та оприлюднення.
Науковці НДЛ проводять наукові семінари з представниками замовника (Управління бойової
підготовки Головного управління підготовки ЗС України) та співвиконавцями. Метою таких заходів є
представлення проміжних результатів дослідження з питань воєнної безпеки та оборони держави,
інноваційних технологій підготовки військових фахівців для ЗС України, їх аналіз та обговорення,
пропозиції щодо подальшої координації науково-дослідної роботи. Так, науковцями НДЛ підготовлено
та видано тези доповідей та виступів [8] учасників наукового семінару – представників Управління
фізичної культури і спорту Міністерства оборони України, Головного управління підготовки ЗС України,
науковців Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, Національного
університету фізичного виховання і спорту України, Національної академії внутрішніх справ,
Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної
академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Української військово-медичної
академії, Військової академії (м. Одеса), Львівського державного університету фізичної культури,
Військово-дипломатичної академії імені Євгенія Березняка, фахівців Центру спеціальних операцій
Головного управління Національної гвардії України, Державного науково-випробувального центру
Збройних Сил України щодо сучасних тенденцій та перспектив розвитку спеціальної військово184

Педагогічні науки. Випуск 4 (95).

прикладної спрямованості фізичної підготовки та водолазної підготовки військовослужбовців.
Одним з основних напрямів діяльності НДЛ є опрацювання та розповсюдження результатів
досліджень у вигляді методичних рекомендацій щодо підвищення рівня фізичної підготовленості
особового складу ЗС України, ефективності навчального процесу та якості підготовки військових фахівців
фізичної підготовки і спорту для ЗС України, їх утілення в практику. Результати науково-методичної
співпраці науково-педагогічних працівників кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної
підготовки і спорту і наукових працівників НДЛ Інституту висвітлено у "Пам’ятці військовослужбовцям
щодо виживання в екстремальних умовах", методичних рекомендаціях з організації фізичної підготовки
в особливий період, практичних рекомендаціях з питань організації, проведення та забезпечення курсів
"Виживання в різних умовах навчально-бойової діяльності військовослужбовців", методичних
рекомендаціях "Організація та методика проведення занять з подолання перешкод" тощо.
Також науковці лабораторії надають консультаційні послуги науково-педагогічним працівникам й
ад’юнктам Інституту, які, в межах наукової проблематики НДЛ, здійснюють дослідження розвитку
професійної витривалості майбутніх магістрів військового управління у процесі оперативно-тактичної
підготовки, психоемоційної стійкості майбутніх професіоналів військового управління ЗС України тощо.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Таким чином, науково-дослідна
лабораторія проблем фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Навчальнонаукового інституту фізичної культури та спортивно-оздоровчих технологій Національного університету
оборони України імені Івана Черняховського як організатор і координатор інноваційного наукового
середовища ВВНЗ, на підґрунті системного, комплексного, дослідницького та стратегічного
методологічних підходів, здійснюючи наукові дослідження з актуальних проблем розбудови ЗС України,
підвищення їх боєздатності за рахунок підвищення рівня фізичної підготовленості особового складу,
розвитку військової освіти в галузі фізичного виховання, загальної та спеціальної фізичної підготовки
різних категорій військовослужбовців, забезпечує науковий супровід фізичного виховання, спеціальної
фізичної підготовки і спорту ЗС України як концептуальної ідеї її діяльності.
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Свистун В. И., Шемчук В. А. Научно-исследовательская лаборатория как организатор и
координатор инновационной научной среды высшего военного учебного заведения.
В статье актуализирована роль научно-исследовательской лаборатории как структурного
подразделения высшего военного учебного заведения как организатора и координатора инновационной
научной среды образовательного учреждения в вопросах научно-методического сопровождения военнопрофессиональной подготовки и деятельности военнослужащих в мирное время и в боевых условиях.
Определено методологическое основание деятельности научно-исследовательской лаборатории –
системный, комплексный, исследовательский и стратегический подходы. Представлены основные
направления научных исследований и виды деятельности научно-исследовательской лаборатории
проблем физического воспитания, специальной физической подготовки и спорта учебно-научного
института физической культуры и спортивно-оздоровительных технологий Национального
университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.
Ключевые слова: высшее военное учебное заведение, научно-исследовательская лаборатория,
военнослужащий, физическая подготовка.
Svystun V. I., Shemchuk V. A. Scientific-Research Laboratory as the Organizer and Coordinator of the
Innovative Scientific Environment of the Higher Military Educational Institution.
The article states that the important part of the higher military educational institution activity is carrying out
scientific research and the provision of the military specialists' training in accordance with the priority
directions of the country's security and defense sector development.
Thus, one of the ways of the effective solution to the problem of developing the scientific potential of the higher
military educational institution is creating an appropriate creative scientific environment provided by the work
of various research structures – centers, laboratories, scientific schools, discussion clubs, schools of young
scientists, etc., where the scientific activity is one of the main tasks.
The provision of proper physical training of servicemen for professional activity, the creation of conditions for
the implementation of state policy in the sphere of physical culture and sports among military personnel are the
primary tasks of the Educational and Scientific Institute of Physical Culture and Sports-Recreational
Technologies of the National Defense University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky, whose structural
component is Scientific-Research Laboratory of Problems of Physical Education, Special Physical Training and
Sports.
In the process of writing the article, the following research methods were used: theoretical analysis of
normative-methodological documentation, pedagogical and scientific-methodological literature – to determine
the state of the research problem, methodological approaches to the activity of the research laboratory;
observation, systematization – to state the main directions of the research and the scientific-research laboratory
activities; generalization – to formulate conclusions.
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The article focuses on the role of the scientific-research laboratory, which is a structural unit of the higher
military educational institution, as an organizer and coordinator of the innovative scientific environment of the
educational institution in questions concerning scientific and methodological support for military-professional
training and activities of servicemen in peacetime and in combat conditions.
The methodological basis of the scientific-research laboratory activity has been identified. It comprises system,
complex, research and strategic approaches. The main directions of the scientific research and activities of the
Scientific-Research Laboratory of Physical Education, Special Physical Training and Sports of the Institute of
Physical Culture and Sports-Recreational Technologies of the National Defense University of Ukraine named
after Ivan Chernyakhovsky have been presented.
Key words: higher military educational institution, scientific-research laboratory, serviceman, physical training.
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ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ: АНАЛІЗ ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОГО
СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
У статті представлено аналіз української педагогічної термінології періоду Середньовіччя на підставі
аналізу текстів вибраних творів означеної епохи (С. Оріховського, К. Ставровецького, І. Вишенського,
Ю. Дрогобича та деяких інших). Визначення та тлумачення педагогічних термінів подано за їх
належністю до змісту, форм, методів,а результату навчання і виховання, як вони представлені в
середньовічних творах. Обґрунтовано тенденцію до уніфікації та стандартизації терміносфери
сучасної педагогічної науки в результаті її історичного розвитку. Сформульовано висновок
зосередження середньовічної педагогічної термінології навколо понять ''наука'', ''освіта'', ''школа'',
''навчати'', ''вчений''; про складність проведення аналізу терміносфери середньовічного періоду
внаслідок фактичної відсутності необхідної словниково-довідникової літератури, що змушує до
прийняття позиції перекладачів та укладачів обраних для аналізу творів епохи українського
Середньовіччя; про необхідність підготовки окремого словникового видання, присвяченого педагогічній
термінології українського Середньовіччя, Відродження, козаччини та інших періодів розвитку
української освіти і культури залежно від прийнятої періодизації.
Ключові слова: термінологія, педагогіка, Середньовіччя, терміносистема, тексти.
Постановка проблеми дослідження. Терміносистема будь-якої галузі знання може бути окреслена
як знаково оформлена характеристика буття й суспільного розвитку соціуму. Гуманітарна
терміносистема упродовж століть віддзеркалювала етнокультурну специфіку того чи іншого народу \
нації, змістові характеристики суспільних відношень, інтеграційні та адаптаційні можливості в
середовищі та ін. З часом поняття і терміни гуманітарної сфери дедалі більше уніфікувалися і різниця
між ними знаходилася, передовсім, у площині перекладу й мовного тлумачення. Крім того, значний
сегмент терміносфери в гуманітарній галузі традиційно належить до давньої латини; таким чином до нас
прийшли поняття ''дидактика'', ''педагог'', ''методика'', ''інновації'' та інші. Глобалізаційні ж процеси
останніх десятиліть призвели до більш чи менш повної стандартизації терміносфери, і не лише в
гуманітарній галузі; порівняльно-педагогічні та мовознавчі дослідження (О. Булгакова [1], М. ДужаЗадорожня, П. Задорожній [2], А. Д’яков, Т. Кияк, З. Куделько [3] та ін.) дають можливість впевнитися у
несуттєвих різночитаннях змістових визначень того чи іншого педагогічного поняття (як-от: навчання,
виховання, розвиток, соціалізація, дидактика тощо). Сучасна вітчизняна педагогічна наука вже диспонує
великою кількістю мовних запозичень у своїй терміносфері: ''інтерактивність'', ''кейс-метод'', ''коворкінг'',
''баскет-метод'' тощо.
Понятійна сфера сучасної педагогічної науки стала предметом дослідження багатьох українських та
зарубіжних учених, як-от: О. Антонова (педагогічна термінологія як основа педагогічних знань) [4],
О. Вишневський (поняття і терміни педагогіки в теоретичних основах науки) [5], С. Гончаренко
(обґрунтування визначень провідних педагогічних понять) [6], І. Зязюн (дефініція педагогічної
майстерності) [7], О. Крижко (співвідношення терміна і терміносистеми в науці) [8] та ін.
Мета статті – визначити змістові характеристики давньої української педагогічної термінології на
підставі аналізу вибраних середньовічних педагогічних джерел, адаптованих до сучасної української
мови.
1.
Проблема створення педагогічної терміносистеми.
Педагогічна терміносистема, що склалася в Україні в останнє століття, методологічно пов’язана із
загальними законами термінотворення і основами гуманітарного термінознавства, до створення кого
долучилися у свій час відомі мовознавці О. Білодід, Т. Панько, Я. Городинський та ін. [9]. У межах
термінознавства розмежовуються категорії, поняття, терміни і дефініції; окреслюється специфіка
концептів і термінологій. Важливим вважаємо висновок термінознавців про те, що термін – це продукт
концептуалізації об’єктивної реальності в процесі її пізнання людиною [10]. У зв’язку з цим
розробленість чи нерозробленість терміносистеми певної галузі знання (чи навіть окремої теорії в межах
галузі знання) є вирішальним показником обґрунтованості теоретичних викладок самої науки. Оскільки в
понятті терміносистеми присутня системна складова, то педагогічна терміносистема має відповідати
ознакам системи: цілісності (тобто повній завершеності сукупності категорій, понять, термінів і
дефініцій), стійкості (наявності провідних педагогічних понять, які утворюють основу педагогічної
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терміносистеми), взаємозалежності (наявності стійких термінологічних зв’язків між елементами
терміносистеми), ієрархічності (відповідній ієрархії базових понять педагогіки) тощо.
Питання про педагогічну термінологію у будь-якій країні має як історичний, так і методологічний
контекст. Причому ці контексти перебувають між собою у стійкому взаємозв’язку, оскільки історично
укладені поняття і терміни педагогічного змісту відображають існуючу в той чи інший час педагогічну
методологію. Таким чином, концепт навчання чи виховання в його середньовічному звучанні може бути
термінологічно цілком відмінним від такого ж концепту початку ХХІ століття, і визначати певною мірою
відмінності в методології навчання або ж виховання в сучасному його розумінні.
Для забезпечення історико-педагогічного розуміння становлення педагогічної терміносистеми
важливим є поняття термінологізації; саме термінологізація відбувалася упродовж кількох століть
розвитку української педагогічної терміносистеми. Як зазначає О. Крижко [8], термінологізація – це
процес переходу загальновживаного слова в педагогічне поняття. Означений перехід відбувається
кількома шляхами:
- шляхом чіткого визначення того чи іншого слова, що окреслює педагогічний процес чи явище;
- шляхом запозичення цього слова з літературної мови і надання йому педагогічного змісту;
- шляхом запозичення з іноземних мов (в період Середньовіччя – передовсім, з латини, пізніше – з
німецької і англійської мов).
2. Середньовічна освіта і середньовічна термінологія.
У процесі підготовки цієї публікації нами було проаналізовано зміст численних доступних історикопедагогічних джерел, які мають суто педагогічний або ж опосередковано педагогічний характер.
М. Сокол у дослідженні періодизації педагогічної термінології виділяє три основні етапи розвитку
педагогічних явищ: педагогічні знання донаукового періоду, період виникнення педагогічних концепцій
та період становлення педагогіки як наукової системи [11]. О. В. Сухомлинська, розглядаючи
періодизацію розвитку освіти в Україні з найдавніших часів, Середньовіччя та його освітній контекст
вбачає в трьох історичних періодах: 1) наприкінці періоду княжої доби та її педагогічної думки (IX–
XVI ст.); 2) 1569 р. – середина XVII ст. – педагогіка українського Відродження; 3) педагогічна думка
українського Бароко (друга половина XVII–XVIII ст.) [12]. Цілком підтримуючи таку періодизацію,
вважаємо, що й педагогічні поняття формувалися і розвивалися відповідно до розвитку теорії і практики
освітньої діяльності в історичному контексті.
Враховуючи специфіку українського Середньовіччя та розвитку освіти в Україні у цей період,
історики педагогіки (М. Гупан, О. Сухомлинська та ін.) виділяють традиційно в ньому низку історичних
персоналій та історичних джерел, що могли долучитися до творення терміносфери вітчизняної
педагогіки цього історичного періоду. Водночас у більш ранньому періоді можна також віднайти терміни
і поняття, що окреслювали педагогічний процес в історичному контексті, як-от: ''Повість врем’яних літ'',
''Ізборник'' Святослава (1073 р.), ''Поучення Володимира Мономаха'', ''Статут Федора Студита'', ''Книга
приповістей Соломонових'', ''Духовний заповіт Василя Загоровського'' та ін. [15]. Епоха українського
Середньовіччя додала до наведених вище джерел численні авторські твори про школу та навчання – ''До
книжечки'' Павла Русина, ''Книжку'' Івана Вишенського, ''Пересторогу'' Аноніма, ''Про творення людини,
яка малим світом називається'' Кирила Ставровецького, мандрівні спогади Павла Алепського та ін. Певна
спроба формалізувати педагогічну термінологію спостерігається у Статутах братських шкіл та
Острозької академії.
Навіть побіжний перегляд доступних середньовічних джерел на предмет пошуку педагогічної
термінології дає можливості дійти висновку про те, що такий пошук суттєво ускладнюється фактичною
відсутністю відповідних словників, на кшталт ''Słownika staropolskiego'' (''Старопольського словника'')
[13] чи ''Словника польщизни XVI століття'' (''Słownik polszczyzny XVI wieku'') [14], якими користуються
наші польські колеги. Наявність згаданих словникових видань значно полегшує роботу педагогівтермінознавців, оскільки стандартизує процедуру пошуків педагогічних термінів серед розмаїття
середньовічних слів, що означували навчальні або виховні процеси в означений період. У ході нашого
дослідження нам доводилося, натомість, припускатися певних умовностей і приймати позицію
перекладачів, котрі здійснювали переклади з середньовічних текстів (передовсім, відомих українських
мово- і літературознавців В. Шевчука, В. Литвинова, В. Пепи, В. Радишевського та ін.).
3. Характеристика вибраних середньовічних джерел. Узагальнення відомостей про педагогічну
термінологію.
Зазначимо, що далеко не кожне середньовічне видання (середньовічний твір) має в своєму складі
педагогічні роздуми; найчастіше ці твори писалися із загальносуспільною метою, і хоча мали на загал
виховне чи загальнолюдське ціннісне значення, однак вичленити з цих текстів педагогічну термінологію
досить складно, як, наприклад, у ''Напученні польському королеві Сигизмунду Августу'' С. Оріховського
[16]. У цьому творі, щоправда, використано поняття ''наука'' в розумінні ''навчатися, вчитися'', але лише
стосовно майбутніх правителів. С. Оріховський пише: ''Передусім знай, що не всяка людина здатна бути
при владі, а лише така, що за природою своєю прагне до правди і справедливості. Але й цього
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недостатньо. Треба, щоб прагнула вона до науки, яка саму людину зробить і правдивою, і справедливою.
Так само й природні здібності, хоч би якими були високими, але якщо людина знехтує наукою, нічого не
зробить гідного похвали. Але чому не треба слухати тих, хто відраджує вивчати мистецтва, без яких
життя є варварським і нікчемним? (Це стосується всякого правління, а найбільше світської влади). А
тому, що ніхто не зробить нічого корисного навіть у найнезначнішому мистецтві, якщо не буде вчитися
(виділення моє. – Н. С.)'' [16]. Досить незвично оцінює автор цього твору і результат виховного процесу
для очільників цілої країни: ''І не раніше перестав учитися, як навчився стримувати свої бажання – немов
коня вуздечкою'' [16]. Недобре виховані королі й тирани, на думку С. Оріховського, ''вважали чесноту
ґанджем, сором'язливість — дивацтвом, цнотливість – глупотою, ощадливість — жадобою'' [16];
натомість єдиними ''вірними сторожами душі'', себто результатом навчання і виховання, автор
''Напучення'' вважає розум і знання [16].
С.Оріховський опублікував ще кілька творів, де простежується педагогічна термінологія
Середньовіччя, серед них ''Лист до Яна Франціска Коммендоні про себе самого'' [17], де виклав власні
спогади про навчання та виховання в дитинстві, використовуючи такі педагогічні (і навіть дидактичні)
поняття, як ''навчання'', ''письмо'', ''наука'', ''швидкий розум'', ''добра пам’ять'', ''дбайливий учень'', ''ритор'',
''студії'', ''перевиховання'', ''навчений'', ''знання'', ''доброчинства'', ''умовиводи'', ''доведення'',
''розмірковування'', ''гострота розуму'', ''красномовство'', ''диспут'', ''талант'', ''освіта'' та ін.
Для розуміння педагогічної термінології, вжитої у названих вище джерелах, важливо розуміти, ким і з
якою метою вони створювалися. Так, ''Духовний заповіт Василя Загоровського'' (1577) був створений
відомим представником волинської православної шляхти, володимир-волинським міським головою
В. Загоровським і є єдиним його твором, який дійшов до нашого часу, хоча науковці стверджують, що
могли бути й інші написані ним твори (В. Шевчук, 2001) [18]. ''Вступ до книги ''Прогностична оцінка
1483 року'' написаний Юрієм Дрогобичем, доктором мистецтв і медицини Болонського університету; це
невелика за обсягом праця, всього 10 сторінок, що є, по суті, астрологічним календарем. Крім того, твір
Ю. Дрогобича містить певні відомості з природничих наук того часу, а також міркування автора про
можливості пізнання світу (звідки, власне, й наявна педагогічна термінологія цього джерела). ''Книжка''
Івана Вишенського, видатного українського полеміста, написана сумішшю кількох тогочасних мов –
руської (чи староукраїнської) та церковнослов’янської, що вплинуло й на особливості вживаних у тексті
педагогічних термінів.
Деякі з аналізованих нами джерел не мають авторів або їх не вдалося ідентифікувати. Так, численні
педагогічні терміни знаходимо у перекладеному В. Шевчуком ''Порядку шкільному'' (1588), який
ознаменував створення й організацію діяльності Львівської братської школи. Серед найбільш часто
вживаних у цьому документі педагогічних термінів – ''школа'', ''дидаскал'', ''наука'', ''письмо'', ''граматика''
та ін. [19]. Суттєво, що в цьому творі, окрім звичних для нас середньовічних педагогічних термінів,
визначено риси особистості, які свідчать про невихованість і неосвіченість: ''Коли б сам учитель чи хтось
із учнів творив би оті речі, що їх закон не велить, а більше – забороняє, тобто коли був би блудником,
п’яницею, злодієм, кощунником, недбальцем, сріблолюбцем, наклепником, величавим, таким не тільки
вчителем, але й жителем нехай тут не буде'' [19].
Виходячи з проаналізованих нами середньовічних джерел, ми спробували інтерпретувати наявну
педагогічну термінологію середньовічного періоду за традиційним критерієм поділу освітнього процесу
на навчальний та виховний. При цьому і навчання, і виховання як педагогічні феномени мають свій
зміст, форми, методи, засоби; ці характеристики у період Середньовіччя знаходити своє термінологічне
оформлення, що й відображено в таблиці 1.
Зазначимо, однак, що аналітичні термінознавчі міркування в педагогічній науці вперше можна
віднайти в праці відомого українського мислителя і педагога Кирила Транквіліона Ставровецького ''Про
створення людини, що малим світом називається'' [15: 76–78.]. Спроба термінологічного аналізу процесу
навчання і виховання у автора звучить так: ''А коли говориш: чи одне ум і розум? Треба знати, що не
одне. Інша сила ум, суть душі, тобто джерело всякого розуму людського. Розум же зовні в душу
приходить'' [15: 77].
4. Висновки.
Простий підрахунок знайдених у вибраних джерелах термінів і дефініцій, що пояснюють чи
визначають процеси навчання\виховання, дозволяє стверджувати, що загалом їх виявлено 77. Як свідчить
наведена вище таблиця 1, найбільш поширеними педагогічними термінами в текстах проаналізованих
вибраних творів середньовіччя стали ''наука'' (13 позицій) і ''книга'' (4 позиції), причому перший
термін означав (за нинішньою традиційною термінологією) і освіту, і виховання, і навчання. ''Книга'' як
засіб навчання і виховання представлена фактично у більшості переглянутих нами джерел. Результатом
навчання і виховання дітей у джерелах постає ''добре навчений'', ''страх Божий'', ''вчений'', ''вченість'' та
ін.
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Таблиця 1.
Педагогічні терміни українського Середньовіччя (за вибраними документами та джерелами
середньовічного періоду)
Джерело \ доку
мент
Оріховський С.
Лист до Яна
Франціска
Коммендоні
про
себе
самого

Педагогічна термінологія
НАВЧАННЯ
ВИХОВАННЯ
Зміст
Форми, методи Результат
Зміст
Форми і
Результат
і засоби
методи
''добро''навчання''
''студії''
''швидкий
''наука''
''умовиводи''
чинства''
''письмо''
''красномовство''
розум''
''звичай''
''перевихо''наука''
''диспут''
''добра
вання''
''ритор''
''умовиводи''
пам’ять''
''розмірко''доведення''
''навчений''
вування''
''розмірковування'' ''знання'',
''талант''
''освіта''
''гострота
розуму''
''дбайливий
учень''
''наука''
''руська
''пестити'' ''остерігатися
''навчати''
''добре
''звичаї
наука''
''навчання у
''гаразд читати''
трутизни
вчений''
цнотливі і
''наука''
Божій
''співати''
душевної і
''досконала
покірні''
''латинське
боязні''
''книга''
тілесної''
наука''
''добре
''єресі''
письмо''
''молитися''
''уставно
''добре
навчений''
''боязнь
''руське
писати''
навчений''
Божа''
письмо''
''зошити''
''папір''
''кіновар''
''копервас''
''гум’я''
''чорнило''

Духовний
заповіт Василя
Загоровського.
Наставлення
дітям і правила
до
їхнього
виховання:
розпорядження
про
влаштування
церков,
шпиталів
та
школи (1577)
Оріховський С.
''наука''
Напучення
''вчитися''
польському
''здібності''
королеві
''учитель''
Сигизмунду
''школа''
Августу (1543) ''наставник''
''розум''
''ганебні
вчителі''
''ганебні
науки''
Порядок
''школа''
шкільний
''дидаскал''
(1588)
''наука''
Юрій
Дрогобич
Вступ до книги
''Прогностична
оцінка
1483
року''
Виховання
''наука''
дітей.
Анонімні вірші
1609 року
''Про науку''
Анонім.
''аз-буки''
Передмова до
''альфа-

''праця''
''настанова''

''вчений''
''мистецтво''
''мудрість''
''вченість''

''наука''
''наставник''
''мудрість''

''письмо'',
''граматика''

''навчений''

''наука''

''книга''

''спізнання''
''розум''

''пізнавати''
''слово''

''книжка''

''наука''

''наученіє
детскоє''
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''острах''
''виховання''
''чесні
поради''
''добрі
настанови''
''приписи''

''вчений''
''чеснота
найвищого
мужа''
''відвага''
''щедрість''

''навчений''

''повага''
''слово''

''себе
людина
людиною
робить''

Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка

Острозької
азбуки 1578 р.

віта''
''греческій
язик''
''латинський
язик''
Іван
''граматика''
''правовірна
''здорова
''спасіння''
Вишенський.
''брехлива
школа''
наука''
''благочестя''
Книжка.
діалектика'' ''апостольська
Початок
про ''Псалтир''
проповідь''
унію та притча
''світська
''тлумачення''
про
віру філософія''
''церковна
(1600 р.)
''Осьмопісенька''
гласник''
Анонім
''наука''
''книги
Пересторога
''науки
друкованії''
(1595)
словенські''
''науки
грецькі''
''науки
римські''
Кирило
''пам’ять''
''доброта''
Транквіліон
''думка''
''думка''
Ставровецький.
''розум''
''мрії''
Про створення
''міркування''
''радість''
людини,
яка
''любов''
малим світом
називається
У частині джерел зазначається про терміни, що означають невихованість чи неосвіченість, як-от:
''трутизна душевна і тілесна'', ''блуд'', ''пияцтво'', ''злодійство'', ''кошунство'', ''недбальство'',
''сріблолюбство'', ''наклеп'', ''величавість'' та ін. Крім цього, досить часто повторюються у названих
джерелах терміни ''навчати'' (навчання, наученіє), що одночасно (за літературним контекстом) можуть
означати як власне навчання, так і виховання (4 позиції).
Загалом же вибірковий аналіз доступних середньовічних джерел, що містять педагогічну
термінологію, дозволяє дійти висновку:
1. Про певну уніфікованість означеної термінології та зосередження навколо понять ''наука'',
''освіта'', ''школа'', ''навчати'', ''вчений''.
2. Про складність проведення такого аналізу внаслідок фактичної відсутності необхідної
словниково-довідникової літератури, що спонукає до прийняття позиції перекладачів та укладачів
обраних для аналізу творів епохи українського Середньовіччя.
3. Про необхідність підготовки окремого словникового видання, присвяченого педагогічній
термінології українського Середньовіччя, Відродження, козаччини та інших періодів розвитку
української освіти і культури залежно від прийнятої періодизації.
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Сейко Н. А. Давняя украинская педагогическая терминология: анализ текстов украинского
Средневековья.
В статье представлен анализ украинской педагогической терминологии периода Средневековья на
основе анализа текстов избранных произведений этой эпохи (С. Ориховского, К. Ставровецкого,
И. Вышенского, Ю. Дрогобыча и некоторых других). Определение и объяснение педагогических терминов
осуществлено по их принадлежности к содержанию, формам и методам, а также по результату
обучения и воспитания, представленных в средневековых произведениях. Обоснована тенденция к
унификации и стандартизации терминосферы современной педагогической науки вследствие ее
исторического развития. Сформулирован вывод о концентрации средневековой педагогической
терминологии вокруг понятий ''наука'', ''образование'', ''школа'', ''учить'', ''ученый''; о сложности
осуществления анализа средневековой педагогической терминологии вследствие фактического
отсутствия необходимой словарно-справочной литературы, в связи с чем существует необходимость
принятия позиции переводчиков и составителей избранных для анализа произведений эпохи украинского
Средневековья; о необходимости подготовки отдельного словарного издания, посвященного
педагогической терминологии украинского Средневековья, Возрождения, периода Козаччины и других
периодов развития украинского образования и культуры в зависимости от принятой периодизации.
Ключевые слова: терминология, педагогика, Средневековье, терминосистема, тексты.
Seiko N. A. Ancient Ukrainian Pedagogical Terminology: Text Analysis of the Ukrainian Middle Ages.
The article presents an analysis of the Ukrainian pedagogical terminology of the Middle Ages based on the texts
analysis of the selected works of the given epoch (S. Orzechowski, K. Stavrovetsky, I. Vishenskyi, Yu. Drohobych
and others). According to the analyzed medieval sources, the article interprets the existing pedagogical
terminology of the medieval period based on the traditional criterion of the educational process division into
learning and educational.
It is proved that both teaching and education as pedagogical phenomena in the Middle Ages found their
terminology in terms of content, forms, methods, means of education and upbringing. The tendency towards
unification and standardization of modern pedagogical science terminology as a result of its historical
development is substantiated. It is noted that the most common pedagogical terms in texts of analyzed selected
works of the Middle Ages were ''science'' and ''book'', and the first term meant (according to the current
traditional terminology) education, upbringing and learning.
''Book '' as a means of education and upbringing is presented in the elaborated sources. The result of children's
training and upbringing in medieval sources is "well-trained", "fear of God", "scientist", "scholarship," and
others.
The conclusion is drawn about the certain unification of the defined terminology and the concentration around
the concepts of ''science'', ''education'', ''school'', ''teach'', ''scientist ''; there is the complexity of conducting such
analysis as a result of the actual absence of the necessary vocabulary and reference literature, which makes the
position of translators and compilers selected for the analysis of works of the Ukrainian Middle Ages; there is
the need to prepare a separate vocabulary dedicated to the pedagogical terminology of the Ukrainian Middle
Ages, the Renaissance, the Cossacks, and other periods of Ukrainian education and culture development,
depending on the adopted periodization.
Key words: terminology, pedagogy, Middle Ages, term system, texts.
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СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ
ВИЩІЙ ШКОЛІ ЯК ЧИННИК БІЛІНГВАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
У даній статті представлено специфіку підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняній
вищій школі, яка виступає чинником професійної підготовки таких фахівців на білінгвальній основі.
Доведено, що з точки зору освітніх потреб та можливих способів їх реалізації, на сучасному етапі
розвитку українського суспільства білінгвальна освіта є необхідним елементом підготовки сучасного
фахівця соціальної сфери.
Ключові слова: білінгвальна професійна підготовка, навчання на білінгвальній основі, фахівці соціальної
сфери.
Актуальність постановки проблеми дослідження. Держава, як форма організації правління, має ряд
соціальних інститутів, покликаних на забезпечення її соціальної політики. Одним із інструментів реалізації
соціальної політики будь-якої держави є професійна соціальна робота. Соціальна робота – це вид діяльності
державних і недержавних інституцій, організацій, груп та окремих індивідів, спрямованих на соціальну
підтримку людей у суспільстві [1].
Ключовими суб’єктами такої діяльності держави виступають соціальні працівники, які покликані
професійно допомагати усім соціально незахищеним прошаркам населення вирішувати проблеми, що
виникають у їх повсякденному житті. Вони не тільки знімають соціальну напруженість, але і беруть участь
у розробці законодавчих актів, покликаних більш повно виразити інтереси різних верств населення, тим
самим вдосконалюючи систему соціальної роботи. Це спричиняє об’єктивну необхідність належної
підготовки фахівців соціальної сфери. Соціальна робота у кризовій соціально-економічній ситуації, у якій
перебуває Україна, є ще більш актуальною та необхідною, оскільки все більша частина населення стає
клієнтами її соціальних служб. А українське суспільство в умовах загостреної соціально-економічної кризи
відчуває нагальну потребу у кваліфікованих фахівцях для її умілого та ефективного здійснення. Варто
також відзначити, що кризова ситуація, яка спостерігається на сьогоднішній день в Україні, спричинила
певні негативні тенденції у багатьох напрямках соціальної сфери: зменшення чисельності населення,
збільшення кількості розлучень, а отже і проблемних сімей, сиріт, відбувається старіння населення,
зубожіння, а тому поширюється жебрацтво, через неякісне медичне обслуговування зростає кількість
неповноцінних дітей, інвалідів, широко розповсюджені захворювання на венеричні хвороби, у тому числі
на СНІД, що зазвичай трапляється під час суспільних негараздів, зростає захворюваність на наркоманію і
токсикоманію, зростає злочинність. На ускладнення ситуації у соціальній сфері вплинули і геополітичні
процеси, що відбуваються у суспільстві, які супроводжуються збільшенням кількості мігрантів у нашій
країні [2].
Інтенсивний розвиток соціальної сфери, розширення кадрового ресурсу, що спостерігається в останнє
десятиліття в Україні, поглиблення існуючих та поява нових проблем соціально-економічного та
соціокультурного характеру, загострення потреб вразливих категорій населення, на яких і спрямовується
діяльність фахівців соціальної сфери, потребують підвищення уваги до надання відповідних професійних
знань, специфічних умінь та навичок фахівців, які виступають у ролі суб’єкта-об’єкта соціальної перцепції.
Надання якісних послуг різним категоріям клієнтів потребує від фахівця як долучення до світових сучасних
здобутків у цій сфері для запозичення позитивного досвіду вирішення тих чи інших проблем, так і участі
фахівців у міжнародних проектах для забезпечення міжнародної співпраці у цій галузі, обміну досвідом,
постійного розвитку фахівця та його самовдосконалення. Зважаючи на полілінгвальність клієнтів, потребу
міжнародної співпраці, можливості запозичення позитивного зарубіжного досвіду та розширення
можливостей саморозвитку і самовдосконалення, набуває актуальності професійна підготовка майбутніх
фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі, тобто розвиток професійної комунікативної
компетентності як рідною, так і іноземною мовами. Адже сучасний ринок соціальних послуг диктує
потребу у білінгвальних фахівцях соціального профілю.
Таким чином, метою статті є: окреслення специфіки підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у
вітчизняних закладах вищої освіти – як чинника білінгвальної професійної підготовки таких фахівців.
Оскільки процес підготовки будь-яких фахівців є складним і тривалим, він потребує особливої уваги і
належної організації системи професійної підготовки.
Загалом процес формування системи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в
умовах закладу вищої освіти регламентується низкою нормативних документів, у яких відображено мету,
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завдання освітньо-професійної підготовки, предмет діяльності майбутнього фахівця соціальної сфери,
визначено головні функції такого роду фахівців та вимоги, які висуваються до фахівців соціальної сфери, а
також місце таких фахівців в державній системі соціального захисту. Всі ці положення відображаються в
освітній програмі зі спеціальності, яка підпорядковується головному документу щодо освітньокваліфікаційної характеристики фахівця – Державному галузевому стандарту [3].
На основі зазначених регламентуючих документів та відповідно до соціальних викликів, у практиці
діяльності вітчизняної вищої школи сформувалися різноманітні підходи щодо підготовки майбутніх
фахівців соціальної сфери: системний, особистісно-діяльнісний, індивідуально-творчий і інші [4]. Зазначені
підходи знайшли своє відображення у сучасних наукових дослідженнях (І. Звєрєва, Р. Вайнола, С. Сисоєва,
А. Капська, Л. Міщик, В. Поліщук, С. Харченко), в яких були розроблені теоретичні засади підготовки
майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах неперервної освіти, визначено основні змістові, процесуальні
особливості підготовки їх до соціальної та соціально-педагогічної діяльності.
У межах нашого дослідження хотілося б виділити доробки професорів Р. Вайноли, А. Капської,
В. Поліщук, С. Сисоєвої та інших.
Так, професор В. Поліщук професійну підготовку фахівців соціальної сфери розглядає як процес і як
результат оволодіння професійно-необхідними знаннями, уміннями, навичками, а також цінностями
соціально-педагогічної діяльності, професійно-важливими особистісними якостями, які є базисом
формування готовності до професійної соціальної діяльності. Також професорка акцентує на специфічних
знаннях, уміннях та навичках, що притаманні даній професії, наголошуючи, що розвиток особистісних
якостей у цьому випадку є професійною необхідністю [5: 139–142].
Науковці Р. Вайнола, С. Сисоєва наголошують на важливості особистісного розвитку фахівця
соціальної сфери у процесі професійної підготовки. На основі теоретичного узагальнення ними
запропоновано особливий підхід до розв’язання проблеми особистісного розвитку майбутнього фахівця
соціальної сфери в процесі професійної підготовки в умовах закладу вищої освіти, що знайшло своє
відображення в розробці й обґрунтуванні педагогічних засад особистісного розвитку майбутнього фахівця
соціальної сфери у закладі вищої освіти [4].
Професорка А. Капська вважає, що процес професійної підготовки фахівців соціальної сфери не
повинен виступати пасивним віддзеркаленням соціального розвитку держави, а навпаки має бути
спрямований на активний пошук розв’язання нагальних соціальних проблем. На її думку, зміст підготовки
фахівців соціальної сфери повинен включати наступні компоненти: аналіз стану соціального розвитку та
розвиток умінь своєчасної оцінки тенденцій соціальної політики у державі; чітке уявлення щодо змісту та
класифікації сучасних форм, методів, практики соціальної роботи; педагогічний процес підготовки фахівців
соціальної сфери, розробка теорій, концепцій, моделей та технологій, спрямованих на ефективне
функціонування освітнього процесу; розробка та реалізація програм, спрямованих на підвищення
професійної компетентності фахівців соціальної сфери [6: 19–29].
Підтримуючи підходи вищезгаданих науковців щодо змісту підготовки фахівців соціальної сфери та
зважаючи на специфічність професії і різноманітність клієнтів (з якими будуть у майбутньому працювати
фахівці соціальної сфери), сучасні зміни в соціально-економічній та соціокультурній сферах
життєдіяльності суспільства, глобалізаційні тенденції загалом, нові кваліфікаційні вимоги до професійної
підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери, вважаємо доцільним розширити перелік означених
компонентів щодо змісту та форм їх підготовки можливістю надання фахівцям соціальної сфери
професійної підготовки на білінгвальній основі.
Варто зазначити, що пошуком ефективних шляхів професійної підготовки фахівців соціальної сфери
займалися також В. Бочарова, Ю. Галагузова, І. Звєрєва, Н. Сейко. Свої наукові дослідження щодо пошуку
нових технологій, форм і методів ефективної професійної підготовки фахівців соціальної сфери присвятили
І. Мигович, Н. Платонова, Є. Холостова. Ці дослідження були викликані рядом соціально-економічних та
соціокультурних чинників, які спричинили численні соціальні проблеми в державі в кінці ХХ – на початку
ХХІ століття: війна на Сході, зростання цін, низький рівень зарплат та пенсій, безробіття, високі
комунальні тарифи та інші. Вони викликали потребу в соціальному захисті та підтримці незахищених
прошарків населення (біженці, мігранти, внутрішньо-переміщені особи, інваліди), набуття молодими
фахівцями соціального та професійного досвіду, що і викликало потребу великої кількості
висококваліфікованих фахівців соціальної сфери. Система професійної університетської підготовки була
покликана забезпечити українське оновлене суспільство такими фахівцями.
Окрім того, специфічною особливістю сучасного українського суспільства стала його багатомовність,
що почало вимагати від сучасного фахівця соціальної сфери полілінгвальних комунікативних знань та
умінь для забезпечення як особистого професійного розвитку та самовдосконалення, так і розширення
можливостей надавання професійної допомоги клієнтам.
Нині підготовкою фахівців соціальної сфери в Україні займаються навчальні заклади вищої освіти,
фахової передвищої освіти та професійної освіти. Кількість навчальних закладів, які готують фахівців
соціальної сфери різних спеціальностей і рівнів кваліфікації постійно збільшується [7: 82–86].
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Введення інституції професійної підготовки фахівців соціальної сфери було обумовлене потребою у
фахівцях, здатних оволодіти сучасними технологіями соціальної та соціально-педагогічної роботи,
сукупністю професійних дій, спрямованих на встановлення, збереження чи поліпшення соціального
функціонування дітей та молоді, а також на попередження негативних соціальних процесів. Тому головною
метою діяльності фахівців соціальної сфери є створення умов для саморозвитку, самоствердження
особистості, підтримки і стимулюванні людини до активної життєдіяльності [4].
Сучасний фахівець соціальної роботи – це професіонал, який добре орієнтується в питаннях соціальних
відносин, у правових гарантіях громадян, чітко визначає морально-психологічні проблеми життєдіяльності
людей і здатний кваліфіковано надати їм відповідну ситуації допомогу. Окрім теоретичних знань, соціальна
робота вимагає і глибокої технологічної підготовки, що виражається в наявності навичок у сфері соціальнопсихологічного і ситуаційного аналізу, соціально-організованої діагностики умов життєдіяльності різних
груп населення, проведення конкретно-соціологічних досліджень, прогнозування і виявлення тенденцій
розвитку соціальних процесів, оптимального вибору інструментарію, що регулює їх перебіг [8].
Професії "соціальний працівник", "фахівець із соціальної роботи", "соціальний педагог" були офіційно
зареєстровані в українських державних документах у 1993 році і створені для вирішення соціальних
проблем людини і суспільства. З 2016 року, згідно оновленого "Національного класифікатора професій –
2016", перелік професій фахівців соціальної сфери було зведено до наступних: "соціальний аудитор",
"соціальний патолог", "соціальний працівник", "соціальний працівник (допоміжний персонал)",
"соціальний робітник" [9]. Тому в подальшому для спрощення викладення результатів дослідження є
доречним об’єднати їх єдиним поняттям "фахівець соціальної сфери". Підготовку фахівців такої групи
професій, з точки зору вищої освіти, здійснюють ЗВО України у межах галузі знань "Соціальна робота".
Фахівці соціальної сфери з рівнем вищої освіти є домінуючими серед усього переліку професій і
фахівців цієї сфери. Саме вони організовують та здійснюють найбільш вагомі види професійної діяльності:
організаційно-методичну роботу з різними категоріями населення, соціальну підтримку вразливих груп
населення, соціальну просвіту, соціальну профілактику негативних явищ та ін. Їх підготовка на
відповідному рівні надасть можливість належно виконувати свої функціональні обов’язки та завдання
державних і недержавних структур соціальної сфери діяльності. Однак, у межах нашого дослідження,
вважаємо доцільним детально зупинитися на основній спеціальності, за якою здійснюють підготовку
фахівців відповідної галузі знань переважна більшість ЗВО України – "соціальний працівник".
Дати чітке визначення професії "соціальний працівник" складно через різноманітні підходи до самої
соціальної роботи, широкий спектр клієнтів, які працюють із соціальними працівниками та різноманітні
послуги, які надають соціальні працівники у процесі своєї професійної діяльності. Вважаємо доцільним
розглянути цю спеціальність через призму самої соціальної роботи, з якої і випливає мета, головні
завдання, принципи та напрямки роботи соціальних працівників [10].
Соціальну роботу різні науковці розглядають по-різному. Так, Т. Семигіна вважає, що соціальна робота
– це наука і мистецтво розширення сфери соціальних взаємодій людей, їх активної адаптації до нових
реалій життя, повноцінної ролі в суспільстві; професійна або волонтерська діяльність, спрямована на
гарантовану підтримку і надання соціальних послуг будь-якій людині [11].
І. Звєрєва, Л. Коваль розглядали соціальну роботу як сферу людської діяльності, функції якої полягають
у виробленні теоретичної систематизації об'єктивних знань про певну дійсність – соціальну сферу та
специфічну соціальну діяльність. О. Безпалько трактувала соціальну роботу як різновид людської
діяльності, метою якої є оптимізувати здійснення суб'єктивної ролі людей у всіх сферах життя суспільства
у процесі забезпечення життєдіяльності існування особистості, сім'ї, соціальних та інших груп і верств
суспільства [10].
Найближчим до нашого дослідження, у процесі якого має бути виділена специфіка підготовки фахівців
соціальної сфери закладами вищої освіти, вважаємо визначення Т. Семигіної та І. Миговича, які вважають,
що соціальний працівник (фахівець соціальної сфери) покликаний допомогти розширенню сфери
соціальних взаємодій людей, їх активної адаптації до нових реалій життя, повноцінної ролі в суспільстві; їх
діяльність спрямована на гарантовану підтримку і надання соціальних послуг будь-якій людині [10].
Об'єктами соціальної роботи є люди, які потребують сторонньої допомоги. Усі функції щодо надання
допомоги тим, хто її потребує виконують суб'єкти соціальної роботи.
Фахівець з соціальної роботи наділений різноманітними посадовими обов'язками. Основні з них такі,
що він повинен: володіти основами пенсійної справи, соціального захисту сімей з дітьми, інвалідів,
одиноких та інших соціальне незахищених громадян; виявляти на підприємствах, в мікрорайонах, селах
сім'ї окремих осіб, які потребують соціально-медичну, юридичну, психолого-педагогічну, матеріальну й
іншу допомогу, охорону морального, фізичного і психічного здоров'я; встановлювати причини виникаючих
у них труднощів, конфліктних ситуацій, в т.ч. за місцем роботи, навчання і т.д., допомагати їм у розв’язанні
існуючих проблем, працевлаштуванні, соціальному захисті; сприяти інтеграції діяльності різних державних
і громадських організацій та установ по наданню необхідної соціально-економічної допомоги населенню;
проводити психолого-педагогічні та юридичні консультації з питань сім'ї і шлюбу, виховну роботу серед
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дітей, схильних до правопорушень; надавати допомогу в укладанні угод про надомну працю батькам, що
мають неповнолітніх дітей, інвалідам, пенсіонерам, внутрішньо-переміщеним особам, учасникам АТО і
іншим категоріям; виявляти і надавати підтримку дітям та дорослим, яким потрібна опіка і піклування,
влаштування в лікувальні й учбово-виховні заклади, матеріальна, соціально-побутова та інша допомога;
організовувати громадський захист неповнолітніх правопорушників при необхідності – брати в ньому
особисту участь; сприяти створенню і діяльності центрів соціальної служби для молоді, допомоги сім'ї
(всиновлення, опікунство, піклування), юнацьких, підліткових, дитячих об'єднань, асоціацій, клубів за
інтересами; брати участь в роботі по соціальній адаптації і реабілітації осіб, які повернулися з спеціальних
навчально-виховних установ і місць позбавлення волі, розв'язанні інших гострих соціальних проблем.
Різноманітні професійні вимоги до фахівця із соціальної роботи витікають з таких його головних
функцій: діагностична, прогностична, правозахисна, організаційна, профілактична, соціально-медична,
соціально-педагогічна, технологічна, соціально-побутова і комунікативна, які в свою чергу, визначають
особливості підготовки майбутніх фахівців цієї сфери [11].
Діагностична функція соціального працівника полягає у вивченні особливостей сім'ї, групи людей,
ступеню й спрямованості впливу на них мікросередовища і постановці відповідного "соціального діагнозу".
З його врахуванням прогнозується розвиток подій, процесів, моделі соціальної поведінки. В разі потреби
використовуються закони і правові акти з метою надання допомоги і підтримки людей, їхнього захисту.
Велику увагу соціальний працівник повинен приділяти попередженню і профілактиці негативних явищ,
приводячи в дію різні механізми (юридичні, психологічні, медичні, педагогічні та ін.), організовуючи
відповідну допомогу особам, що її вкрай потребують. Безпосередня соціально-медична функція працівника
соціальних служб полягає в організації роботи з профілактики здоров'я, засвоєнні навичок першої медичної
допомоги, підготовці молоді до сімейного життя, в розвитку трудотерапії та ін.
Багатопланова його соціально-педагогічна функція: виявляти інтереси й потреби людей у різних видах
діяльності (культурно-освітній, спортивно-оздоровчій, науково-технічній) і залучати до роботи з ними
відповідні установи, творчі спілки, асоціації та ін.
Сутність психологічної функції – застосування різних видів консультування і корекції міжособистісних
стосунків, сприяння соціальній адаптації індивіда, допомога в соціальній реабілітації всім, хто цього
потребує [12].
Чільне місце в діяльності соціального працівника займає соціально-побутова функція, що полягає у
наданні необхідної допомоги й підтримки різним категоріям населення в поліпшенні їх житлових умов,
облаштуванні, веденні домашнього господарства тощо.
Нарешті, комунікативна функція передбачає встановлення контактів з клієнтами, організацію обміну
інформацією, формування єдиної стратегії взаємодії сприймання і розуміння іншої людини [10; 11].
Для виконання цих функцій сучасний фахівець соціальної сфери повинен бути різноплановим:
спеціалістом в галузі соціальної інженерії та технологій, який добре орієнтується у правових, моральних та
психологічних особливостях життєдіяльності людей, володіє високою юридичною підготовленістю,
медико-психологічною компетентністю, знанням іноземної мови професійного спрямування, що є вкрай
необхідним для роботи з різними клієнтами, володіти високими моральними якостями. Оскільки функції і
поле діяльності фахівців соціальної сфери дуже широкі і різноманітні, то підготовка фахівців такого
профілю набуває специфічних ознак, пов’язаних з необхідністю забезпечення набуття ними знань у різних
галузях: юридичній, психологічній, медичній, педагогічній, соціологічній, комунікативній та
інших [12: 224–227].
Специфіка підготовки фахівців соціальної сфери полягає у тому, що по-перше, фахівець соціальної
сфери, у межах своєї професійної діяльності, взаємодіє з великою кількістю джерел інформації, причому не
певної конкретної галузі, а водночас багатьох: отримує інформацію юридичного, економічного, медичного,
соціального, педагогічного, психологічного характеру. Фахівець соціальної сфери мусить не лише володіти
фаховими знаннями з психології, соціології, психіатрії, знати законодавство, правові аспекти соціального
захисту, теорії та методи соціальної роботи, наявні ресурси та методи їх використання, а й володіти
іноземною мовою професійного спрямування, адже ця інформація може надходити з різних джерел та
різними мовами; уміти спілкуватися та надавати інформацію (бажано декількома мовами), оцінювати
потреби та представляти інтереси людини в умовах полікультурного та полілінгвального середовища.
По-друге, професійна підготовка вимагає від фахівців соціальної сфери професійних знань (організації
системи соціального забезпечення, законодавства щодо соціальних проблем, засобів, методів, форм і
прийомів роботи з різними категоріями клієнтів та сімей, особливостей роботи у громаді, з певними
групами клієнтів соціального виключення), та специфічного підходу до вирішення кожної окремої
проблеми, адже характер таких проблем, з якими вона стикається, не дає можливості запропонувати
однозначні методи їх ефективного вирішення. Для вироблення специфічного підходу молодому фахівцю
вкрай необхідно ознайомитись із досвідом фахівців щодо вирішення тих чи інших проблем, у тому числі
міжнародним досвідом, що можливо за умови володіння іноземною мовою професійного спрямування.
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По-третє, оскільки темпи розвитку суспільства є надзвичайно високими, то спостерігається
перенасиченість ринку праці, що підвищує вимоги до рівня професіоналізму фахівців соціальної сфери.
Багато проектів створюються у співробітництві з іншими країнами, де соціальна служба допомоги стоїть на
більш високому рівні. Це дає унікальну можливість вчитися на уроках міжнародного досвіду. Такі
можливості відкриваються студентам, які проходили навчання на білінгвальній основі (викладання
дисциплін фахового спрямування здійснювалося іноземною мовою), що у подальшому дає їм можливість
не лише долучитися до міжнародного досвіду, а стати частиною наукового співтовариства [13: 224–227].
Таким чином, навчання на білінгвальній основі, потреба у якому зумовлюється вищезазначеними
факторами, надасть можливість майбутнім фахівцям соціальної сфери долучитися до світових надбань в
галузі соціальної роботи, що, в свою чергу, розширить професійні можливості фахівця щодо його
професійного розвитку та самовдосконалення.
Отже, з точки зору освітніх потреб та можливих способів їх реалізації, на сучасному етапі розвитку
українського суспільства вважаємо білінгвальну освіту необхідним елементом підготовки сучасного
фахівця соціальної сфери. Адже на хвилі соціального оновлення суспільства, бажання долучитися до
європейського культурно-освітнього простору, а також можливості надавати соціальні послуги широкому
колу клієнтів, користуватися сучасними світовими надбаннями у галузі соціальної роботи та приєднатися
до світової наукової спільноти, білінгвальна підготовка є доречною.
Серед перспектив подальших досліджень професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної
сфери на білінгвальній основі вбачаємо розробку навчально-методичного забезпечення для такого способу
навчання.
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Ситняковская С. М. Специфика подготовки будущих специалистов социальной сферы в
отечественной высшей школе как фактор билингвальной профессиональной подготовки.
В данной статье представлена специфика подготовки будущих специалистов социальной сферы в
отечественной высшей школе, которая выступает фактором профессиональной подготовки таких
специалистов на билингвальной основе.
Доказано, что с точки зрения образовательных потребностей и возможных способов их реализации, на
современном этапе развития украинского общества билингвальное образование является необходимым
элементом подготовки современного специалиста социальной сферы.
Ключевые слова: билингвальная профессиональная подготовка, обучение на билингвальной основе,
специалисты социальной сферы.
Sytnyakivska S. M. The Specifics of Training Future Social Sphere Specialists in the National Higher
Educational Institutions as a Factor of Bilingual Professional Training.
This article presents the specifics of training future social sphere specialists in the national higher educational
institutions, which is a factor of the professional training of such specialists on a bilingual basis. It is proved
that due to the educational needs and possible ways of its realization at the modern stage of the development of
Ukrainian society, bilingual education is an essential element in the teaching process of a modern social sphere
specialist. As, on the wave of social renewal of society, the desire of our country to join the European cultural
and educational space, as well as the opportunity to provide social services to a wide range of clients, use
modern world achievements in the field of social work and join the world scientific community, bilingual
education of future social sphere specialists is necessary.
Also, the article highlighted the factors that influence the specifics of future specialists professional training.
Such factors are: interaction of a specialist with a large number of different sources of information, the need for
exchange of experience of different specialists in solving certain problems, including international experience,
which is possible if the professional foreign language is fluent, the overcrowding of the labor market, which
raises the requirements to the professional level of specialists in social sphere.
Key words: bilingual professional training, bilingual-based education, social sphere specialists.
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ІДЕОЛОГЕМИ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ
У статті охарактеризовано основні ідеї і принципи, які створюють ідеологічне поле вітчизняної освіти
та містяться в нормативно-правових актах, що забезпечують перехід до Нової української школи.
З’ясовано, що оновлене ідеологічне поле відрізняється від попереднього ідеологемами доброчесності,
автономності, партнерства. Обґрунтовано, що зазначені ідеологеми є своєрідним ідейним стрижнем
реформи, мають мотиваційний та ціннісний потенціал для позитивних змін в освіті. Зроблено висновок
про необхідність урахування цих ідеологем у процесі оновлення змісту і форм роботи в закладах
післядипломної освіти з педагогами, які готуються до роботи в Новій українській школі.
Ключові слова: ідеологема, ідеологія освіти, освітня ідеологія, корпоративна ідеологія, локальна
ідеологія.
Постановка проблеми. Сучасна реформа освіти в Україні передбачає насамперед зосередження
уваги її організаторів і провайдерів на аксіологічних аспектах освітньої діяльності. Корегування
ціннісних орієнтацій, підсилення мотивації та зміна ставлень у суб’єктів освітньої діяльності – все це
знаходиться в центрі уваги реформаторів, які переорієнтовують систему на нові цілі й результати. Саме
тому реалізація положень освітньої реформи, задекларованої МОНУ та побудованої на ідеях і принципах
"Нової української школи" (НУШ), актуалізує проблематику царин аксіології й ідеології щодо
сприйняття й підтримки проголошених ідей, мотивації до бажаних і задекларованих змін. Популярним в
освітньому середовищі стало поняття "агент змін", яким характеризують педагогів, котрі стали адептами
та провайдерами реформи.
Хоча термін "ідеологія" не пов’язують із сукупністю понять та ідей, що покладені в основу змін в
освіті, але в риториці та публікаціях можна зустріти вирази на кшталт "ідеологія Нової української
школи", "ідеологія реформ" тощо.
На етапі реалізації першого етапу реформи на рівні початкової школи виникає необхідність
уточнення всього комплексу задекларованих ідей та визначення можливостей переходу цих ідей з рівня
ідеології освіти на рівень корпоративної педагогічної ідеології тих суб’єктів, які залучені до реалізації
реформи.
Проблематика ідеології освіти та ідеології реформ частково досліджена в дисертаційних роботах
О. Заздравнової, А. Кургузова, М. Ліпіна, В. Лоли, Ю. Павленка, Є. Риженка, В. Сарапіна,
Л. Слободянюк та ін. Ідеологічний вимір освіти охарактеризований в нашому з В. Арешонковим
посібнику [1]. Але спеціального дослідження ідеології реформи сучасної освіти ще не маємо.
Метою цієї статті є виокремлення з нормативно-правових актів, що визначають засади реформування
освітньої галузі, ключових ідеологем сучасної реформи освіти та виявлення потенціалу їх впливу в
умовах післядипломної освіти на локальні корпоративні ідеології педагогів початкової школи.
Основний виклад матеріалу. Основними поняттями контексту досліджуваної проблеми є поняття
"ідеологема", "правова ідеологія", "ідеологія освіти", "освітня ідеологія" та "корпоративна ідеологія",
зміст яких нами висвітлено в роботі [1].
Ідеологема – це елемент / складник ідеології, частина ідеологічної системи. Ідеологема, як правило,
має емоційне забарвлення, легко запам’ятовується та створює ілюзію розуміння. Як зазначав М. Бахтін,
ідеологема – це експлікація, спосіб репрезентації тієї чи іншої ідеології [2: 32]. Як приклад, ідеологеми
можна навести поняття "загальнолюдські цінності".
У теорії права під правовою ідеологією розуміють складник правосвідомості, опредметнений у
правових категоріях (законності, справедливості, рівності, єдності прав та обов'язків і т. ін.). Правова
ідеологія визначається координатором та інтегратором свідомісного та світоглядно-правового ставлення
людини до світу, соціальної дійсності і свого місця в ньому [3: 17]. Правова ідеологія, як комплекс ідей,
"матеріалізується" в положеннях освітнього законодавства, концепціях, програмах, стратегіях тощо.
У межах правової ідеології функціонує ідеологія освіти. Тут слід зазначити, що в складному
ідеологічному полі постсучасності важливу роль відіграють суб’єктно-об’єктні та локальні ідеології
освітнього спрямування [1: 62; 4: 21]. Ідеологія освіти – це комплекс ідей і принципів, відображених у
національному законодавстві, для формування та функціонування системи освіти в державі, складниками
якого можна визначити ідеологеми освітньої євроінтеграції, неперервної освіти, компетентнісно
зорієнтованого навчання, людиноцентризму в освіті та ін. [1: 62].
© Смагін І. І., 2018
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Освітня ідеологія як підсистема ідеології освіти – це комплекс ідеологем, що поширюються через
освітні системи й педагогічну діяльність та представлені разом з педагогічними ідеологіями,
методиками, стилями освіт, принципами добрих практик, сукупністю загальнолюдських (переважно
єврохристиянських) цінностей, цінностями українського патріотизму, національного виховання
тощо [1: 63].
Корпоративна освітянська ідеологія – поняття, яке доцільно використовувати для визначення
комплексу ідей, принципів і цінностей, що функціонують у межах професійної корпорації (як у
широкому розумінні, так і в межах закладу, громадської організації освітян тощо) працівників
освітянської галузі. За висновками дослідників, кожна професійна корпорація формує власну ідеологію,
яка надає цілям і самій організації характеру суспільної місії. Як стверджує С. Макеєв, на ґрунті
організаційної ідеології створюються зразки поведінки членів організації, певні ритуали і символи, її
соціальний образ [5: 63]. У той же час в межах професійної корпорації педагогів формується
корпоративна освітянська ідеологія як комплекс ідей, принципів, цінностей, що забезпечують
функціонування корпорації в межах програмних, статутних цілей та завдань організації /-ій.
Очевидно, що реформа освіти буде ефективною, коли нові ідеї й цінності ідеології зміненої освіти
"опанують масами", зокрема педагогів, на рівнях локальних корпоративних ідеологій. Але на шляху від
ідеології освіти до корпоративної ідеології локального рівня певні ідеї, принципи, цінності частково
втрачаються, трансформуються, іноді деформуються та замінюються іншими. Проголошені нові ідеї й
цінності можуть не сприйматися на локальному рівні, оскільки потенційно небезпечні радикальними
змінами та потрясіннями для корпорації, яка існує на усталених професійних цінностях і традиціях та
об’єктивно консервативна для підтримки самозбереження. Тут зазначимо, що намагання частково
консервуватися можна визнати позитивним для професійної корпорації освітян на рівні окремої
організації чи ширшого кола суб’єктів професійної діяльності, оскільки колективи які культивують
постійні кардинальні зміни у змісті, формах, методах та способах функціонування й нехтують
"здоровим" консерватизмом, що цементує традиції й зберігає інституційну пам’ять організації, в чинній
системі організаційних, управлінських, політичних та етичних координат приречені на конфлікти, плин
кадрів та вірогідну руйнацію. Позитивним прикладом розумного консерватизму в поєднанні з освітніми
інноваціями є традиційні британські навчальні заклади, в яких здобувають освіту діти багатьох
вітчизняних можновладців і сам факт навчання в яких сприймається дитиною і її родиною як своєрідний
високий соціальний статусний показник. Але проблема гармонійного поєднання новаторства й
консерватизму в освітній діяльності досить складна й потребує окремого наукового аналізу.
Як показує досвід попередніх реформ, несприйняття представниками педагогічної професійної
корпорації ідей реформованого освітнього законодавства спричинено переважною декларативністю цих
ідей та відсутністю реального механізму їх "вживлення" в добрі практики та локальні ідеології.
Наприклад, нормативно задекларована в Державному стандарті базової і повної загальної середньої
освіти (2011 р.) ідея й принцип діяльнісного підходу до навчання на рівні локальних корпоративних
ідеологій не були сприйняті й фактично цей підхід не реалізовувався в практиці. Спроба введення в
навчальні програми окремої форми уроку – практичної роботи, також не дала потрібного ефекту, про що
говорили й писали члени робочих груп з удосконалення й розвантаження шкільних навчальних програм
у 2017 р. Ми пояснюємо це тим, що популяризація задекларованих ідей, крім відповідної спонукальної та
мотивувальної роботи на курсах підвищення кваліфікації, ще потребує державного механізму
стимулювання й контролю за впровадженням цих ідей і принципів в професійну практику. Так
відсутність показника для вимірювання ступеня впровадження діяльнісного підходу в системі
оцінювання якості освітньої діяльності педагога й закладу, у професійних рейтингах та системі
кваліфікаційних стандартів перетворила зазначену ідею і принцип у лозунг і декларацію.
Саме тому вважаємо, що реформаційні ідеї, які "вшиті" в нове освітнє законодавство, повинні знайти
відображення в змісті й напрямах діяльності новоствореної Державної служби якості освіти, в
професійних стандартах і програмах підвищення кваліфікації педагогів та шляхом їх поширення і
"вживлення" в систему підвищення кваліфікації увійти в поле локальних корпоративних ідеологій
освітян, змінюючи мотивацію педагогів, їх ставлення та професійні ціннісні орієнтації. Якщо це не буде
відбуватися, то реформаторські ідеї залишаться на периферії вчительського сприйняття та будуть
відсутні в полі корпоративної ідеології, яка для багатьох освітян стає ідеологією буденною, що визначає
принципи життя та професійної діяльності.
На підтвердження сказаного зазначимо, що позитивні зміни в мотивації та ставленнях до роботи в
нових умовах об’єктивно відчутні в більшості тих тренерів і педагогів початкової школи, які пройшли
навчання в системі підвищення кваліфікації до роботи в умовах НУШ протягом першої половини 2018 р.
Тут спонукальними чинниками, крім переконливої аргументації тренерів, які мотивували педагогів на
навчальних заняттях, стали вимоги нормативних документів і певні організаційні правила (професійний
стандарт, затверджений Мінсоцполітики (2018); програма підвищення кваліфікації, затверджена МОНУ
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(2018); вимога дистанційного навчання на електронній платформі тощо) та організаційні й фінансові
чинники, які забезпечують перехід до нової ідеології освіти.
Щоб визначити наповнення оновленої в ході реформи ідеології освіти, ми проаналізували тексти
Закону України "Про освіту", Концепції "Нова українська школа" та Концепції розвитку педагогічної
освіти як основних дороговказів на шляху освітніх змін.
Вважаємо, що Закон України "Про освіту" нормативно закріпив комплекс ідей, які покладені в основу
нового бачення системи освіти в державі та нових якостей відносин між суб’єктами освітньої діяльності,
державою і суспільством. Серед цих ідей ми виокремили такі:
- ідея сприйняття освіти як основи й запоруки розвитку суспільства, об’єднаного спільними
цінностями й культурою;
- ідея сприйняття людини як найвищої суспільної цінності;
- ідея запровадження якісної і доступної освіти;
- ідея безоплатності освіти;
- ідея державної пріоритетності освіти;
- ідея доброчесності в освіті;
- ідея автономності суб’єктів освітньої діяльності;
- ідея навчання впродовж життя;
- ідея партнерства як запорука гармонійного розвитку освіти.
Зауважимо, що ідея – це форма мислення, яка поєднує об’єктивні знання про наявну дійсність та
суб’єктивну мотивацію, спрямовану на перетворення дійсності. У нашому випадку виокремлена з тексту
й формалізована ідея деталізується в принципі/ах – засадничих положеннях, що покладені в основу
правових норм.
Уважаємо, що виокремлені нами з тексту закону "Про освіту" ідеї, опредметнюються в конкретних
принципах того ж нормативного акту (ст. 6 Закону). А зміст самих принципів розкривається у
відповідних розділах і статтях цього закону. Відповідність між задекларованими законодавцями ідеями й
принципами висвітлено в табл. 1.
Таблиця 1
Ідеї та принципи, закріплені нормами Закону України "Про освіту"
Ідеї
Принципи освітньої діяльності
Людина – найвища людиноцентризм;
гуманізм;
цінність
формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її
честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до
дискримінації за будь-якими ознаками.
Освіта – запорука верховенство права;
розвитку суспільства, науковий характер освіти;
різноманітність освіти;
об’єднаного
цілісність і наступність системи освіти;
спільними
цінностями
й прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
відповідальність і підзвітність органів управління освітою та закладів освіти,
культурою
інших суб’єктів освітньої діяльності перед суспільством;
інституційне відокремлення функцій контролю (нагляду) та функцій
забезпечення діяльності закладів освіти;
інтеграція з ринком праці;
нерозривний зв’язок зі світовою та національною історією, культурою,
національними традиціями;
демократизм;
єдність навчання, виховання та розвитку;
виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей українського народу,
його історико-культурного надбання і традицій;
формування усвідомленої потреби в дотриманні Конституції та законів
України, нетерпимості до їх порушення;
формування громадянської культури та культури демократії;
формування культури здорового способу життя, екологічної культури і
дбайливого ставлення до довкілля;
невтручання політичних партій в освітній процес;
невтручання релігійних організацій в освітній процес (крім випадків,
визначених цим Законом);
різнобічність та збалансованість інформації щодо політичних, світоглядних та
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Покращення
якості
освіти
Доступність освіти,
безоплатність освіти

Доброчесність
Автономність
Партнерство
Навчання
життя

впродовж

релігійних питань;
інтеграція в міжнародний освітній та науковий простір;
нетерпимість до проявів корупції та хабарництва.
забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності.
забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими
ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти,
найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими
освітніми потребами;
забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми,
закладу освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності;
доступність для кожного громадянина всіх форм і типів освітніх послуг, що
надаються державою.
принцип академічної доброчесності;
академічна свобода суб’єктів освітньої діяльності;
фінансова, академічна, кадрова та організаційна автономія закладів освіти у
межах, визначених законом.
державно-громадське управління;
державно-громадське партнерство;
державно-приватне партнерство.
сприяння навчанню впродовж життя.

Можемо стверджувати, що комплекс означених ідей і принципів створює своєрідне ідеологічне поле
вітчизняної ідеології освіти. Це поле відрізняється від попереднього новими ідеологемами
доброчесності, автономності, партнерства. По-суті, саме ці ідеологеми і є новаціями нового закону й
ідеологічним стрижнем реформ в освіті. Адже ідея компетентнісного підходу до навчання – не нова.
Вона була задекларована в попередньому поколінні державних стандартів початкової і базової та повної
загальної середньої освіти, хоча на практиці не реалізована, оскільки не сприймалася на рівні локальних
корпоративних ідеологій та трактувалася як чергове "реформаторство", котре педагоги публічно
схвалювали. Але оскільки запровадження компетентнісного підходу не вимагалося на рівні оцінювання
якості результатів освітньої діяльності (наприклад, в ДПА і ЗНО) та не враховувалося в показниках
ефективності діяльності закладів, саме тому більшістю представників учительства не сприймалося на
рівні мотивації і ставлень та не стало цінністю в полі освітньої практики.
Проаналізуємо тепер ідеологічне поле Концепції "Нова українська школа". З тексту Концепції можна
виокремити такі ідеї:
- ідея оновлення змісту освіти на компетентнісних засадах;
- ідея педагогіки партнерства;
- ідея оновлення професійної вчительської мотивації;
- ідея дитиноцентризму;
- ідея наскрізного процесу виховання, який формує цінності;
- ідея структурного оновлення закладів освіти;
- ідея автономії через децентралізацію управління;
- ідея справедливості у розподілі публічних коштів;
- ідея рівного доступу до якісної освіти;
- ідея нового освітнього середовища.
Як бачимо, ці ідеї знаходяться в гармонійному поєднанні з ідеологічним полем Закону України "Про
освіту". Це природно, оскільки ідеологами цих документів на етапах творення були представники одної
команди реформаторів освіти.
Аналіз тексту Концепції розвитку педагогічної освіти (2018) дає підстави стверджувати про наявність
у документі таких засадничих ідей, а саме:
- ідея випереджувального розвитку педагогічної освіти;
- ідея освіти впродовж життя;
- ідея компетентнісної орієнтації освіти;
- ідея зростаючої ролі неформальної й інформальної освіти;
- ідея регульованості педагогічних професій;
- ідея диверсифікації шляхів доступу до педагогічної професії,
- ідея диверсифікації видів, форм і способів підвищення кваліфікації;
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-ідея покращення якості освіти через залучення фахівців непедагогічних професій, упровадження
інтернатури та альтернативних моделей безперервного професійного та особистісного розвитку
педагогів;
- ідея потенційної ефективності комплексної реформи педагогічної освіти в Україні;
- ідея ефективності такого інструменту як новостворена система внутрішнього та зовнішнього
забезпечення якості педагогічної освіти;
- ідея академічної мобільності здобувачів вищої педагогічної освіти;
- ідея потенційної ефективності національного та незалежних порталів розвитку педагогічної
майстерності;
- ідея ваучеризації професійного розвитку педагогічного працівника як гарантії реалізації його
академічної свободи щодо вибору виду, форми та суб’єкта надання освітніх послуг з підвищення
кваліфікації в межах законодавства.
Таблиця 2
Зіставлення ідей ЗУ "Про освіту", Концепції НУШ і Концепції РПО
ЗУ ''Про освіту''
Концепція НУШ
Концепція РПО
1 - людина – найвища - ідея дитиноцентризму;
- ідея про педагога як рушія суспільних
змін;
цінність
2 - ідея про освіту як - ідея оновлення змісту - ідея
випереджувального
розвитку
запоруку
розвитку освіти на компетентнісних педагогічної освіти;
- ідея компетентнісної орієнтації освіти;
суспільства, об’єднаного засадах;
- ідея зростаючої ролі неформальної й
спільними цінностями і
інформальної освіти;
культурою
3 - ідея
необхідності - ідея нового освітнього - ідея
потенційної
ефективності
комплексної реформи педагогічної освіти
покращення
якості середовища;
- ідея
оновлення в Україні;
освіти
професійної
вчительської - ідея
регульованості
педагогічних
мотивації;
професій;
- ідея
структурного - ідея диверсифікації шляхів доступу до
оновлення закладів освіти;
педагогічної професії,
- ідея наскрізного процесу - ідея диверсифікації видів, форм і
виховання, який формує способів підвищення кваліфікації;
цінності;
-ідея покращення якості через залучення
фахівців
непедагогічних
професій,
упровадження
інтернатури
та
альтернативних моделей безперервного
професійного та особистісного розвитку
педагогів
- ідея ефективності такого інструменту як
новостворена система внутрішнього та
зовнішнього
забезпечення
якості
педагогічної освіти;
4 - ідея доступності освіти - ідея рівного доступу до - ідея академічної мобільності здобувачів
якісної освіти;
вищої педагогічної освіти;
- ідея
справедливості
у - ідея
потенційної
ефективності
розподілі публічних коштів; національного та незалежних порталів
розвитку педагогічної майстерності;
- ідея ваучера професійного розвитку
педагогічного працівника як гарантії
реалізації його академічної свободи щодо
вибору виду, форми та суб’єкта надання
освітніх послуг з підвищення кваліфікації
в межах законодавства.
5 - ідея доброчесності
6 - ідея автономності
- ідея
автономії
через
децентралізацію управління;
7 - ідея партнерства
- ідея
педагогіки
партнерства;
8 - ідея навчання впродовж
- ідея освіти впродовж життя;
життя
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Компаративний аналіз комплексів ідей з трьох документів (табл. 2), що визначають генеральний
напрям реформи освіти в Україні, дало можливість визначити такі наскрізні ідеологеми:
- людино центризм / дитиноцентризм в освіті;
- компетентнісний підхід на всіх рівнях освіти;
- покращення якості освіти шляхом змін в освітньому середовищі та розвитку професіоналізму
педагогів;
- доступність освіти;
- автономність суб’єктів освітньої діяльності;
- освіта/навчання впродовж життя;
- партнерство як запорука гармонійного розвитку освіти.
Як зазначалося нами вище, для "вживлення" цих ідеологем у локальні корпоративні ідеології
необхідно їх відобразити в змісті й спрямованості нових документів, що визначають вимоги до
професійного розвитку педагогів початкової школи, а саме: у професійному стандарті на професію
"Вчитель початкової школи" та в типовій освітній програмі організації й проведення підвищення
кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти.
Аналіз змісту зазначених документів виявив у них частину з наведених вище ідеологем, але
новаторські ідеологеми доброчесності, автономності, партнерства відсутні в контекстах
компетентностей, знань і розумінь, умінь і диспозицій, окреслених стандартом і програмою. Але ж саме
популяризація цих ідеологем, донесення їх до слухачів та спонукання до позитивного сприйняття цих
ідей, мають бути у фокусі уваги фахівців закладів ПППО в роботі з педагогами, оскільки, як
зауважувалося нами вище, саме ці ідеологеми і є новаціями нового закону й ідеологічним стрижнем
реформ в освіті.
Висновки та перспективи. Вивчення ідеологічного поля сучасної освіти на основі аналізу
нормативних джерел, що визначають параметри реформи системи освіти, виявило комплекс ідеологем,
які є своєрідним ідейним стрижнем змін, мають мотиваційний та ціннісний потенціал для позитивних
змін в освіті. Але неврахування новаторських ідеологем доброчесності, автономності, партнерства в
документах, що визначають конкретний зміст, підходи до реалізації, організацію та логістику переходу
до Нової української школи і впливають на локальні ідеології освітян, загострюють необхідність
оперативного уточнення закладами післядипломної педагогічної освіти змісту і форм роботи з
педагогами, які готуються до роботи в НУШ. Акцентування уваги на академічній доброчесності,
академічній свободі, організаційній автономності, державно-громадському та державно-приватному
партнерстві є необхідною умовою позитивних змін в полях корпоративних ідеологій педагогів та
спрямування й мотивації їх до позитивних змін. Загалом взаємодія визначених нами ідеологічних полів,
вплив ідеологем на професійну діяльність освітян та способи корекції ідеологічних складників
професійної свідомості потребують комплексного дослідження з метою ефективної імплементації
положень реформи та досягнення задекларованих у концепціях і законі результатів.
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Смагин И. И. Идеологемы образовательной реформы.
В статье охарактеризованы основные идеи и принципы, которые создают идеологическое поле
отечественного образования и содержатся в нормативно-правовых актах, обеспечивающих переход к
Новой украинской школе. Выяснено, что обновленное идеологическое поле отличается от предыдущего
идеологемами доброчестности, автономности, партнерства. Обосновано, что указанные идеологемы
являются своеобразным идейным стержнем реформы, имеют мотивационный и ценностный
потенциал для позитивных изменений в образовании. Сделан вывод о необходимости учитывать эти
идеологемы в процессе обновления содержания и форм работы в учреждениях последипломного
образования с педагогами, которые готовятся к работе в Новой украинской школе.
Ключевые слова: идеологема, идеология образования, образовательная идеология, корпоративная
идеология, локальная идеология.
Smagin I. I. Ideologems of Educational Reform.
The reform of education in Ukraine encourages its performers to focus on the axiological aspects of educational
activity. The researching question deals with the problem of correction of teachers valuables, emphasis of
motivation and the change of attitudes among subjects of educational activity on the basis of the ideology of the
updated legislation.
The aim of the article is to distinguish between normative and legal acts defining the principles of reforming the
educational sector, the key ideologues of the modern educational reform and the search for their possible
influence on changes in the local ideologies of primary school teachers through the newly created professional
start and the program of professional development.
The material of the research is based on the analysis of ideological fields that create normative legal acts in
education, pedagogical practice and implementation of the basic provisions of the reform of education. At the
implementation stage of the reform at the elementary school level, there is a need to clarify the whole complex of
ideas declared by performers and to determine the possibilities for the transition of these ideas from the level of
educational ideology to the level of corporate pedagogical ideology of those who will implement the reform.
The concepts of "ideology of education", "educational ideology", "local ideology", "corporate ideology" are
defined. Based on a comparative analysis of legislation, the key ideas and principles that underlie education
reform are identified. It is established that innovators for educators are ideologues of integrity, autonomy,
partnership, which need to be rooted in the corporate ideologies of educationalist. It is grounded that the
mentioned ideologues are a kind of ideological core of the reform, have a motivational and valuable potential
for positive changes in education.
It was proved that these ideas, principles, valuables are being changed, transformed, and even substituted by
others. Therefore, it is important during the professional development of teaching staff to pay attention to the
ideological and axiological aspects of reform. Implementation of the requirements of the new professional
standard for elementary school teachers and the new primary school teacher training curriculum for
postgraduate education should take place on the basis of the ideology and the relevant principles. It is concluded
that these ideologists need to be taken into account in the process of updating the content and forms of teachers
training in institutions of postgraduate education with teachers who are getting ready for work at the New
Ukrainian School.
Key words: ideologem, ideology of education, educational ideology, corporate ideology, local ideology.
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РОДИННО- ТА СУСПІЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІСНІ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
У статті розглянуто особливості побутування українських народних пісень родинно- та соціальнопобутового жанру на локальній території Східного Поділля. Визначено значення та вплив народних
пісень означеного жанру на формування самосвідомості сучасної молоді. Проаналізовано особливості
формотворення, а також здійснено музично-теоретичний аналіз пісенних зразків досліджуваного
жанру, що побутують та території Східного Поділля України.
Ключові слова: Східне Поділля, фольклор, народна пісня, мелодика, формотворення, особистість,
самосвідомість.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Роки незалежності України позначилися значними зрушеннями в
національно-державному житті: суттєво збільшена увага держави до національних святинь, на вищий
щабель (особливо серед молоді) підняті проблеми національного виховання, у певній мірі визначені нові
підходи до збереження та формування належної поваги до нетлінних духовних надбань українського
народу. Знаковим є й те, що в останні десятиліття спостерігається збільшення різного роду наукових
досліджень, у яких ґрунтовно розглядаються питання історії та теорії національної культури, історії й
теорії музичного фольклору зокрема. За нашими спостереженнями, набули актуальності та неабиякої
потреби фольклористичні дослідження, що здійснюються ентузіастами на малих територіях України.
Особлива увага сьогодення прикута до подальшої долі виявленого музичного фольклору на місцевих
(мікроареальних) територіях. Важливими є питання збереження, вивчення та опрацювання матеріалів,
добутих насамперед із сільських, як узвичаєно вважати – найчистіших першоджерел – вони потребують
грамотного документування і вивчення.
Історичний період, у якому ми живемо, поступово стає тим часом, коли саме фольклор на
регіональному рівні має виступити стимулятором активного звернення (зокрема, молодих українців) до
вивчення вагомої за своїм змістом, істинно правдивої духовної спадщини рідного народу, яку впродовж
віків удалося зберегти нашому етносу в кращих його локальних зразках. Прикрим є той факт, що нині
окремі зразки народнопісенної творчості, продовжуючи відігравати роль особливого "архіву" історії
нашого етносу, за багатьох об’єктивних, суб’єктивних і природних причин мають загрозливу тенденцію
до стрімкого випадання з ужитку (особливо це торкнулося обрядовості – як родинної так і соціальної).
Давня пісня, створена народом, зафіксована збирачем-дослідником, має силу, яка дає можливість
сучасній молоді "достукатися" до минулого, відчути чистий дух численних поколінь нашого славного
загальнонаціонального "родинного" дерева, заглибитись, вникнути, доторкнутись до трепетних почуттів
наших прабатьків, осягнути зміст їх думок уже в нашому, цивілізованому та суперечливому часі.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Народна пісня пройшла,
складний і важкий шлях. Перші записи української пісні з’явилися в XVI ст. (згадки про них знаходимо в
стародавніх; літописах). У різні історичні часи ставлення до дійсно першоджерельного співу було
неоднозначним: народну пісню затоптували і возвеличували, та, всупереч усьому, її розквіт не
припинявся ні на мить.
На думку філософа Й. Гердера, чим ближче до природи стоїть народ, тим вища і цінніша його пісня.
Отож дозволимо собі процитувати слова сімдесятилітньої виконавиці прадавньої пісні із села Бахтин
Мурованокуриловецького району на Вінниччині Ніни Карпівни Працьовитої: "Моя пісня – то молитва,
бо співана ще вустами моєї прабабки і лягла на моє серце не так собі... Це моя річечка, що гомонить
селом, це давня вічна гора, це нескінченні зелені левади, це Мур старого млина, що чув тисячі людських
сповідей, це моя душа...". Правдивість та чистота цих слів простої співачки з народу є якнайкращим
підтвердженням позиції дослідників. Вони притримуються думки, що народна пісня живе понад 300
років, а кожен пісенний зразок з народу є своєрідним архівом та душею щонайменше 5-6 поколінь.
Автор "Досвітніх вогнів", безсмертна Леся Українка писала, що пісні – це єдине добро народу, тому
що можна знищити все, за винятком голосу душі [1: 450]
Проте, на найвищий щабель ставив народну пісню вчений, дослідник-фольклорист кінця XIX –
початку XX ст. Климент Квітка. Він зазначав, що народна музика, пісня "відкриває цінності значною
мірою неоднорідні і неспівміримі з цінностями сучасної композиторської школи" [2: 133].
© Сторожук А. І., 2018
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Окреслення невирішених питань, порушених у статті. Розглядаючи культуру в цілому як
складний феномен життя етносу, а народну творчість як колективну пам’ять, що з праісторичних часів
накопичує та утримує в своїх давніх пластах знання про минуле, його образи, які потрапляють у нашу
сучасність через різні сфери людської діяльності й збираються в архаїчних кодах структурних елементів
культурної та історичної традиції, виникла потреба особливої уваги до непересічної ролі в історичному
розвитку української нації її найголовнішого чинника – народної творчості (фольклору), зокрема пісень
родинно- та соціально-побутового жанру локального регіону Східного Поділля, адже у процесі
етногенезу саме фольклор виступає чи не головним і абсолютно унікальним за своєю природою
транслятором. За визначенням С. Грици, фольклор складає основу цивілізації, є щонайпершим
відтворенням життя в його природних і суспільних формах [3: 74] "... є могутнім фактором збереження
святинь, без яких людина втрачає зв’язок з навколишнім світом, свою індивідуальність на тлі
стандартизованого "ширвжитку". Він – ідеологія (народна мудрість!), якщо хочете, екологічна релігія,
котра регенерує давні традиції, повертає нас до матеріальних витоків [3: 39].
Формулювання мети і завдань статті. Таким чином, з огляду на актуальність досліджуваної
проблеми, метою статті є з’ясування та наукове обґрунтування ролі родинно- та суспільно-побутової
пісні Східного Поділля в формуванні самосвідомості, духовної культури молодої особистості.
Завданнями статті є історичний та музично-теоретичний аналіз автентичної пісні Східного Поділля, а
також з’ясування необхідності вивчення та збереження національного музично-фольклористичного
надбання українського народу.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Наукові
дослідження біологічного, соціального, культурного розвитку людства засвідчують у глибинних, шарах
культури народів у цілому наявність окремих оригінальних пластів (як матеріальних, так і духовних), що
мають свої, відмінні, специфічні традиції, особливості, неповторні риси. Кожен найдрібніший виявлений
факт чи явище привертає увагу вчених-дослідників і має право, в залежності від вагомості, або на
простий поверховий розгляд, або ж на суттєве наукове дослідження.
Відповідно, прадавню пісню як феномен, творений людиною від найдавніших часів і до сьогодення,
слід розглядати не тільки як засіб пізнання будь-якого народу, його культури, багатства почуттів тощо.
Автентична пісня правомірно має розглядатися з позиції історизму як історичне джерело, як історичний
документ нації, епохи, а географічний аспект дослідження фольклору нації (зокрема прадавньої пісні)
дозволить визначити шлях її розвитку та місце в глибинах історії.
І. Франко зазначав, що в багатих прикладах народної творчості українців завжди знаходилися могутні
зародки майбутнього, спочивали сімена, котрі й по тисячі літ не втратили своєї плодючої сили [4: 480].
Важливість слів І. Франка очевидна, коли ми сьогодні "прочитуємо" нові записи музичного
фольклору, відшукуючи та доторкаючись до тих зародків, що доносять до нас "справжність", правдивість
пісні (слід сказати, що останні роки засвідчують неослабний інтерес до вивчення, розуміння прадавніх
зразків фольклору).
Виходячи із вищезазначеного, можна припустити, що залучення до розгляду навіть незначної
кількості пісенних матеріалів дасть можливість зробити ще один крок до розкриття локальних
особливостей творення та манери виконання прадавньої пісні на окремо зазначеній території.
На наш погляд, цікавими є зразки родинно- та суспільно-побутових пісень, записані студентами
Глухівського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Барського гуманітарнопедагогічного коледжу імені Михайла Грушевського на території Вінниччини та Хмельниччини в
Барському, Літинському, Жмеринському, Мурованокуриловецькому, Віньковецькому, Деражнянському,
Крижопільському, Мотилів-Подільському, Шаргородському, Тиврівському районах. При розгляді цих
пісень простежуються національні стильові закономірності, риси, які чітко вказують на прикмети
фольклорних жанрів, що зародилися значно пізніше (в даному розгляді – це родинно- та суспільнопобутовий жанр). На відміну від більш ранніх фольклорних жанрів (думи, історичні пісні, календарно- та
родинно-обрядові тощо), цей пласт на зазначеній території зберігся найкраще. Розвиток та становлення
його мають відмінні особливості, що є цінним для науки.
На нашу думку, стан найбільш поширеного та масивного жанру, що побутує на наших теренах
сьогодні, не буде чітко окреслений без навіть побіжного розгляду окремих історичних фактів у процесі
його розвитку. Отже, короткий екскурс в історію нашої пісні дозволить нам ґрунтовніше осмислити
сучасний стан прадавньої родинно-побутової та суспільно-побутової пісні українців загалом і на окремій
території зокрема.
Кінець XIX – поч. XX ст. характеризуються поглибленням кризи народнопісенної культури. В першій
половині XX ст. ще співало село і місто, співали сім’ї, родини, співала Україна. Далі доля до народного
співу була не надто ласкава. З різних причин майже припинився спів у побуті, що, на нашу думку, стало
результатом втрати двох, а то й трьох поколінь співаків, які могли б продовжувати славні традиції
народного виконавства.
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У середині XX ст. було зафіксовано значну тенденцію заміни солоспівочих версій багатоголосими.
Фактично, в цей же час (в кінці XIX ст. на початку XX ст.) пустило пагони росту підголоскове
багатолосся, а далі розпочався процес витіснення сольного співу гуртовим (побутує думка, що Східне
Поділля одним із перших було опановане багатоголосою традицією). Понад століття ця тенденція
зберігається на теренах усієї України, а названі видозміни, як фіксують збирачі, безумовно, торкнулися й
Східного Поділля. Тому музичні фольклорні зразки в останні роки засвідчують переважно гуртове
виконання, здебільшого це однорідні, як правило, жіночі групи, значно рідше (майже поодиноко) – гурти
чоловічі. Спостерігається поступове нівелювання або і фактичне зникнення зразків календарнообрядового та родинно-обрядового співу: як правило, фіксуємо один-два зразки цих жанрів на приблизно
сорок-п’ятдесят записаних. Звертаємо увагу на те, що записи останніх років здійснені в основному від
людей старшого, похилого віку, виконання "молоде" майже не простежується (ще один із доказів того,
що йде поступова втрата побутового співу).
Із окресленого вище, причину наявних проблем сучасного стану автентичної пісні Східного Поділля
вбачаємо в наступному: нинішнє покоління, за винятком одиниць, не має в пам’яті та "на слуху"
традицій народного виконавства, а старше покоління, носії справжньої подільської народної манери
невпинно відходить у Вічність, що призводить не тільки до втрати окремих локальних елементів
співочих навичок манери звукоутворення, притаманних саме Східному Поділлю, але й до стійкої
тенденції поступового зникнення в сільському та міському середовищі тих виконавців та гуртів, які б
"тримали життя" автентичного співу (манери).
Про доцільність обов’язкового залучення до збереження народної пісні гуртів та соло-виконавців, які
володіли б відповідною манерою співу, ще на початку XX ст. в статті "Потреби в справі дослідження
народної музики на Україні" писав Климент Квітка, наголошуючи на важливу участь у дослідженні
народної автентичної пісні "живої демонстрації народної музики". Фольклорист зазначав: "Групи
виконавців народної музики можуть складатися як із людей неосвічених, взятих із самого села, що
навчилися свого мистецтва чисто традиційною дорогою, так і з людей освічених, що схочуть навчитися
[...] щиро народних способів співу, із свідомою історико-етнографічною метою зберегти давньонародний
хист після того, як він у самім народі зникне..." [5: 138].
Постає питання: яким же чином можна відрізнити справжній, дійсно народний зразок від "підробки",
що звучить, на перший погляд, правильно, навіть якісно?
Ще на початку минулого століття в своїх наукових працях про типологію народної пісні (зокрема в
праці про ритмо-структурну типологію української пісні) Климент Квітка вказує на кілька складників
суто народного виконання, за якими можна "впізнати", визначити, її (пісню), як чисту, справжню, дійсно
народну. Прадавність та автентичність зразка вчений пропонує визначати за наявністю таких ознак:
інтонація – поява нетемперованих інтервалів, ритм – роздрібнення ординарного, тобто нормативноосновного часу, скорочення та подовження тривалостей, темп та характер – манера виконання (що надто
часто прив’язана до безпосереднього ставлення самого виконавця до пісні), мелодика – змінність
зворотів одного і того ж місця наспіву.
Зразки родинно- та суспільно-побутової лірики східноподолян передані старожитнім подільським
говором, що привносить у мелодику народної пісні регіону своєрідний, особливий мовний колорит. Ним
мудро та оригінально користуються співаки з народу при відтворенні конкретного пісенного зразка для
показу широкого спектру власних почуттів.
Давня народна пісня Східного Поділля, як правило, має куплетну форму, з удвічі повтореним
приспівом. Заспів відводиться одному із голосів; частіше – альтам, включення голосів поступове від
унісону до дво- та триголосся (традиційне народне двоголосся із типовим відхиленням в три голоси).
Гармонічний склад пісень нескладний, мелодії наспівні, доволі мелодичні, переважно задумливо-елегійні
– інтервалика аскетично проста, легка для запам’ятовування, будується в основному па терціях, октавах,
рідше – секстах. 3а ритмікою пісні, як правило, базуються на використанні восьмих, четвертних та
половинних тривалостей, які в більшості випадків з’являються в каденційних зворотах (що є
характерним для закінчень багатьох народних пісень не тільки нашого регіону). Тональність
натурального мінору найбільш уживана, відповідно і є найзручнішою для співу народною манерою.
Діапазон голосів рідко перевищує октаву, нону.
Багатокуплетність традиційної народної необрядової пісні східних подолян, в якій оспівується
широка гама почуттів, часто щирий, неприхований показ внутрішнього стану виконавця, вимагає й
відповідного тембру. Безпосереднє виконання базується на дотриманні виконавцями певного особливого
співацького стилю. Йому притаманний сильний купольно-грудний на стійкій опорі звук, що є
характерним для прадавнього народного співу.
Слід окремо сказати кілька слів про найпоширеніший на Східному Поділлі гуртовий спів. У
залежності від настрою гурту, від поетичного змісту даного зразка народні співаки кожен новий рядок
намагаються виспівати з якимись певними змінами, не втрачаючи при цьому основного настрою
фольклорного першоджерела. Сама фольклорна манера гуртового співу нашої місцевості
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характеризується своєрідними елементами імпровізаційності. Якнайкраще про цей спів свого часу сказав
Ф. Колесса: "Звичайний гуртовий спів є двоголосого складу. Кожний голос є тут цілком самостійний, хід
мелодійний, цілком самостійна пісня; це дійсно є варіант первісної пісні, котрий то відходить від свого
основного мотиву, то зливається з ним на якийсь короткий час, щоб знову відокремитись. Кожний такий
голос у гуртовому співі є самостійний контрапункт" [6: 245].
Подільська манера співу з давніх-давен славилася народною підголосковістю – використанням
співаками дзвінкого розспіву- виводу у верхній теситурі. Елементи цього прийому властиві виконавцям і
сьогодні, однак зустрічається цей прийом все рідше, а вивід-підголосок, як природне явище, має стійку
тенденцію до повного тембрового нівелювання.
На сьогодні, як і раніше, в фольклорних музичних матеріалах найчастіше зустрічаємо двоголосу
протяжну, так звану "довгу" пісню з довільним ритмом, варіюванням основи мелодії (прийом, який
використовується співаками для розвитку музичної тканини), з характерним напруженим тембром,
міцною "густою" подачею звуку всіма співаками. В традиціях побутового гуртового багатоголосого
співу подолян доволі часто прослідковується виразний рух нижнього голосу. В багатьох зразках чуємо
короткий заспів, який "гучно" підхоплюється рештою співаків. При цьому голосоведіння скромне та
прозоре і може подекуди мати лише незначні інтервальні зміни при чергуванні куплетів тексту.
Слід звернути увагу на досить часте використання співаками своєрідного оригінального розспіву
голосних звуків, коли стає яскраво відчутною підкреслено своєрідна акцентуація розспівуваних складів.
При цьому включаються такі прийоми, як несподівані зупинки, недоспіваність, незавершеність слів
тощо. Багатство, краса й оригінальність цих прийомів – незаперечні.
Аналіз зразків музичного фольклору засвідчує стійку неповторність поєднання грудного та
купольного звучання, в якому майже відсутнє нюансування (що є одним із визначених наукою чинників
народного виконавського стилю); часто народні співаки користуються м’яким швидкоплинним глісандо,
або особливими прийомами співу із використанням дрібної мелізматики; виконувані мелодії наповнені
особистісними, надзвичайно оригінальними давніми, часто простими й одночасно дуже багатими
прийомами творення звуку, що використовуються для показу своєрідного місцевого колориту. До засобів
творення цього колориту слід віднести динамічні та смислові акценти, розспіви голосних, діалектну
вимову, особливу тембральну фарбу, в певний момент співу специфічний зйом ("скид") звука тощо.
Цікавим фактом вважаємо часту видозмінність інтонаційного колориту, що почасти можна вважати
стійкою ознакою місцевою народного стилю виконання.
Слід відзначити й те, що особливою окрасою фольклору східних подолян, що в єдності з мелодикою
зачаровує багатством і неповторністю, є поезія, слово. Як зазначав Ф. Колесса, "українські народні пісні
подають недосяжні взірці чистої народної мови й високого поетичного вислову, розбуджують любов і
повагу до рідного слова" [6: 546].
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Таким чином, сьогодні вкрай
важливим стає акцентування уваги на тих діях, які дозволяють прискорити процеси впливу на
формування самосвідомості особистості, формуючи в неї здатність до сприйняття нових етнознань,
відповідальності й обережності в ставленні до всього того, що ґрунтується і розвивається на генах
спадковості.
До необхідних кроків, які, на нашу думку, дозволять встановити рівень збереженості народної
культури окремих регіонів, що, звичайно, впливатиме на формування самосвідомості молодого
покоління, варто віднести чітко спрямовану навчально-виховну та фольклорно-дослідницьку роботу з
молоддю, що потребує реального вирішення цілої низки освітніх проблем, які не завжди піддаються
швидкому розв’язанню на регіональних рівнях.
Нинішня нестача молодих виконавців із народу, що зберігали б локальний колорит народного співу
саме місцевості Східного Поділля, обумовлює створення в навчальних закладах груп (ансамблів)
виключно з тією метою, щоб народна, справжня, прадавня пісня продовжувала жити, зберігаючи дух
автентичного співу; з тим, щоб серед тисяч зразків ми могли віднайти та засвідчити саме свою пісню –
подільську, незрівнянно-особливу, чисто народну, творену східними подолянами впродовж віків.
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Сторожук А. И. Семейно- и общественно-бытовые песни Восточного Подолья как средство
формирования самосознания личности.
В статье рассмотрены особенности бытования украинских народных песен семейно- и социальнобытового жанра, бытующих на локальной территории Восточного Подолья. Определены значение и
влияние народных песен указанного жанра на формирование самосознания современной молодежи.
Проанализированы особенности формообразования, а также осуществлено музыкально-теоретический
анализ песенных образцов исследуемого жанра, бытующих на территории Восточного Подолья
Украины.
Ключевые слова: Восточное Подолье, фольклор, народная песня, мелодика, формообразования,
личность, самосознание.
Storozhuk A. I. Family and Social Songs of the Eastern Podillya as a Means of Forming a Personality
Consciousness.
The article deals with the features of the existence of Ukrainian folk songs of the family and social genre and the
local territory of Eastern Podillya. The significance and influence of folk songs of this genre on the formation of
self-consciousness of modern youth is determined. The peculiarities of form-forming are analyzed, as well as the
musical-theoretical analysis of song samples of the investigated genre, which are common and territories of East
Podillya Ukraine. The author defined the purpose of the article, which consists in elucidation and scientific
substantiation of the role of the family and social-household songs of Eastern Podillia in the formation of selfconsciousness, spiritual culture of the young person. The objectives of the article are to determine the historical
and musical-theoretical analysis of the authentic song of Eastern Podillya, as well as to find out the need to
study and preserve the national musical and folkloric heritage of the Ukrainian people.
The ways of preserving the national culture of separate regions are proposed, which, of course, will affect the
formation of the young generation's self-consciousness, to which the author relates the purposeful educationaleducational and folklore-research work with young people, which needs a real solution to a whole range of
educational problems that are not always exposed to a quick solution at the regional level.
Key words: Eastern Podillya, folklore, folk song, melodic, shaping, personality, self-awareness.
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ
У статі розглянуто основні передумови становлення нової науково-педагогічної школи інклюзивної
освіти; з’ясовано основні ознаки, яким вона має відповідати; обґрунтовано доцільність функціонування
досліджуваної школи на базі вищого навчального закладу; обумовлено полісуб’єктність даної школи;
визначено принципи функціонування науково-педагогічної школи з інклюзивної освіти та її функції;
виділено негативні чинники, які гальмують процес становлення нових науково-педагогічних шкіл в
Україні; запропоновано основні завдання щодо подальшого становлення науково-педагогічної школи
інклюзивної освіти.
Ключові слова: інклюзивна освіта, науково-педагогічна школа; інклюзивно-ресурсний центр.
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Входження України до загально європейського освітнього простору
спонукає реформувати освітню галузь відповідно до сучасних тенденцій. Однією із таких стала нова
форма навчання – інклюзивна. Загалом, інклюзивна освіта не є новим поняттям. У багатьох країнах вона
активно впроваджується впродовж останніх п’яти десятиріч і має позитивні результати. Беручи їх до
уваги, а також запити українського суспільства щодо освіти осіб із інвалідністю та іншими особливими
потребами, на сьогоднішній день прийнято ряд законодавчих актів, які регулюють питання інклюзивної
освіти. У свою чергу, це призвело до розширення тематики наукових досліджень, удосконалення
едукаційного процесу, підготовки як викладачів вищої освіти, майбутніх учителів, так і тих, хто вже
працює у сфері освіти; створення нових форм надання психолого-педагогічного супроводу осіб з
інвалідністю та підвищення кваліфікації фахівців.
У зв’язку із цим виникає потреба у становленні науково-педагогічної школи нової формації, яка б
очолила процес впровадження інклюзивної освіти. Перший досвід, усвідомлення перспектив, наявні
ресурси вже сьогодні дозволяють говорити про перший етап її формування.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми свідчить, що дане питання не є
новим як для українських науковців, так і для дослідників на пострадянському просторі. Вважаємо, що
серед вітчизняних учених найбільш ґрунтовно дану тему у різний час дослідили: С. Гончаренко,
Ю. Храмов, Є. Хриков. Різним аспектам функціонування наукових та науково-педагогічних шкіл
присвячені праці: В. Олійника (науково-педагогічні школи у післядипломній педагогічній освіті);
Л. Ляхоцької, В. Обозного, О. Усенко, М. Хорунжого (у закладах вищої освіти); О. Антонової,
Т. Гуменникова, М. Скрипник (вплив на підготовку фахівців); В. Андрейцева (організаційні питання
функціонування); А. Бойка, О. Гнізділової, О. Дубасенюк (наукові школи у педагогіці); C. Золотухіної
(виховний вплив науково-педагогічної школи) та ін. Загалом, продовж останніх років дослідження
феномену наукових шкіл починає посідати одне із провідних місць у наукових дослідженнях, що
свідчить про їх актуальність у розвитку науки та практики. Натомість, досліджень, присвячених
виникненню та актуальності на сучасному етапі розвитку освіти нових науково-педагогічних шкіл
(зокрема інклюзивного спрямування), ми не віднайшли.
Мета – визначити особливості становлення та перспективи розвитку науково-педагогічної школи з
впровадження інклюзивної освіти в Україні.
Виклад основного матеріалу. Насамперед відзначимо, що ми не ставимо собі за мету остаточно
розв’язати багаторічну дискусію щодо сутності, класифікації, структури, ролі, етапності розвитку
науково-педагогічної школи (чи будь-якої іншої форми неформального наукового співтовариства),
критеріїв оцінки її ефективності чи надати відповідну уніфіковану модель. Оскільки погоджуємося із
В. Андрейцевим та С. Гончаренком, що саме відсутність єдиних формалізованих вимог та
різноманітність підходів до розуміння і функціонування наукових формацій не обмежує, а навпаки,
сприяє творчому розв’язанню поставлених цілей. Щоправда, нам вдалося віднайти так звані "Положення
наукових шкіл", які прийняті різними вищими навчальними закладами в Україні. Аналіз цих документів
лише підтверджує попередню тезу, скільки у них закладені різні вимоги щодо формування і
функціонування цих шкіл, а також критерії оцінки діяльності тощо.
Натомість, ми спробуємо на основі загально визнаних ознак з’ясувати чи може проблема інклюзивної
освіти сприяти становленню нової науково-педагогічної школи.
© Удич З. І., 2018
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Насамперед зазначимо, що наразі існує декілька дефініцій, якими у літературі окреслюють
неформальне об’єднання дослідників довкола спільної мети науково-педагогічної діяльності. Найчастіше
це "наукова школа", "науково-педагогічна школа", "науково-освітня школа". До визначальних функцій
наукового співтовариства відносять не лише виробництво наукових знань, але й їх поширення та
підготовка обдарованих фахівців. Звідси випливає, що будь-яке об’єднання науковців, для якого
характерна спадкоємність і яке реалізовує освітню функцію є науково-педагогічною школою. Вважаємо,
що найбільш ґрунтовно поняття "науково-педагогічна школа" розкрите у працях О. Гнізділової:
"неформальне інтелектуальне об’єднання декількох поколінь педагогів-науковців, що характеризується
суттєвими тематично спільними науковими доробками як лідера, так і членів наукової школи, які є
викладачами вищих педагогічних навчальних закладів і здійснюють науково предметну підготовку
спеціалістів і кадрів вищої кваліфікації за програмами вузівської і післявузівської професійної освіти,
активно впроваджують результати власних фундаментальних і прикладних досліджень у навчальновиховний процес і в педагогічну практику" [3: 80].
Необхідно також зазначити, що найчастіше об’єктом сучасних досліджень виступають такі українські
науково-педагогічні школи як: застосування синергетичного підходу до дослідження педагогічних явищ,
до реформування освітніх систем; електронного дистанційного навчання; соціальної педагогіки як
міжгалузева галузь педагогіки і соціології; педагогічної майстерності; міжпредметної інтеграції;
управління соціальними системами; з дослідження проблем педагогічної творчості й технологій у
неперервній професійній освіті; професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів; мистецької
освіти; дистанційного навчання та організації кредитно модульної системи навчального процесу у
системі післядипломної педагогічної освіти та ін. [4]. Досвід їх діяльності, а також ретроспективний
аналіз функціонування подібних шкіл у ХХ ст. дали можливість визначити загальні ознаки, притаманні
даній формі творчої співдії дослідників. Опираючись на ці ознаки пропонуємо розглянути процес
становлення в Україні нової науково-педагогічної школи інклюзивної освіти і спрогнозувати подальший
її розвиток.
Серед передумов становлення науково-педагогічної школи, яка б досліджувала та впроваджувала
принципи інклюзії в освіту України виділяємо: інтеграційні освітні процеси; удосконалення нормативноправової бази освітньої галузі; запит суспільства на якісну освіту; рівень розвитку медичної галузі;
прогресивний розвиток технологій; зарубіжний досвід інклюзивної освіти.
Так, у період кін. ХХ – поч. XXI ст. освіта на рівні національної та міжнародної політики стає
пріоритетною галуззю. У першу чергу, це пов’язано із тим, що вона, перетворившись на продуктивну
силу, дедалі більшою мірою визначає успішність націй та цілих регіонів у конкурентній боротьбі за
виживання. На філософію освіти активно також починає впливати трансформація загальнолюдських
цінностей, завдяки яким люди із інвалідністю отримують можливість стати повноправними членами
суспільства. Ідеї рівності, доступності, свободи вибору проникають у всі сфери життя, стають основою
ідей інклюзії і відображаються у міжнародних нормативно-правових актах.
До нині Україною підписано та ратифіковано ряд міжнародних документів, які визначають напрями
реформування національної освітньої системи. Серед них: Всесвітня Декларація прав людини (1948 р.),
Конвенція про права дитини (1989 р.), Всесвітня декларація "Освіта для всіх" (1990 р.), Саламанська
Декларація (1994 р.), Програма дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами (1994 р.),
Дакарська Декларація (2000 р.), Конвенція про права осіб з інвалідністю (2006 р.) та ін. Ці документи
стали підґрунтям прийняття нових законодавчих та нормативно-правових актів, які відображають ідеї
інклюзії та закріплюють обов’язковість втілення її принципів в освітнє середовище. З метою
імплементації в Україні міжнародних норм та гарантій щодо забезпечення права на освіту дітям з
особливими освітніми потребами відбувається удосконалення нормативно-правової бази освітньої галузі.
Зокрема питання інклюзивної освіти включені у новий Закон Про освіту (2018 р.); у Укази Президента:
Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями
(2011 р.), Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини (2015 р.); Накази Міністерства
освіти і науки України: Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання (2010 р.), Про
внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання (2014 р.),
Положення про інклюзивно-ресурсний центр (2017 р.) та ін. Законотворчий процес щодо інклюзивної
освіти особливо плідним виявився у 2018 р., коли Міністерство освіти і науки України періодично
виносить на громадське обговорення та приймає нормативно-правові акти, які покликані регулювати
впровадження інклюзії у систему освіти (Накази: Про утворення робочої групи з питань удосконалення
нормативно-правового забезпечення інклюзивної освіти, Порядок створення груп подовженого дня у
державних і комунальних закладах загальної середньої освіти, Положення про ресурсний центр
підтримки інклюзивної освіти, Деякі питання комплексної оцінки розвитку дітей з особливими освітніми
потребами; а також ухвалено Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг" (№ 8556 від 6.09.18 р.) та ін. Таким
чином, наявна нормативно-правова база України у сфері інклюзивної освіти сприяє становленню нової
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науково-педагогічної школи, яка б здійснювала науково-практичну діяльність, спрямовану на
впровадження інклюзії в освіту.
Запит суспільства на якісну освіту в широкому значенні передбачає формування в особистості
життєвих та фахових компетентностей відповідно до її індивідуальних особливостей. Однак, аналіз
розвитку освіти, у тому ж числі спеціальної, свідчить про її кризу [6: 71–72]. Одним із проявів якої є
недостатня соціалізація та профорієнтація учнів з інвалідністю, нездатність класичної системи освіти
забезпечити гармонійний розвиток не лише учнів з інвалідністю, але й тих, хто має інші освітні потреби
(належить до національних меншин, є переселенцями із зони бойових дій, є обдарованими чи
педагогічно занедбаними ін.). Натомість, як демонструє багаторічний зарубіжний досвід, пропонована
інклюзивна освіта здатна дещо змінити ситуацію. Залишається лише адекватно впроваджувати її в
національну освітню галузь. Вважаємо, що здійснити це без наукового супроводу буде вкрай складно.
Сучасний рівень розвитку медицини дозволяє вже на ранніх етапах виявити порушення у психофізичному розвитку особистості, підібрати ефективне лікування, розробити оптимальну програму
реабілітації чи корекції розвитку. Усі ці заходи спрямовані на те, щоб мінімізувати можливі обмеження у
самореалізації особистості та адаптувати її до самостійного життя. Останнє можливе ще за умови
активної інтеграції даної особистості у соціум. І основним засобом у цьому виступає освіта.
Прогресивний розвиток інформаційних технологій вже сьогодні створив умови для виникнення нових
підходів до організації едукаційного процесу, залучення до нього як асистента учителів, так і асистента
дитини (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1/9-675 від 25.09.12 р., Закон України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо доступу осіб з особливими освітніми
потребами до освітніх послуг" (№ 8556 від 6.09.18 р.), застосування у навчальному процесі нових
технічних засобів та програм, завдяки чому уможливлюється спільне навчання учнів з типовим
психофізичним розвитком та інвалідністю (чи іншими порушеннями).
Крім цього, технології сприяли підвищенню мобільності осіб із інвалідністю шляхом удосконалення
та винайдення принципово нових компенсаторних та допоміжних засобів. Перші повністю (або в значній
мірі) компенсують втрачені чи ослаблені функції організму і якими споживач вимушений користуватись
постійно, та без яких неможливе (значно ускладнене) пересування, сприйняття зовнішньої (сенсорної)
інформації чи здійснення інших соціальних функцій. А другі – це засоби, які необхідні користувачу для
спрощення процесу самообслуговування, або з метою підвищення безпеки та комфорту при переміщенні
чи здійсненні інших соціальних функцій.
Зарубіжний досвід інклюзивної освіти стає предметом українських досліджень близько десяти років
тому. Він виявився важливим для розуміння інклюзії в освіті, оскільки країни Західної Європи, Північної
Америки впроваджувати її розпочали більше сорока років тому. Вважаємо, що вперше найбільш повно
це питання розкрите у монографії А. Колупаєвої [8]. Подальші наукові розвідки підтверджують тезу:
кожна національна система, у силу своїх особливостей та потенціалу, розуміння суті інклюзивної освіти,
соціально-економічного та політичного становища країни по-різному підходила до процесу
реформування спеціальної освіти та впровадження інклюзивної. Тому, очікування того, що можна взяти
досвід однієї держави і впровадити в українську освітню галузь, є марним. Крім наукового вивчення та
обґрунтування інклюзивної освіти вагому роль у поширенні інклюзивних цінностей в суспільстві
відіграють так звані "іноземні агенти змін". Цим поняттям охоплюємо усіх зарубіжних фахівців, які,
маючи досвід в інклюзивній освіті, роботі із людьми з інвалідністю, проводять в Україні спеціалізовані
тренінги, семінари, зустрічі, а також благодійні фонди, що фінансують відповідні проекти. Таким чином,
зазначені передумови сприяли поширенню ідей та цінностей інклюзії в освіті, появі нових затребуваних
напрямів прикладних наукових досліджень.
Вважаємо за доцільне нагадати, що розглядати інклюзивну освіту лише в контексті надання освітніх
послуг особам з інвалідністю – помилка. У документах ЮНЕСКО про інклюзивне
навчання наголошується, що воно стосується всіх учнів, з фокусом на тих, хто зазнав освітню сегрегацію
чи потребує додаткового соціального та / або психолого-педагогічного чи соціального супроводу (діти з
інвалідністю, діти-переселенці із зони бойових дій, представники національних меншин, обдаровані та
педагогічно занедбані діти, неповнолітні батьки та ін.) [9].
Ю. Сурмін запропонував ознаки наукової школи розділяти на формальні та неформальні.
Розширюючи його напрацювання визначаємо такі основні ознаки, які є актуальними для науковопедагогічної школи інклюзивної освіти: формальні (актуальна і єдина тематика досліджень науковців, її
практична значущість; наявність лідера; висока продуктивність школи (значна чисельність успішно
захищених дисертацій, наукової та навчально-методичної літератури); наявний власний категоріальнопонятійний апарат; високий індекс цитування робіт; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації; підвищення наукової кваліфікації учасників школи; наявність щонайменше три покоління
дослідників: засновник школи – його послідовник – учні послідовника; широта проблемно-тематичного,
географічного та хронологічного діапазонів функціонування наукової школи; активна педагогічна
діяльність; наявність патентів, сертифікатів, дипломів; залучення до співпраці фахівців інших галузей;
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офіційне визнання державою важливості наукових досліджень наукової школи) та неформальні
(визнання та високий авторитет лідера школи у наукові спільноті; самоідентифікація дослідників як
представників певної школи; ефективна система комунікації членів школи; панування у колективі
атмосфери творчості, новаторства, відкритості для дискусій; опір у діяльності на принципи наукової
етики; інформованість суспільства про результати діяльності науково-педагогічної школи; громадське
визнання даного співтовариства як наукової школи та з боку інших наукових співтовариств) [10].
Перераховані ознаки є предметом дискусій у науковому середовищі і потребують в майбутньому
уточнення.
Відповідно до цих ознак стверджувати, що в Україні вже є остаточно сформована науковопедагогічна школа інклюзивної освіти ще зарано. Але ми вже спостерігаємо нарощення наукового
потенціалу у вигляді захищених докторських та кандидатських робіт на тематику інклюзивної освіти
(О. Бородіна, Л. Будяк, Г. Давиденко, І. Демченко, І. Кузава, І. Луценко, Л. Перхун, Л. Полівко,
К. Польгун, О. Федоренко, О. Ферт, М. Чайковський, З. Шевців та ін.), затверджених тем у бюро
Міжвідомчої ради з координації досліджень НАПН України у галузі освіти, педагогіки, психології, а
також появі монографій, посібників та чисельних наукових статей та тему інклюзивної освіти.
Попередній аналіз діяльності українських науково-педагогічних шкіл, здійснений Є. Хриковим,
свідчить, що більшість із них функціонує на базі закладів вищої освіти. І це не дивно, оскільки саме вони
здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації учителів, їх асистентів, науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації, мають широкі можливості щодо практичного впровадження наукової роботи. Перед
сучасними вищими педагогічними навчальними закладами стоїть виклик швидкої переорієнтації
підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивної світи, а також створення умов для
отримання фаху абітурієнтами з інвалідністю та іншими особливими потребами. У цих умовах постання
науково-педагогічної школи інклюзивної освіти є одним із пріоритетів Тернопільського національного
педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. З цією метою здійснено ряд заходів: викладачами
кафедри педагогіки та менеджменту освіти обґрунтовано та впроваджено до навчального процесу нової
навчальної дисципліни "Основи інклюзивної освіти", забезпечено студентів та магістрів
необхідною навчально-методичною літературою [6]; розширено навчальну дисципліну "Педагогіка"
змістовним модулем з інклюзивної освіти; при кафедрі функціонує студентська науково-проблемна
група ''Інклюзія в освіті'', викладачами здійснюються наукові розвідки; створено у системі дистанційного
навчання інформаційно-ресурсного курсу "Інклюзивна освіта" для викладачів університету. Крім цього,
на базі університету утворено структурний підрозділ "Інклюзивно-ресурсний центр". Визначальною
метою якого є сприяння впровадженню цінностей інклюзивної освіти та створення умов доступності до
освіти абітурієнтам із інвалідністю.
Передбачаємо, що науково-педагогічна школа інклюзивної освіти матиме успіх за умови широкого
кола її суб’єктів. Адже інклюзивна освіта виступає міжгалузевим напрямком педагогіки, психології,
соціології і медицини. Тому цілком доцільно залучати до діяльності науково-педагогічної школи
фахівців інших галузей. Це не лише збагатить науково-дослідний інструментарій, але дозволить
експериментально перевіряти та застосовувати отримані результати на практиці. Основними суб’єктами
такої школи виступають дослідники, викладачі, студенти, здобувачі наукових ступенів. Важливими у
реалізації завдань школи є також представники інклюзивно-ресурсних центрів та центрів сприяння
інклюзивній освіті, які лише зараз проходять процес становлення. А також представники сімей, де є діти
із інвалідністю (іншими особливими потребами), члени громадських організацій, у яких накопичений
значний досвід роботи із людьми з інвалідністю. Без тісної співпраці між ними не можлива
результативна діяльність даної школи.
До основних принципів функціонування науково-педагогічної школи з інклюзивної освіти відносимо:
принцип єдності освітньої і дослідницької функцій; критичного підходу до результатів досліджень
попередників; зв'язку із практикою; відкритості; системності; цілісності; інноваційної діяльності;
наукової рівності ідей членів школи (врахування змісту, а не статусу члена школи); плюралізм. Не менш
важливими для позитивного мікроклімату у даній школі є принципи, виділені О. Гнізділовою: свободи
наукової творчості вчених та їх об’єднання в наукові школи; добровільності об’єднання вчених у наукові
творчі колективи; самоврядування наукових шкіл як самоорганізованих структур; невтручання органів
самоврядування у творчий процес наукових досліджень; колективності виконання фундаментальних та
прикладних наукових досліджень; вільного вибору вченими форм та методів наукових досліджень,
презентації їхніх результатів [3: 80]. Також важливим для розвитку наукової школи, її авторитету є
дотримання принципів академічно доброчесності.
Очікується, що завданнями досліджуваної школи стануть: наукове обґрунтування інклюзивної освіти,
підготовка наукових кадрів, збагачення методології едукаційного процесу, створення розгалуженої
системи підтримки педагогів та інших фахівців, які працюють в умовах інклюзії, налагодження взаємодії
різних інституцій, формування суспільної думки щодо освітніх інновацій.
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На основі цих завдань виокремлюємо основні функції науково-педагогічної школи з інклюзивної
освіти: формувальна (спрямована на розвиток у дослідників школи необхідних умінь та навичок, методів
досліджень, їх професійний саморозвиток, участь у різних заходах з підвищення кваліфікації;
підвищення авторитету науки); відтворення (підготовка науково-педагогічних кадрів); дослідницька
(генерування нових наукових ідей, концепцій, теорій, напрямів, генерація нових знань); освітня
(інтеграція наукових напрацювань школи у практику: підготовка майбутніх учителів, підвищення їх
кваліфікації); інформаційна (інформування громадськості, наукової спільноти про результати діяльності,
досягнення); комунікативна (налагодження системи комунікації між членами школи та з її опонентами);
аксіологічна (побудова взаємодії учасників школи, їх діяльності відповідно до науково-етичних,
педагогічних норм та загальнолюдських цінностей); консультативна (надання консультацій фахівцям,
які працюють в умовах інклюзивної освіти); координаційна (координування взаємодії різних суспільних
та державних інституцій, залучених до освітнього процесу; налагодження співпраці із зарубіжними
науковими школами які розробляють питання інклюзії в освіті); ресурсна (накопичення наукової,
навчально-методичної продукції членів школи; необхідного наявність матеріально-технічного
забезпечення).
До гальмівних чинників становлення науково-педагогічних шкіл в Україні, зокрема інклюзивної
освіти, відносимо: загальне падіння рівня гуманітарних наук; ізольованість наукових шкіл; домінування
кількісного та статусного показників у вимогах до оформлення науково-педагогічної школи;
домінування індивідуальної наукової роботи над колективною; відсутність налагодженої співпраці із
зарубіжними науковими школами; невиправдані ризики освітньої реформи та ін.
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Аналіз проблеми становлення
науково-педагогічної школи з інклюзивної освіти в Україні дозволяє зробити висновок, що ті
передумови, які склалися сьогодні, наявний науково-педагогічний потенціал і актуальність проблеми
інклюзивної освіти сприяють становленню на базі вищих навчальних закладів нових науковопедагогічних шкіл. Колектив такої наукової спільноти має усвідомлювати насамперед завдання, які
стоять перед ними, принципи, на яких має базуватися їх діяльність, а реалізація ними таких функції як
формувальної, відтворення, дослідницької, освітньої, ресурсної, інформаційної, комунікативної,
аксіологічної, консультативної, координаційної сприятиме становленню науково-педагогічної школи.
Особливістю досліджуваної школи стане також її полісуб’єктність. Найближчими завданнями зі
становлення науково-педагогічної школи з інклюзивної освіти, зокрема на базі ТНПУ ім. В. Гнатюка,
визначаємо: необхідність об’єднання наукових зусиль учених, які досліджують питання інклюзії в освіті,
зацікавлення цією тематикою молодого покоління дослідників; визначення лідера школи; залучення
фахівців інших спеціальностей.
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Удыч З. И. Инклюзивное образование – перспективное направление развития научно-педагогических
школ в Украине.
В статье рассмотрены основные предпосылки становления новой научно-педагогической школы
инклюзивного образования; выяснены основные признаки, которым она должна соответствовать;
обоснована целесообразность функционирования исследуемой школы на базе высшего учебного
заведения; обусловлено полисубъектность данной школы; определены принципы функционирования
научно-педагогической школы по инклюзивному образованию и ее функции; выделено негативные
факторы, которые тормозят процесс становления новых научно-педагогических школ в Украине;
предложены основные задачи по дальнейшему становлению научно-педагогической школы инклюзивного
образования.
Ключевые слова: инклюзивное образование, научно-педагогическая школа; инклюзивно-ресурсный центр.
Udych Z. I. Inclusive Education – Perspective Direction of Scientific and Pedagogical Schools Development
in Ukraine.
Today, significant reforms are taking place in the Ukrainian education system. They intend to take it out of
crises, maximally push it closer to the European standards, and make it competitive in the international market
of educational services. Inclusive direction is determined as one of the reforming directions. According to the
analysis of the special education state, the educational needs of persons with disabilities are not met, and
sometimes they are even negative. On the other hand, the inclusive form of education is completely new to
Ukrainian education and requires considerable scientific and practical development and research. That is why
the formation of a new scientific and educational school on inclusive education in Ukraine is currently a
relevant issue. It should become the center for the development of new technologies for the educational process
at all levels of education.
The main purpose of the article is to determine the peculiarities of the formation and prospects for the
development of the scientific and pedagogical school for the implementation of inclusive education in Ukraine.
For this purpose, theoretical and empirical methods of research were applied.
The article substantiates the prerequisites that contribute to the formation of the scientific and pedagogical
school: integration educational processes; improvement of the legal and regulatory framework of the
educational sector; a society's demand for high-quality education; the level of development of the medical
sector; progressive technology development; foreign experience of inclusive education.
All the features inherent in the scientific school have been gathered and organized into two groups: formal and
informal. The basic subjects of the scientific and pedagogical school for its effective functioning have been
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determined: researchers, teachers, students, graduate students, representatives of inclusive-resource centers and
centers for the promotion of inclusive education, families with children with disabilities (other special needs),
members of public organizations. The functions, principles and tasks of the scientific and pedagogical school of
inclusive education have been characterized. The retarding factors of the scientific and pedagogical schools
formation in Ukraine, in particular inclusive directions, have been clarified. The further way of formation of a
scientific and pedagogical school on inclusive education has been offered. On the example of the implementation
of inclusive education in Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University the author considers the
stage of the birth of a new scientific-pedagogical school.
Key words: Inclusive education, scientific and pedagogical school, higher education, inclusive-resource center.
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КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДИСЦИПЛІНАРНО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ МАТРИЦІ РОЗВИТКУ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В
УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
В статті представляється методологічна розробка дисциплінарно-методологічної матриці розвитку
здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти,
яка є рівневою та інтенціональною системою навчальних дисциплін та актуальних проблем. На основі
трансферу медичних знань в ціннісно-смислових і методологічних рамках вказаної матриці нами
репрезентуються нові методичні (чи дисциплінарні) напрями: ''Патопедагогіка'' (''Маргінальна
педагогіка''), ''Пропедевтика здоров’я і профілактики'', ''Збереження здоров’я і профілактика''.
Зазначені напрями є гуманітарною і педагогічною інтерпретацією традиційних медичних
дисциплінарних напрямів.
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність вчителя фізичної культури, методологія,
методика, трансфер знань, дисциплінарно-методологічна матриця, дисциплінарна структура, освітня
раціональність, парадигма.
Doctrina multiplex, veritas una.
Мудрість в тому, щоб знати все як одне.
Геракліт
Постановка проблеми. В освітньому процесі у вищих навчальних закладах формування
компетентностей реалізується на основі регламентованих систем навчальних дисциплін, в яких
відображені традиції і специфіка професії та проявлена парадигма сучасної науки. В післядипломній
освіті така регламентація відсутня, що відкриває можливості для творчості, інтерпретацій та створення
нових форматів і підходів до формування навчальних програм. При цьому в післядипломній освіті
використовується усталена і досить ефективна структура формування навчальних планів та програм. В
рамках цієї структури визначені як обов’язкові гуманітарний, професійний, інноваційний та інші блоки,
які варіативно заповнюються відповідними темами, курсами. Ця структура має тільки частково
дисциплінарний характер. Об'єктивно вона є змішаною – проблемно-тематично-дисциплінарною і
завдяки своїй варіативності відповідає реальним запитам освітян.
При формуванні чи удосконаленні таких складних за змістовним наповненням компетентностей як
здоров'язбережувальна, постає методологічно значима проблема підбору тем і дисциплін та формування
навчальних програм. Загалом це реалізується шляхом використання проблемного, цільового і
потребнісного принципів. Центральним аспектом є орієнтація на результати навчання [1: 17–26; 67–69].
Це відповідає сучасним європоцентричним тенденціям, а також є співвідносним до психофізіологічних
уявлень про навчання як процес формування функціональних систем. Відповідно до вчення П. Анохіна
про функціональні системи, вони формуються на основі мети і результату. Таким чином орієнтація не
тільки на мету але і на результат відповідає психофізіологічній природі людини, а таке навчання є
природовідповідним. При розробці навчальних програм нами враховуються також ресурси [1: 17–26; 67–
69] і запити слухачів [1: 17–26; 67–69]. Для післядипломної освіти, на даний час, такі критерії як
можливості працевлаштування [1:17–26; 67–69] і подальше навчання вчителя мають значно менше
значення, але також нами беруться до уваги. Визначальними критеріями є нормативні акти і стандарти
вищої освіти [1: 58–59] та врахування європейських і українських тенденцій розвитку.
При цьому залишається відкритими методологічні, педагогічно-організаційні та методичні питання
необхідності формування таких систем дисциплін (дисциплінарних основ чи матриць) і тем, які можуть
забезпечити розвиток достатнього інтелектуального, світоглядно-методологічного, герменевтичного,
аксіологічного, екзистенційного та культурно-професійного потенціалів вчителя. Це включає розвиток у
педагога здатностей до узагальнень, аналізу, концептуалізації, інтерпретацій, експертних розумінь та
панорамних і цілісних візій теоретичного базису професійної діяльності та практик збереження здоров’я,
а також вміння діяти самостійно та ін.
В даному напрямі актуальним є питання використання в післядипломній освіті фундаменталізації, яка
спрямована на розвиток системних, узагальнюючих, концептуальних, фундаментальних, професійносвітоглядних і науково-світоглядних знань та системного мислення. Фундаменталізація є
методологічною і навчальною передумовами розвитку професійної та інтелектуально-професійної
© Федорець В. М., 2018
220

Педагогічні науки. Випуск 4 (95).

''глибини'', ''наповненості'', інтелектуально-особистісного потенціалу, професіоналізації вчителя і
самоповаги, а також формування його професійної суб’єктності. На вихідному методологічному рівні
актуальним є визначення базисного набору дисциплін, напрямів, тем і проблем, які є дисциплінарною
основою навчальних програм.
Важливим в методологічному плані є те, що саме дисциплінарно-наукові напрями розкривають
панораму їм притаманних візій, цінностей, феноменів, закономірностей, інтерпретацій, методів. Кожна
навчальна дисципліна – це вікно у свій світ, в свою особливу ''реальність'' та специфічну ''когнітивність'' і
онтологію, це шлях до певних розумінь і знань та відповідна система інтелектуальних стереотипів і
інструментів. Тобто це онтологічний (буттєвий), гносеологічний (в розумінні пізнавальний),
герменевтичний (розуміння та інтерпретація), праксеологічний (в розумінні практик і технологій) виміри
культурно-освітнього і інтелектуально буття, ''входячи'' в яке вчитель розвивається, трансформуючись в
інтелектуальну особистість, а також підвищує свій професійний рівень та стає компетентним.
Сума, а точніше ''пізнавально-ціннісна'' система (матриця) певної конкретної дисципліни, розкриває
світ як багатовимірний, варіативний і формує професійний інтелект та визначає шляхи до оволодіння
практиками і технологіями збереження здоров’я. Актуальною складовою нашої проблематизації є
профілактика гострої кардіологічної патології [2], ризиком виникнення якої є рухова активність. Для
того, щоб вчитель міг оволодіти профілактичними і діагностичними навичками, розуміннями, візіями та
технологіями в нього має бути сформований певний рівень фундаментальних знань. Така підготовка
реалізується на основі використання системи традиційних дисциплін про людину і її здоров’я. До цих
дисциплін відносяться анатомія, фізіологія, патологія та ін.
На основі вищезазначеного аналізу значимості ''дисциплінарного виміру'' для формування методології
і методики розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах
післядипломної освіти нами визначається як актуальна, проблема необхідності розробки ''методологічнодисциплінарної матриці'', в структурі якої має бути відображена системність, фундаментальність,
трансдисциплінарна і міждисциплінарна специфіки та навчально-методичні особливості інтегративного і
специфікованого використання науково-дисциплінарних, проблемних, тематичних та практичних
напрямів. Недостатнє висвітлення вказаної проблеми в науковій педагогічній літературі визначає
необхідність конструювання методологічно-дисциплінарної матриці, що нами розглядається як
методологічна умова системного, інтегративного і ефективного застосування різних науководисциплінарних напрямів як усталених, так і нових, формування яких залежить від практичних та
навчально-методичних запитів і сумарно спрямовується на розвиток здоров’язбережувальної
компетентності вчителя фізичної культури, а також є значимим у вирішені актуальних питань
збереження життя і здоров’я дітей в умовах освітнього процесу. Сукупно вказані аргументи
репрезентують дану проблему як актуальну та розкривають необхідність проведення відповідного
дослідження.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологічні та методичні аспекти проблематики
збереження здоров’я в умовах освітнього процесу та формування здорового способу життя розкриті в
роботах О. Аксьонової, Т. Андрющенка, Г. Апанасенка, Н. Башавець, Т. Бережної, І. Беха, Ю. Бойчука,
Т. Бойченко, О. Вознюка, С. Гаркуші, М. Гончаренко, М. Гриньової, Ю. Драгньова, Л. Дудорової,
О. Єжової, С. Єрмакова, Г. Жарої, А. Жиденко, Г. Мешко, М. Носко, Л. Омельченка, В. Омельяненка,
В. Оржеговської, С. Панченко, С. Страшка, Г. Тимченко, В. Смоляра, В. Солнцева, Н. Соловьйова,
Л. Тихомирова, О. Ужеліна. Актуальні методологічні і технологічні питання валеології представлені в
дослідженнях В. Алябьєва, Г. Апанасенка, Т. Бойченко, І. Брахмана, Е. Булича., Н. Вайнера,
О. Гладощука, М. Гончаренко, Г. Грибана, І. Гундарова, Т. Камнєва, О. Качана, І. Корженко,
М. Костикова, І. Миргорода, О. Міхільова, І. Муравйова, Е. Нікитенка, С. Присяжнюка, І. Поташнюка,
Г. Хомутова, Н. Ярошенко. Проблематика профілактики гострої кардіологічної патології під час занять
фізичною культурою і юнацьким спортом висвітлена в роботах В. Будзини, Д. Окунева, О. Раганова,
О. Рябухи, А. Терехова, В. Федорця [1], S. Van Camp, C. Bloor, F. Mueller, R. Cantu, H. Olson, B. Maron,
N. Estes та інших дослідників. При формуванні методології нашої педагогічної системи ми спираємося на
методологічні і методичні розробки вище вказаних дослідників.
Для розробки ''дисциплінарно-проблемної матриці'' здоров’язбережувальної компетентності вчителя
фізичної культури ми використали поняття парадигми і дисциплінарної матриці, які були введені в науку
Томасом Семюелем Куном (англ. Thomas Samuel Kuhn) [3]. Поняття парадигми відображає не тільки
об’єктивізовані і концептуальні аспекти науки, а перш за все, інтегративно і цілісно розкриває її
світоглядний, ціннісний, символічний, ідеологічний, метафізичний, соціокультурний, темпоральноісторичний і комунікативний виміри. Відповідно в ''дисциплінарно-проблемній матриці'', яка
розробляється нами, відображене сучасне парадигмально узагальнене постнекласичне розуміння
здоров’я як ''благополуччя'', ''екзистенційної наповненості'', ''антропологічного феномену'' та ін. Саме
через антропологічно [2; 4] і гуманітарно [4] орієнтовані розуміння педагогіки і феномену здоров’я, а
також шляхом використання герменевтичних [5: 192–210], комунікативних [5: 146–164], аксіологічних,
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компетентнісних [1] і трансдисциплінарних [2; 4] візій та підходів, розкриваються визначальні аспекти
постнекласичної парадигми та специфіка освітньої раціональності [5], які є науково-практичними і
світоглядно-аксіологічними орієнтирами при розробці нашої методології та методик, практик і
технологій.
Розробка даної дисциплінарно-методологічної матриці, окрім репрезентації актуальних проблем і тем,
розкриває дисциплінарну організацію і епістеміологічну структуру певного ''фрагменту'' сучасної науки і
соціо-культурно орієнтованих практик збереження здоров’я. Нами також робиться спроба
антропологічно і практично орієнтовано репрезентувати феноменологію, онтологію, аксіологію та
людиномірну і освітньо орієтовану специфіку виокремлених антропологічно спрямованих
дисциплінарних і проблемних напрямів, а також висвітлити їх навчальну, культурно-освітню цілісність
та розкрити шляхи для практичного розуміння їх предметного [5: 123–128] знання. В даному аспекті
наші методологічні розробки базуються на методологічно-світоглядних ідеях і узагальненнях
дисциплінарної структури науки О. Огурцова [6]. Дисциплінарну організацію науки досліджували
І. Блауберг, П. Бордье, Б. Грязнов, И. Лакатос, І. Касавін, Б. Кедров, Д. Крейн, М. Малкей, Н. Маллінз,
Л. Мікешина, Т. Парсонс, В. Стьопін, Р. Уітлі, Б. Юдін та ін.
Філософською і методологічною основою наших парадигмально орієнтованих осмислень і
узагальнень дисциплінарних напрямів, спрямованих на формування здоров’язбережувальної
компетентності вчителя фізичної культури є антропоцентричні, феноменологічні, екзистенційні та
освітньо-філософські ідеї В. Кременя [7], І. Зязюна, В. Сухомлинського, О. Дольської [5], О. Больнова
(О. Bollnow) [8], І. Дерболава (І. Derdolav), М. Лангевельда (М. Langeveld), В. Лоха (W. Loch),
К. Роджерса (C. Rogers), Г. Рота (Н. Roth), М. Фуко (М. Foucault), В. Франкла (V. Frankl), К. Ясперса
(K. Jaspers), М. Шелера (M. Scheler). До дисциплінарно-методологічної матриці здоров’язбережувальної
компетентності близьким (майже аналогом) є усталене поняття міждисциплінарної матриці, яке існує в
соціології, і представляє собою об’єднання (точніше систему) певних дисциплін, які використовуються
для соціологічних досліджень.
Дисциплінарно-методологічна матриця розробляється нами на основі методологічних і методичноціннісних орієнтирів, якими представляються інноваційні, креативні, студентоцентричні та
євроінтеграційні ідеї, підходи, візії, досвіди і рекомендації, розроблені співробітниками Інституту вищої
освіти Національної академії педагогічних наук України. Перш за все, ми використовуємо концепти і
рекомендації, висвітлені в роботах [1] В. Лугового, Ж. Таланової, О. Слюсаренко, В. Захарченка,
Ю. Рашкевича. Розробки цих дослідників, в яких розкриті європоцентричні стратегії реформування
української освіти, є визначальними при формуванні навчальних освітніх програм [1]. В дослідженнях
вказаних авторів відображено осмислення європейського досвіду, який сформувався при реалізації
міжнародного проекту Tuning educational structures in Europe, TUNING (Гармонізація освітніх структур у
Європі) [1]. Метою проекту TUNING була імплементація ідей та підходів Болонського процесу.
Актуальними в даному напрямі є також методичні напрацювання дослідників Ю. Холіна, С. Кравцова,
Т. Маркова з Харьківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
Метою нашого дослідження була розробка дисциплінарно-методологічної матриці (структури), яка
репрезентується як актуальна складова епістеміологічної, методологічної, методичної, змістовної і
навчальної основ розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах
післядипломної освіти. Реалізація вказаної мети включала в себе аналіз значимих дисциплінарних і
проблемних напрямів; осмислення проблематики збереження життя і здоров’я учнів, питань норми,
патології, інклюзії та важливості діагностичних методик і технологій; трансферу знань, методологій,
стратегій і цінностей; актуалізацію питання освітньої раціональності. Значимим завданням при розробці
даної дисциплінарно-методичної матриці було питання демаркації наукових і квазінаукових, ''народних''
(в розумінні етнонаукових) та шарлатанських знань, уявлень і практик збереження здоров’я.
Виклад основного матеріалу. Мейстримом здоров’язбержувальної діяльності вчителя фізичної
культури, окрім розвитку здорового способу життя, є профілактика і корекція порушень здоров’я, та
найголовніше, мінімізація (і виключення) загроз життю [2] учнів. Ефективно це може бути реалізовано,
перш за все, на основі виділення діагностичного етапу і / чи компоненту як значимого в освітніх
технологіях і практиках збереження здоров’я, а також як обов’язкового інтелектуального навичку і
системи стратегій, сформованих в структурі здоров’язбержувальної компетентності вчителя фізичної
культури. Технологічно значимим є те, що педагог має здійснювати діагностичний контроль стану
здоров’я учнів в динаміці, в процесі проведення занять, в режимі реального часу (лат. Hic et nunc –
принцип тут і тепер), що включає аналіз наявного стану учнів та проекцію вчителем своїх діагностичних
візій в майбутнє. В здоров’язбережувальній діяльності діагностика є найбільш значимою, первинною і
найскладнішою. На її основі визначаються подальші шляхи діяльності і конкретні дії педагога, які є
варіативними та часто такими, що виключають одне одного: корекція, надання допомоги, зміна
тренувального режиму чи не втручання, тощо. Тому на основі осмислення значимості діагностичного
аспекту в збереженні життя та здоров’я учнів в здоров’язбережувальних технологіях і практиках ми
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виділяємо діагностичні і прогностичні, які мають свою особливу методологічну, інтелектуальну,
інтелектуально-ціннісну та інтуїтивно-чутливу природу.
Можна зауважити: ''Чому це важливо?''. Впровадимо освітні здоров’язбережувальні технології і всі
будуть здорові! Така думка має певну істинність, але лише частково, тому що кожен організм зреагує на
здоров’язбережувальні технології індивідуально, а той парадоксально. Крім того, майже всі технології на
заняттях з фізичної культури формуються на основі рухової активності, яка потенційно є умовою
виникнення ризиків [2]. Тому саме наявність системних ризиків, які створюються руховою активністю a
priori визначає діагностичні здоров’язбережувальні технології і практики як актуальні, і такі, які
потребують активної розробки. Вказані ризики також є освітньою умовою актуалізації (а також
відновлення, поглиблення і формування) у вчителя фундаментальних і спеціальних знань про людину.
Для того, щоб впровадити ''реальні'' діагностичні, технології і підходи, необхідно сформувати систему
методологічних, методичних та інтелектуально-ціннісних умов, серед яких, як провідний напрям, ми
виділяємо трансфер медичних [8; 9] і частково психологічних знань, стратегій, цінностей і тактик. Такий
трансфер потрібно здійснювати в рамках певних дисциплінарних і проблемних напрямів. Важливість
трансферу та інтеграції вказаних традицій обумовлена тим, що тільки в медицині вказані діагностичні
методики і технології є розробленими, об’єктивізованими і апробованими. Можливий інший шлях, який
існує тепер. Це відносно проста практика використання рецептурних знань та ''зрозумілих'', простих
рекомендацій.
На тепер до складу підготовки вчителя фізичної культури входять науки, які формують
фундаментальні знання про людину. Це такі дисципліни як анатомія, гістологія, фізіологія, біохімія.
Викладається також практично орієнтована дисципліна – валеологія. Разом з тим, знання, отримані в
рамках вказаних дисциплін, представляються досить схематичними, ідеалізованим та не достатньо
адаптованими до проблематики профілактики та корекції певних порушень і питання збереження життя,
яка в професійній діяльності вчителя фізичної культури є визначальною. Це зрозуміло, тому що
представлені дисципліни, окрім валеології, превентивної педагогіки є теоретичними. Тому нами
використовується ''Валеологія'' для розвитку здорового способу життя та формування ціннісного
ставлення до здоров’я. Важливою практично орієнтованою дисципліною є ''Превентивна педагогіка''.
В умовах післядипломної освіти існує значно більше можливостей для впровадження інноваційних і
проблемно орієнтованих підходів, систем, методик і формування навчальних програм. Відносно даної
проблематики, вказані інноваційні тенденції реалізуються нами шляхом трансферу медичних, гігієнічних
і психологічних знань. Нами сформована ''Антропологічна модель здоров’язбережувальної
компетентності вчителя фізичної культури'' [4] та апробована педагогічна система розвитку вказаної
компетентності, в розробці якої враховані значимі особливості дисциплінарно-методологічних стратегій,
які є характерними для медичної традиції та превентивної педагогіки. Специфічна дисциплінарнометодологічна структура, що є базовою і традиційною в підготовці лікарів, побудована на основі
виділеної ще Арістотелем [9; 10] схеми ''epishtime – tecnhe'' (знання – техніка, мистецтво), яка в рамках
нашої методологічної системи розширено інтерпретується в форматі методологічних стратегій: ''теорія –
практика'', ''фундаменталізація – технологізація'', ''схематичне – феноменологічне''.
Теоретичний блок у даній дисциплінарній структурі складають такі дисципліни, як анатомія,
гістологія, ембріологія, біологія людини, і біохімія, які є ''чистою'' теорією, і можуть розглядатися як
''epishtima'', в рамках яких людина представляється досить ідеалізовано, та певною мірою, ейдетично.
Tеchne, яке розуміється як практика, технологія, мистецтво, представлено розмаїттям клінічних
(лікувальних, практичних) дисциплін адаптованих до лікування. Крім того, існує виокремлено поняття
практики і володіння певною медичною технологією, а також перехідна ланка між теорією і
практичними дисциплінами – пропедевтика.
Інтерпретуючи схему Аристотеля [9; 10] ''epistima – tecnhe'' в рамках нашої методології, ми говоримо
про такі значимі в її складі методологічно-проблемні осі (напрями) як: ''ідеальне – реальне'', ''загальне –
специфіковане (конкретизоване)'', ''схематичне, ідеалізоване – феноменологічне, реальне'', ''цінності як
ідеї – цінності як ситуації, події, проблеми, феномени'' та ін. Актуалізація вказаних методологічнопроблемних стратегій (напрямів) сприяє розкриттю, осмисленню та репрезентації значимих аспектів
проблематики збереження здоров’я, що є важливим як для медичних, так і для освітніх практик і
технологій. В освітній практиці існує подібний поділ. Теоретичними (epishtime) предметами також
витупають анатомія, фізіологія, а превентивна педагогіка і валеологія мають технологічне (techne)
спрямування.
Розглядаючи надалі медичний формат дисциплінарно-методологічних схем і стратегій підготовки
фахівця, в яких відображено ідеї ''epistima – tecnhe'' і ''теорія – практики, технології'', ми визначаємо
наявність в них значимих і системоформувальних проміжних складових між крайніми полюсами. Тобто
''проміжок'' [10] між ''epistima'' і ''tecnhe'' є розробленим і ''заповненим''. Тому повністю медична
дисциплінарно-методологічна схема має такий вигляд:
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І. Теоретичні дисципліни. Вони розкривають панораму загальних ідеалізованих, нормативних,
схематичних та частково феноменологічних уявлень і знань про людину. Це такі науки, як: анатомія,
гістологія, ембріологія, фізіологія, біохімія, біологія людини, психологія (має значно ширший формат).
ІІ. Теоретичні і практично орієнтовані дисципліни. Вони формують уявлення про людину в системах
взаємодії: ''адаптація – дезадаптація'', ''норма – патологія'', ''нормативність – крайові, екстремальні стани і
стреси'', ''людина – середовище'', ''ідеальне, нормативне – змінене'' та ін. До цих дисциплін відносяться:
''Патологічна анатомія'', ''Патологічна фізіологія'', ''Фармакологія'', та ін.
ІІІ. Практично і методично орієнтовані узагальнюючі дисципліни, які також мають свою теоретичну
базу та формуються на основі фундаментальних (теоретичних) знань. Основна з них це ''Пропедевтика''
(грец. propaidéuō – вступ, попереднє навчання) (вступ до конкретної науки чи діяльності) терапії,
хірургії, психіатрії та ін. Пропедевтика формує загальні і цілісні знання та уявлення, а також розвиває
ставлення, інтенції, цінності, розкриваючи феномен людини в нормативних, крайових і патологічних
станах. Ця дисципліна висвітлює основи діагностики, класифікації основних порушень і шляхи та
стратегії профілактичних та лікувальних впливів.
ІV. Практично орієнтовані і специфіковані (конкретизовані) та проблемно спрямовані дисципліни, які
сформовані на основі своєї теоретичної бази та фундаментальних (теоретичних) знань пропедевтики,
патології, а також через осмислення відповідних практик. Це клінічні дисципліни, які формують
конкретизовані (специфіковані), феноменологічно, практично і технологічно орієнтовані знання, вміння,
навички, розуміння, інтерпретації, інтенції, ставлення, ментально-ціннісні стереотипи, тощо. Наприклад,
терапія, хірургія, ендокринологія тощо.
V. Практична діяльність, яка включає практики і технології. Це загальні, спеціальні і проблемно
орієнтовані практики.
Ефективність даної дисциплінарно-методологічної моделі підтверджена часом. По іншому і не
можливо навчитися медицині. Проводячи епістеміологічний аналіз вказаної схеми, ми можемо відмітити
наявність кількох етапів у переході від теорії до практики і технологій. Кожен з цих етапів має свої якісні
характеристики, які роблять наявність етапності обов’язковою. Відповідно кожен з зазначених етапів
(і / чи рівнів) (а це системи окремих дисциплін), будучи відносно автономним і завершеним,
відображають способи проблематизації, розумінь та інтерпретацій, а також формують і специфікують
(конкретизують) відповідні знання, навички, стратегії, тактики. Крім того, формування зазначених
складових професійної компетентності лікаря (знань, навичок, візій, цінностей тощо) і її в цілому є
неможливим при виключенні (відсутності) якогось із вказаних вище п’яти ''дисциплінарнометодологічних'' етапів.
Наступними важливим практично орієнтованим аспектом даної схеми є трансфер знань між різними
рівнями дисциплінарно-методологічної моделі. Це включає розгляд певних феноменів і проблем в різних
контекстах – контекстуалізацію. Крім того, при цьому здійснюється інтеграція, аксіологізація,
специфікація і практична та технологічна орієнтація не тільки знань, але й мислення, цінностей і візій
фахівця. При ''проходженні'' фахівця через вказані етапи в нього формуються не тільки певні знання,
розуміння, цінності, ставлення, але й трансформуються вже наявні. Важливим у цій складній
багаторівневій підготовці є також формування особистісних знань, ціннісних орієнтацій, ставлень,
установок і візій. Таким чином, представлена схема системно впливає і на професійну суб’єктність
майбутнього фахівця. Як говорили в давнину – Discere mutari est (Вчитися означає змінюватися).
В педагогічній теорії і практиках збереження здоров’я ''плавний'', логічний, системний перехід між
epistima і tecnhe майже відсутній. Еpistima і tecnhe функціонують як відносно відокремлені
епістеміологічні, ціннісні, світоглядні, методологічні і навчальні системи. Це, на нашу думку, є однією з
методологічних умов не достатньої ефективності і деякої ''штучності'' та ''загальності'' педагогічних
практик збереження здоров’я, а також відповідного дещо формального та ''ідеалізованого'' характеру
здоров’язбережувальних компетентностей. Звичайно, що для вчителів не потрібна така спеціальна
підготовка і відповідний об’єм знань як для лікарів. Ми і не ставимо таке питання. Ідеєю є необхідність
формування фрагментарних і специфікованих за змістовною наповненістю професійних
здоров’язбережувальних знань, які є одночасно цілісними і структурованими за смисловою структурою
(смисловим наповненням). Відповідно актуальним представляється також розвиток у педагога
панорамних, інтегративних, практично орієнтованих і специфікованих професійних уявлень, візій та
знань про здоров’я, основні ризики і патології, які реально зустрічаються в професійній діяльності
вчителя фізичної культури. І безумовно важливим є налагодити ''місток'', а точніше ціле
''епістеміологічне буття'', між педагогічними здоров’язбережувальними episteme і techne, між теорією і
практикою, ідеальним і реальним, схематичним і феноменологічним. Питання ставиться не стільки про
збільшення обсягу знань, а про їх специфікацію, систематизацію, феноменологізацію, практичну і
технологічну спрямованість, ціннісний і гуманістичний виміри. Тому ми, рецептуючи основні
методологічні аспекти зазначеної вище медичної дисциплінарно-методологічної стратегії,
трансформуємо її в нашу модель, яку називаємо дисциплінарно-методологічною матрицею.
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Таким чином, ми формуємо концепт дисциплінарно-методологічної матриці здоров’язбережувальної
компетентності вчителя фізичної культури. Вказана матриця є цільовим, системним і антропологічноціннісним об’єднанням навчальних дисциплін, тем та проблемних напрямів, що сукупно формують
методологічну, епістеміологічно-ціннісну, змістовну, навчально-методичну та практично орієнтовану
дисциплінарно-методологічну систему, спрямовану на розвиток здоров’язбережувальної компетентності.
Дисциплінарно-методологічна матриця відрізняється від близьких за смислом переліків навчальних
дисциплін наступними особливостями: вона є, окрім цільового, також культурно, антропологічноціннісним, проблемно, трансдисциплінарно і міждисциплінарно орієнтованим об’єднанням дисциплін; в
ній виділені, окрім навчальних дисциплін, як значимі певні теми (наприклад профілактика раптової
серцевої смерті) і проблемні напрями (наприклад проблема профілактики травм); вона формує
методологічні передумови ''створення'', відповідно до мети, стратегій і специфіки певних методично і
практично орієнтованих рівнів та ''методичних дисциплін'' (чи ''дисциплінарно-методичних напрямів'');
сприяє трансферу і інтеграції методології, знань, цінностей і візій; в ній актуалізовані рівневість
структури, яка в значній мірі задає послідовність та особливості розвитку здоров’язбережувальної
компетентності; завдяки цій структурі існує епістеміологічна основа для аналізу впливів на фахівця не
тільки окремих дисциплін, а сукупно дії виокремлених рівнів і матриці в цілому; актуальним аспектом є
формування в раціональних і смислових рамках даної матриці специфічної освітньої раціональності яка
середовищно (в рамках освітнього середовища) розглядається як інтелектуально-ціннісно-смислове поле
діяльності фахівця, а в особистісному вимірі репрезентується як певна метаякість, специфіка інтелекту
вчителя та особливість його раціональної професійної поведінки; з метою гуманізації актуалізується ідея
інтеграції наукової, професійної та культурної складових вказаних дисциплін на основі антропологічноціннісної орієнтації, що формується через розкриття освітньої раціональності; сукупність дисциплін
розглядається як цілісна методологічна, методична, навчальна і епістеміологічна система, яка, окрім
формування здоров’язбережувальної компетентності та інтелекту, впливає на професійну суб’єктність
фахівця та сприяє створенню гуманістично орієнтованого і інтелектуалізованого освітнього середовища
та ін.
Смислові,
знаннєві
та
інтенціональні
рамки
дисциплінарно-методологічної
матриці
здоров’язбережувальної компетенності розглядаються як системні передумови активного трансферу
методології, знань, цінностей і візій, що відповідно визначає необхідність організації наявних знань та
практик в нові та практично орієнтовані науково-дисциплінарні напрями (чи ''методичні дисципліни'').
На даний час їх можна розглядати поки, що частково як методологічні, та переважно як дисциплінарнометодичні напрями (''методичні дисципліни''), основною метою яких є ефективний розвиток
здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти.
Розкриваючи деякі актуальні характеристики, представимо зазначену нами дисциплінарнометодологічну матрицю розвитку здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури,
яка складається з п’яти блоків (рівнів).
І. Рівень теоретичних дисциплін про людину як виокремлений феномен. В рамках зазначених наук
людина розглядається відносно виокремлено та ідеалізовано (окрім психології і біології), ''ейдетично''.
Цим дисциплінам відповідає ''ідеальний'' концепт ''Людина''. Науки, які формують цей дисциплінарнометодологічний рівень, представлені анатомією, гістологією, ембріологією, фізіологією, біохімією,
біологією людини, психологією (ця наука має значно ширший формат). Вказані дисципліни
репрезентують систему загальних, нормативних, ідеалізованих, схематичних, фундаментальних уявлень і
знань про людину. Тобто цей блок залишається майже без змін. Він таким існував і раніше.
Крім традиційних дисциплін, ми актуалізуємо необхідність використання біомеханіки і кінезіології як
наук, необхідних для розуміння природи руху. Ми акцентуємо увагу також на необхідності актуалізації
феноменологічних, ціннісних, екзистенційних, людиномірних, гуманістичних аспектів при викладанні
вказаних дисциплін, а також ставимо питання про важливість впровадження такої дисципліни, як
антропологія (педагогічна, психологічна, фізична, філософська). Важливим є також налагодження
міждисциплінарних зв’язків між дисциплінами даного рівня і гуманітарними науками – педагогікою,
філософією, етикою, естетикою та мистецтвом.
ІІ. Рівень теоретично і практично орієнтованих дисциплін про людину, де вона розглядається в
контексті патологічних змін і взаємодії з середовищем. В цьому випадку нами репрезентується нова
дисципліна, яку ми на даному рівні визначаємо як основну. Це ''методична дисципліна''
''Патопедагогіка'' (чи ''Маргінальна педагогіка''). Вказана дисципліна є гуманітарно і педагогічно
орієнтованою інтерпретацією регламентованої для вивчення науки ''Патології'' (''Патологічної
фізіології''). В рамках ''Патопедагогіки'' формуються уявлення про людину в системах взаємодії: ''норма –
патологія'', ''адаптація – шкільна дезадаптація'' ''норма – патологія, що виникає чи проявляється в умовах
освітнього процесу чи під його впливом'', ''нормативність – крайові, екстремальні стани і стреси, що
формуються в умовах освітнього процесу'', ''Homo Educandus – освітнє середовище і процес взаємодії з
нормативними і патологічними наслідками'', ''ідеальне – реальні освітні умови і фактори ризику'',
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''ідеальне, нормативне – нормативні і патологічні зміни, які виникають в освітньому процесі'', ''сталість –
зміни'', ''сталість – процесуальність''. Загальні уявлення про ''Патопедагогіку'' висвітлені нами в журналі
''Наукові записки'' за 2018 рік (журнал Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова). В контексті вивчення патології (переважно етиології і патогенезу) на даному рівні
актуалізується біомеханіка і дефектологія, а також виокремлено вчення П. Анохіна про функціональні
системи, в рамках якого розглядається специфіка патологічних функціональних систем та рухової
активності. До цього рівня ми відносимо також усталену дисципліну гігієну.
ІІІ. Рівень практично орієнтованих узагальнюючих і методичних дисциплін, які мають свою
теоретичну базу та формується на основі фундаментальних (теоретичних) і практично орієнтованих
знань. Такою базисною і ''методичною'' дисципліною на цьому рівні нами представляється
''Пропедевтика здоров’я та профілактики''. В рамках даної нової дисципліни (чи точніше
дисциплінарно-методичного напряму) визначаються загальні підходи до збереження здоров’я і життя, а
також формуються узагальнені та стратегічні уявлення і стратегії профілактики та корекції значимої
патології. Вказана дисципліна спрямована на розвиток загальних, інтегративних, цілісних, ціннісних,
панорамних і частково конкретизованих (специфікованих) уявлень, знань, розумінь та інтерпретацій
здоров’я і значимих для освітнього процесу патологій та факторів і умов їх виникнення, в контексті
профілактики. ''Пропедевтика здоров’я та профілактики'' розкриває уявлення про людину в системах
взаємодії: ''життя – його збереження'', ''загальні уявлення про здоров’я – освітні умови збереження
здоров’я'', ''здоров’я – освітні умови і ризики формування патології'', ''загальні уявлення про здоров’я –
напрями збереження здоров’я''; ''здоров’я – загальні підходи до профілактики патологій'', ''здоров’я –
профілактика значимих в освітньому процесі патологій'', ''здоров’я – корекція значимих в освітньому
процесі патологій засобами фізичної культури'', ''здоров’я – діагностика здоров’я'', ''здоров’я –
діагностика значимої патології'', ''здоров’я – прогноз здоров’я'', ''здоров’я – прогноз виникнення
патології'', ''патологія – стратегії, умови і фактори її попередження'', ''здоров’я – стратегії, умови і
фактори його корекції співвідносно до профілактики порушень'', ''здоров’я – цінність і етика здоров’я'',
''здоров’я – інклюзія'', ''здоров’я – рухова активність і тренувальні режими'' та ін. В контексті стратегій
використання узагальнених підходів для збереження здоров’я, профілактики, діагностики і корекції на
даному рівні вивчаються такі усталені дисциплінарні напрями як: біомеханіка, кінезіологія, інклюзія,
дефектологія, а також виокремлено актуалізується вчення П. Анохіна про функціональні системи. На
даному рівні розкриваються стратегічні і базисні положення інклюзивної освіти і культури.
Актуалізуються загальні аспекти дефектології співвідносно з осмисленням базисних положень інклюзії.
Застосовується також валеологія і розроблені в рамках даного напряму загальні підходи до формування
здорового способу життя. На цьому рівні актуальними є використання превентивної педагогіки та
гігієни.
ІV. Рівень практично і технологічно спрямованих дисципліни. ''Збереження здоров’я та
профілактика'' (''Терапія здоров’я'') є основною ''методичною'' дисципліною на даному рівні. Вказана
дисципліна безпосередньо спрямована на збереження здоров’я та життя, а також метою її застосування є
профілактика та корекція (по можливості) конкретних патологій. Вона є ''кінцевою'' дисципліною на
методологічно-проблемній осі ''теорія – практика''. Дана дисципліна є феноменологічно орієнтованою в
широкому розумінні цього терміну. Феноменологія трактується в даному випадку: як спосіб
максимально широкої, але разом з тим доцільної та актуальної репрезентації систем необхідних знань і
уявлень про певні нормативні і / чи патологічні феномени; як шлях розділення, диференціації певних
феноменів; як напрям ''феноменологічно'' і практично орієнтованої специфікації (конкретизації)
діагностичних знань, цінностей, візій і методик та здоров’язбережувальних впливів; як ''пізнавальнофеноменологічна'' умова формування професійних і темпорально орієнтованих (в часовій розгортці)
візій, мислення, рефлексій та розвиток інтелектуально-аналітичних навичок і когнітивних стереотипів
спрямованих на прогнозування та розкриття здоров’язбережувальної антиципації (прогнозування і
передбачення, які розглядаються як необхідні компоненти професійного мислення і практик збереження
здоров’я); як складова розвитку ціннісного ставлення до людини, до її проблем та ситуацій; як візія, що
розкриває антропологічну, екзистенційну і кордоцентричну сутність збереження життя і здоров’я; як
технологічна і душевна інтенція збереження здоров’я, життя і антропного образу людини та ін.
''Терапія здоров’я'' (чи ''Збереження здоров’я та профілактика'') як ''методична дисципліна'' розроблена
в методологічних рамках медичних традицій, педагогіки здоров’я і превентивної педагогіки. Відмінністю
цієї дисципліни від валеології є інші та ширші теоретичні, методичні і світоглядні передумови розробки
та сама структура. ''Терапія здоров’я'' формується, перш за все, на основі класичних медичних принципів,
в основі яких лежить ідея не принесення шкоди, мінімізації впливів та їх доказовості, а також
максимально можливої об’єктивізації проблем та феноменів, які вивчаються. Здоров’я, як і патологія,
розглядається взаємозалежно тому, що патологія розуміється як спосіб адаптації і реагування організму
на певну проблему.
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Такі візії особливо є значимими в процесі впровадження інклюзії і відповідно є важливими при
формуванні інклюзивно орієнтованих професійних знань, цінностей та установок. В даному напрямі
також мінімізовані ілюзії та міфи про те, що нібито за допомогою нагромадження відносно простих чи
незвичайних і ''не традиційних'' впливів ми можемо значно покращити здоров’я чи провести ефективну
профілактику. Ця ''методична дисципліна'' (чи ''дисциплінарно-методичний напрям''), яка безпосередньо
''переходить'' в практики і технології збереження здоров’я, разом з дисциплінами вказаних I, II і ІІІ рівнів,
є епістеміологічною і методологічною умовою демаркації здоров’язбережувальних знань і практик
сформованих в рамках сучасної наукової парадигми від квазінаукових та ''народних'', міфів про здоров’я
і від шарлатанства.
В контексті специфікованих і практично орієнтованих візій та підходів до збереження здоров’я,
профілактики, діагностики і корекції на даному рівні актуалізуються біомеханіка, кінезіологія, інклюзія,
дефектологія, а також виокремлено вчення П. Анохіна про функціональні системи; репрезентуються
спеціальні підходи, практики і технології впровадження інклюзивної освіти, а також особливості
збереження здоров’я в дітей з особливими потребами в умовах освітнього процесу. Вивчаються значимі
практично орієнтовані аспекти дефектології співвідносно з інклюзивними знаннями. Використовуються
також технології і практики гігієни та превентивної педагогіки.
V. Рівень практичної здоров’язбережувальної діяльності. Вказана діяльність є інтелектуальною і
''інструментальною'' частиною реалізації здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної
культури, включаючись майже у більшість її компонентів: інтелектуально-ціннісний, діяльніснодискурсивний і інклюзивно-гуманістичний. Окрім методик, технологій і практик збереження здоров’я ми
виділяємо також освітні досвіди збереження здоров’я сукупно з їх аналізом та ціннісною і
інтелектуальною рефлексією.
Дисциплінарно-методологічна матриця, як і здоров’язбережувальна компетентність, розроблені нами
в концептуально-смислових рамках ідеї освітньої раціональності, сформованої О. Дольською [5]. Вказана
матриця є відповідно методологічно орієнтованою репрезентацією загально наукових, дисциплінарних і
проблемних аспектів освітньої раціональності. Вчителі фізичної культури в такому випадку
розглядаються як носії вказаної раціональності. Даний варіант освітньої раціональності спрямований на
збереження здоров’я, ми визначаємо як здоров’язбережувальну раціональність (чи освітню
раціональність збереження здоров’я). Здоров’язбережувальна раціональність формується на основі
рецепції та герменевтичної [5: 192–210] і ціннісної рефлексії медичної, педагогічної, гуманітарної та
філософської інтелектуальних традицій. Дисциплінарно-методологічна матриця і здоров’язбережувальна
компетентність розробляються нами в дусі європейської постнекласичної традиції раціональності,
значимою складовою яких є антропологічний, герменевичний [5: 192–210] і подієвий виміри [5: 206–
208].
Завершуючи розгляд нашої проблематики ми, акцентуючи увагу на значимості для збереження життя
дітей інтелектуального, діагностичного і прогностичного аспектів професійної діяльності вчителя
фізичної культури, а також концентруючись на важливості актуалізації і розкриття Raio педагога у формі
здоров’язбережувальної раціональності згадуємо, давню мудрість про те, що – Mens cuiusque is est
cujusqu (Розум кожного – це і є він сам).
Висновки. 1. На основі аналізу освітньої здоров’язбережувальної діяльності вчителя фізичної
культури ми актуалізуємо значимість інтегративного розвитку інтелектуальної і ціннісної складових, які
лежать в основі діагностичних візій, методик і технологій. Тому традиційний ''когнітивний компонент''
здоров’язбережувальної
компетентності
ми
визначаємо
як
''інтелектуально-ціннісний''.
2. Використовуючи трансфер медичних, гігієнічних, психологічних і гуманітарних знань, практик,
стратегій і цінностей та осмислюючи традиції європейської класичної і постнекласичної раціональності
та її репрезентацію в культурно-освітньому просторі у формі освітньої раціональності, а також
враховуючи значимість інтелектуальної складової в збереженні здоров’я дітей ми формулюємо базовий
системоорганізуючий
методологічний
концепт
дисциплінарно-методологічної
матриці
здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури, яка є рівневою, спеціалізованою та
інтенціональною системою усталених навчальних дисциплін, проблемно орієнтованих ''дисциплінарнометодичних напрямів'' та актуальних проблем і тем. 3. В структурі дисциплінарно-методологічної
матриці виділяються п’ять якісно відмінних рівнів, кожен з яких ''заповнений'' певними навчальними
дисциплінами та проблемними напрямами. Дана матриця сформована на основі аналізу і інтелектуальноціннісної рефлексії європейських інтелектуальних традицій та ідей європоцентричних реформувань
української освіти, а також шляхом осмислення компетентнісної парадигми і концепції освітньої
раціональності. 4. Відповідно до методологічного, ціннісно-смислового та інтелектуального полів,
визначених дисциплінарно-методологічною матрицею, нами виділяються такі нові дисциплінарні (чи
методичні, ''методичні дисципліни'' чи точніше ''дисциплінарно-методичні напрями'') напрями:
''Патопедагогіка'' (''Маргінальна педагогіка''), ''Пропедевтика здоров’я і профілактики'', ''Терапія здоров’я''
(''Збереження здоров’я і профілактика''. ''Патопедагогіка'' є гуманітарно орієнтованою інтерпретацією
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медичного напряму ''Патологія''. Напрям ''Пропедевтика здоров’я і профілактики'' спрямований на
формування панорамних, концептуальних, антропологічно-ціннісних та загальних візій, знань і підходів,
які розкривають феномен здоров’я, співвідносно з профілактикою і корекцією освітньо значимої
патології. Метою напряму ''Терапія здоров’я'' є ефективна здоров’язбережувальна діяльність педагога,
яка здійснюється на теоретичному базисі практично орієнтованої конкретизації (специфікації)
проблематики збереження здоров’я, а також співвідносного розгляду питань феноменології,
профілактики і корекції патології. Формуються вказані ''дисциплінарно-методичні напрями'' на основі
трансферу та інтеграції медичних, педагогічних, інклюзивних, дефектологічних, психологічних і
гуманітарних знань, методологій, практик, цінностей та стратегій. Використання дисциплінарнометодологічної матриці є ефективними методологічним і епістеміологічним засобами для удосконалення
здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури в умовах післядипломної освіти.
6. Знаннєві, методологічно-світоглядні, методичні, герменевтичні та епістеміологічні умови, які
задаються дисциплінарно-методологічною матрицею, а також освітня раціональність збереження
здоров’я є методологічною основою демаркації здоров’язбережувальних знань і практик, сформованих в
рамках сучасної наукової парадигми від квазінаукових і ''народних''.
Перспективи подальших досліджень. Надалі ми плануємо уточнити і розширити методологічну,
навчально-методичну, пізнавальну специфіку та спрямованість рівнів представленої нами
''дисциплінарно-методологічної матриці здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної
культури'', а також на основі розгляду значимих проблем здоров’я в технологічному контексті
проаналізувати транспроблемну, міждисциплінарну і трансдисциплінарну взаємодію між дисциплінами і
''дисциплінарно-методичними напрямами'' у даній матриці.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Аристотель Никомахова этика / Аристотель // Собрание сочинений : в 4 т.. – Москва, 1984. – Т. 4. – С. 53–
294.
2. Дольская О. А. Трансформации рациональности в современном образовании : [монографія] / О. А. Дольская.
– Харьков : НТУ ''ХПИ'' ; Издатель Савчук О. О., 2013. – 352 с.
3. Комаров С. В. Истоки техн. действие по образцу, случай и фронезис / С. В. Комаров // Вестник Пермского
национального исследовательского политехнического университета. Культура. История. Философия. Право.
– 2016. – № 2. – С. 79–87.
4. Кремень В. Г. Синергетична модель розвитку освіти як відповідь на виклики сьогодення / В. Г. Кремень //
Рідна школа. – 2010. – № 6. – С. 3–6.
5. Огурцов А. П. Дисциплинарная структура науки ; ее генезис и обоснование / А. П. Огурцов ; ред.
П. П. Гайденко. – Москва : Наука, 1988. – 256 с.
6. Розроблення освітніх програм : метод. рек. / В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич,
Ж. В. Таланова ; за ред. В. Г. Кременя. – Київ : НВЦ ''Пріоритети'', 2014. – 120 с.
7. Кун Т. С. Структура научных революций / Томас Самюэль Кун ; сост. В. Ю. Кузнецов. – Москва : ACT,
2003. – 605 с.
8. Федорець В. М. Аналіз та актуалізація взаємодії вікових, нервових і локомоторних детермінант
кардіологічного здоров’я в контексті формування здоров’язберігаючого підходу / В. М. Федорець // Фізична
культура, спорт та здоров’я нації : [зб. наук. пр.]. – Вінниця, 2011. – Вип. 12, т. 3. – С. 137–145.
9. Федорець В. М. Концептуалізація антропологічної моделі здоров’язбережувальної компетентності вчителя
фізичної культури / В. М. Федорець // Вісник післядипломної освіти. Серія ''Педагогічні науки'' : [зб. наук.
пр.]. – НАПН України, ДВНЗ ''Ун-т менедж. освіти'' ; голов. ред. В. В. Олійник. – Київ : Атопол Груп, 2017. –
Вип. 5 (34). – С. 137–178.
10. Bollnow O. F. Pädagogik in anthropologischer Sicht / O. F. Bollnow. – Tokyo : Tamagawa University Press, 1971.
– 80 p.

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED)
1. Aristotle Nikomahova ehtika [Nicomachean Ethics] / Aristotle // Sobranie sochinenii : v 4 t. [Collected Works in 4
Volumes] / Aristotle. – Moscow, 1984. – T. 4. – S. 53–294.
2. Dolskaya O. A. Transformatsii ratsional'nosti v sovremennom obrazovanii [Transformations of Rationality in
Modern Education] : [monografiia] / O. A. Dolskaya. – Kharkiv : NTU ''HPI'' ; Izdatel' Savchuk O. O., 2013. –
352 s.
3. Komarov S. V. Istoki tehne : deistvie po obraztsu, sluchai i fronezis [The Origins of the "Techne" : the Action
According to Eidos, Occasion and Phronesys] / S. V. Komarov / Vestnik Permskogo natsional'nogo
issledovatel'skogo politehnicheskogo universiteta. Kul'tura. Istoriia. Filosofiia. Pravo [Bulletin of PNRPU. Culture.
History. Philosophy. Law]. – 2016. – № 2. – S. 79–87.
4. Kremen V. G. Synergetychna model' rozvytku osvity yak vidpovid' nа vyklyky siogodennia [Synergetic Model of
Education Development as a Response to the Challenges of the Present] / V. Kremen // Ridna Shkola [Native
School]. – 2010. – № 6. – С. 3–6.
5. Ogurtsov A. P. Distsiplinarnaia struktura nauki : yeie genezis i obosnovaniie [Disciplinary Structure of Science: Its
Genesis and Justification] / A. P. Ogurtsov ; red. P. P. Gaydenko. – Moscow : Nauka, 1988. – 256 s.

228

Педагогічні науки. Випуск 4 (95).
6. Rozroblennia osvitnikh prohram [Development of Educational Programs] : metod. rek. / V. M. Zakharchenko,
V. I. Luhovyy, Yu. M. Rashkevych, Zh. V. Talanova ; za red. V. H. Kremenya. – Kyiv : NVTS ''Priorytety'', 2014. –
120 s.
7. Kuhn T. S. Struktura nauchnykh revoliutsii [Structure of Scientific Revolutions] / Thomas Samuel Kuhn ; sost.
V. YU. Kuznetsov. – Moscow : ACT, 2003. – 605 s.
8. Fedorets V. M. Analiz ta aktualizatsiia vzaiemodii vikovykh, nervovykh i lokomotornykh determinant
kardiolohichnoho zdorovia v konteksti formuvannya zdorov’yazberihayuchoho pidkhodu [Analysis and Updating of
the Interaction of Age, Nervous and Locomotor Determinants of Cardiological Health in the Context of Forming a
Health-Saving Approach] / V. M. Fedorets // Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii [Physical Culture, Sports and
Health of the Nation] : [zb. nauk. pr]. – Vinnytsia, 2011. – Vyp. 12, t. 3. – S. 137–145.
9. Fedorets V. M. Kontseptualizatsiya antropolohichnoyi modeli zdoroviazberezhuvalnoi kompetentnosti vchytelia
fizychnoi kul'tury [Conceptualization of the Anthropological Model of Healthcare-Saving Competence of the
Teacher of Physical Culture] / V. M. Fedorets // Visnyk pisliadyplomnoi osvity. Seriia ''Pedahohichni nauky''
[Physical Culture, Sports and Health of the Nation] : [zb. nauk. pr.] / NAPN Ukrainy, DVNZ ''Un-t menedzh.
osvity'' ; holov. red. V. V. Oliynyk. – Kyiv : Atopol Hrup, 2017. – Vyp. 5 (34). – S. 137–178.
10. Bollnow O. F. Pädagogik in anthropologischer Sicht [Pedagogy in Anthropological Perspective] / O. F. Bollnow. –
Tokyo : Tamagawa University Press, 1971. – 80 p.

Федорец В. Н. Концептуализация дисциплинарно-методологической матрицы развития
здоровьесохраняющей компетентности учителя физической культуры в условиях последипломного
образования.
В статье презентуется методологическая разработка дисциплинарно-методологической матрицы
развития здоровьсохраняющей компетентности учителя физической культуры в условиях
последипломного образования, которая является уровневой и интенциональной системой учебных
дисциплин и актуальных проблем. На основе трансфера медицинских знаний в ценностно-смыслових и
методологических рамках указанной матрицы нами представляются новые методические (или
дисциплинарные) направления ''Патопедагогика'' (''Маргинальная педагогика"), "Пропедевтика здоровья
и профилактики'', ''Сохранение здоровья и профилактика''. Указанные направления являются
гуманитарной и педагогической интерпретацией традиционных медицинских дисциплин.
Ключевые слова: здоровьсохраняющая компетентность учителя физической культуры, методология,
методика, трансфер знаний, дисциплинарно-методологическая матрица, дисциплинарная структура,
образовательная рациональность, парадигма.
Fedorets V. M. Conceptualization of the Disciplinary-Methodological Matrix of Development of a Physical
Education Teacher’s Health Preserving Competence in Conditions of Post-Graduate Education.
The article presents the methodological development of a disciplinary-methodological matrix of development of
a Physical Education teacher’s health preserving competence in conditions of post-graduate education. The
matrix is a level-based and intentional system of study courses and current issues. On the basis of transfer of
medical knowledge new methodic (or disciplinary-methodic) directions are formed. ''Pathopedagogics'' is a
humanitarianly oriented interpretation of the medical field of ''Pathology''. The field of ''Health propedeutics
and prevention'' is aimed at formation of panoramic, conceptual, general visions, knowledge and approached,
which present the phenomenon of health in correlation with prevention and correction of the educationally
significant pathology. The purpose of the ''Health preservation and prevention'' field is the specification of the
health preservation problematics, whichis carried out in correlation with pathology prevention and correction.
The following fields are formed on the basis of transfer and integration of medical, inclusive, defectology,
psychological and humanitarian knowledge, practice, values and strategies. Application of the disciplinarymethodological matrix is an efficient methodological tool for improving the health preserving competence of a
Physical Education teacher in conditions of post-graduate education.
Key words: health preserving competence of a Physical Education teacher, methodology, methodics, transfer of
knowledge, disciplinary-methodological matrix, disciplinary structure, educational rationality, paradigm.
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МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ РЕГЛАМЕНТУЮЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ
ВИЩОЇ ОСВІТИ НА НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ
У статті досліджено моделювання процесів системи менеджмента якості закладів вищої освіти,
обґрунтовується актуальність побудови регламентуючої документації у закладах, в яких впроваджено
процесний підхід до управління. Викладено методологію розробки та впровадження системи
регламентуючої документації. З’ясовано, що стандартні підходи до збору та систематизації
інформації можна застосовувати до розробки моделі процесів закладів вищої освіти за відповідно до
карти типових бізнес-процесів закладу.
Ключові слова: система менеджмента якості вищої освіти, регламентуюча документація,
методологія побудови системи, анкетування, ділова гра, карта бізнес-процесів.
Постановка проблеми. Інтеграція України у світову економіку вимагає від вітчизняних закладів
вищої освіти переходу до світових стандартів управління, зокрема, впровадження систем управління
якістю [1]. Одним із принципів системи управління якістю згідно стандарту ISO 9001:2008 являється
процесний підхід до управління [2]. При функціональному підході до управління закладами вищої освіти
основною моделлю, що описувала діяльність закладів, була організаційно-штатна структура. Основу
системи регламентуючої документації складали посадові інструкції, які визначали права та обов’язки
посад, їхню підпорядкованість в загальній ієрархії. При процесному підході до управління основною
моделлю є модель процесів, а основу системи регламентуючої документації складають регламенти, які
визначають діяльність та взаємодію всіх учасників процесів. Ці дві моделі мають принципову
відмінність. Організаційно-штатна структура закладу вищої освіти відображає відносини
підпорядкування, а модель процесів відображає відносини взаємодії всередині та ззовні закладу вищої
освіти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Моделюванню процесів діяльності економічних об’єктів
присвячено сьогодні достатньо наукових праць, зокрема: І. Ансофа, Н. Вінера, К. Ерроу, М. Уорнера,
Р. Хьюберта, К. Шеннона. Проте, мало висвітленою залишається проблема побудови на основі
розроблених моделей процесів систем регламентуючої документації (регламенти, інструкції тощо).
Метою нашої роботи була розробка та впровадження на практиці методології, яка б дозволила
автоматизовано розробляти систему регламентуючої документації для закладів вищої освіти, що
використовують процесний підхід до управління. Методика передбачає автоматизовану розробку
системи регламентуючої документації закладів вищої освіти на основі електронної моделі його процесів.
Модель будується згідно синтаксису IDEF0 [3], і по суті, являє собою інженерне креслення діяльності
закладу. Крім того, паралельно із моделлю розробляється система класифікації та кодування усіх
елементів моделі: функцій, ресурсів, працівників, документів, тощо.
Для реалізації даної методології нами було розроблено відповідне програмне забезпечення, яке
дозволяє будувати модель закладу вищої освіти, створювати систему класифікації та кодування,
отримувати звітність з моделі, організовувати інформаційну систему закладу, що дає швидкий та
зручний доступ до моделі та системи регламентуючої документації.
Згідно даної методології вся регламентуюча документація автоматично генерується на основі моделі
процесів закладу або карти процесів [3], і фактично, являє собою звітність з моделі. Це дозволяє
отримувати регламентуючі документи, які б охоплювали усю діяльність закладу, не містили б протиріч,
дублювань, та були логічно пов’язані між собою.
Якість регламентуючої документації досягається застосуванням чіткої технології розробки.
Схематично цикл розробки регламентуючої документації зображено на рисунку 1.
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Рис. 1 Цикл розробки регламентуючої документації ЗВО
Нижче докладніше опишемо кожну з процедур.
Вивчення предметної області та побудова моделі процесу (основних, допоміжних та
управлінських).
Для ефективної розробки регламентуючої документації важливо оволодіти системою знань
предметної області всіх категорій процесів, які передбачається регламентувати. Найкращій спосіб
оволодіти такими знаннями це розробити модель процесу.
Проведене нами дослідження показує, що більшість знань про оптимальне функціонування закладу,
міститься в середині самого закладу у формі індивідуальних знань та досвіду працівників. Задача при
цьому зводиться до збору та систематизації даної інформації. Існує декілька методик збору інформації
від професорсько-викладацького складу, співробітників кафедр і відділів закладу вищої освіти:
1. анкетування;
2. інтерв’ювання;
3. проведення нарад;
4. спостереження.
Всі ці методики доцільно використовувати одночасно.
В першу чергу, необхідно провести анкетування професорсько-викладацького складу, співробітників
кафедр і відділів, що приймають участь у процесі. Після отримання анкетних даних, необхідно уточнити
інформацію за допомогою інтерв’ювання та спостереження, і на завершення для усунення всіх
суперечностей, бажано, провести нараду із усіма учасниками процесу.
Нами визначено ряд основних анкетних запитань до учасників процесу. Ось їх перелік:
1. Назвіть точну назву Вашої посади;
2. Назвіть всі функції, які Ви виконуєте;
3. Перерахуйте всі документи, якими Ви керуєтесь у вашій діяльності;
4. Перерахуйте всі вхідні для Вас документи (матеріальні ресурси або інформацію), які Ви певним
чином обробляєте. Назвіть від кого вони надходять;
5. Перерахуйте всі документи (матеріальні об'єкти), які Ви передаєте іншим працівникам, і вкажіть
яким саме;
6. Перерахуйте усі програмні та технічні засоби, якими Ви користуєтесь.
Як бачимо, даний перелік запитань орієнтується на потреби побудови моделі процесів, згідно
методології IDEF0 [4]. Для кожної відокремленої категорії процесів запитання повинні прийняти форму,
що відповідає специфіці даного процесу та роботі конкретного працівника. Так, для допоміжних
процесів, що пов’язані з обробкою матеріальних ресурсів, недоцільно включати в анкету запитання
пов’язані із виявленням руху методичної документації.
Наш досвід показує, що, як правило, анкети не заповнюються з достатньою повнотою. Це можна
виявити простим аналізом відповідей. Наприклад, працівник перерахував в анкеті документи, або
програмні засоби, які неможливо прив’язати до жодної функції з тих, які він перерахував. Дані логічні
невідповідності повинні спонукати на постановку уточнюючих запитань під час інтерв’ювання.
В цілому, якщо ми говоримо про управлінські процеси або інші, не пов’язані із обробкою
матеріальних ресурсів, то найбільш об’єктивною ознакою виконання певної функції є інформація, яка
обробляється або породжується функцією, як правило, у формі документів. Тому важливо провести збір
прикладів або копій документів процесу. Найлегше це зробити додавши до анкети вимогу підготовити та
представити на інтерв’ю приклади або копії документів, що обробляє або породжує працівник.
Аналізуючи представлений перелік документів легко виявити усі функції, які виконує працівник. В ході
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проведення інтерв’ю важливо досягнути повного розуміння суті діяльності учасників досліджуваного
процесу.
Після проведення анкетування та інтерв’ювання можна приступати до побудови моделі процесу ''ASIS'' (як є), тобто моделі процесу в тому вигляді який фактично існує у закладі вищої освіти. Модель ''ASIS'' будується в середовищі розробленого нами програмного забезпечення згідно синтаксису IDEF0 [5].
Після розробки моделі ''AS-IS'', необхідно провести глибокий аналіз для усунення слабких місць:
пробілів, неоднозначностей, недостатньо конкретизованих місць. Доопрацьовану модель процесів
доцільно обговорити з залученням максимальної кількості науково-педагогічного складу ЗВОз
проведенням серії нарад. Наради від інтерв’ю відрізняються в основному більш широким колом
учасників. У свою чергу, інтерв’ю, на відміну від наради, має проводитись з кожним учасником процесу
індивідуально, або із групою осіб, що займають однакові посади.
Побудова моделі процесу TO-BE (''як буде'').
Модель TO-BE (''як буде'') розробляється в рамках загальної моделі процесів в середовищі
спеціального програмного забезпечення. Всі об’єкти моделі процесу (документи, виконавці тощо)
повинні бути включеними до відповідних класифікаторів (документи, персонал тощо).
Для кожного функціонального блоку кінцевого рівня повинен бути заповнений атрибут ''Опис'',
''Термін виконання''. В описі слід уникати посилань на термін виконання, назви ролей виконавців,
управлінські фактори, входи та виходи оскільки для описання всього перерахованого існують спеціальні
методи.
Модель TO-BE окрім наявності внутрішньої логіки повинна забезпечувати зв’язок із усіма раніше
формалізованими процесами закладу вищої освіти. Саме тому модель TO-BE розробляється в рамках
загальної моделі процесів, яка накладає певні вимоги на входи та виходи моделі даного процесу. Так, всі
входи, які інші процеси закладу вищої освіти постачають для даного процесу, мають певним чином
оброблятись в даному процесі. Так само повинні бути розкриті механізми народження всіх входів інших
процесів, які вони отримують від даного процесу. Таким чином внесення змін в один процес може
викликати ланцюжок змін в інших процесах. В даному випадку, для пов’язаних процесів, також треба
буде створити нові версії регламентуючих документів.
Крім того, при побудові моделі процесу TO-BE необхідно використовувати стандартні підходи до
структурування процесу, використовувати стандартні форми документів універсальних для всіх
процесів [6].
Як приклад стандартного підходу до побудови моделі процесу наведемо підходи вироблені нами для
побудови моделей управлінських процесів.
При розробці регламенту на процес управління необхідно дотримуватись типового життєвого циклу
будь-якого управлінського процесу: Планування – Організація – Контроль. Це повинно відобразитись у
базовій структурі моделі, а як наслідок – регламенту. Тобто, регламент на процес управління повинен
мати три великих розділи. Наприклад, для процесу ''Управління економічною діяльністю закладу''
структура є наступною:
1. планування руху грошових коштів;
2. організація виконання плану руху грошових коштів;
3. контроль виконання плану руху грошових коштів.
Для формалізації функції планування будь-якого процесу нами також вироблено стандартний підхід.
Функція планування майже в усіх регламентах на управлінські процеси розподіляється на наступні
процедури:
1. ведення класифікаторів;
2. розробка проекту плану;
3. розгляд та затвердження проекту плану;
4. розповсюдження показників затвердженого плану серед користувачів;
5. корегування прогнозних показників проекту плану.
Зазвичай, планування процесу починається із розробки та ведення певних класифікаторів, в яких
концентрується інформація, яка є необхідною для розробки відповідного плану.
В даному розділі слід описувати перелік класифікаторів та перелік їх атрибутів, які слід заповнити.
При розробці регламентів процесів необхідно мати на увазі, що не слід перевантажувати систему
класифікації даними, які не використовуються хоча б якоюсь функцією. Тут потрібно дотримуватись
принципу необхідності та достатності інформації. Слід також враховувати вже наявні класифікатори і
уникати дублювання. Після формалізації ведення необхідних класифікаторів формалізується процес
розробки проекту плану. Саме тут використовуються дані класифікаторів. В даних пунктах слід описати
чітку методику розробки плану, яка опирається на дані класифікаторів, послатись на форму плану,
порядок заповнення полів форми плану, описати, хто і в якій послідовності узгоджує показники проекту
плану.
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Наступною описується процедура розгляду та затвердження проекту плану. Дана процедура, напевне,
є найбільш стандартизованою з усіх, і використовується майже в усіх регламентах управлінських
процесів розроблених нами. Процедура включає:
1. підготовка та розповсюдження презентаційних матеріалів по проекту плану;
2. розгляд проекту плану комісією;
3. коригування та підготовка до затвердження проекту плану;
4. затвердження проекту плану.
Після затвердження плану, як було зазначено вище, слід описати процедуру розповсюдження
показників затвердженого плану серед науково-педагогічного складу. Останньою процедурою функції
планування є корегування прогнозних показників проекту плану. Для описання даної процедури нами
також вироблено стандартний підхід. Процедура складається із:
1. виявлення причин відхилення прогнозних показників плану;
2. узгодження змін прогнозних показників;
3. внесення змін в план.
Виявлення причин відхилення прогнозних показників відбувається, в основному, на підставі аналізу
фактичних показників плану, які постачає функція контролю. Перейдемо тепер до функції організації
виконання плану. Дана функція покликана забезпечити досягнення планових показників в ході
виконання певного процесу. Організація виконання плану полягає у формуванні документів,
спрямованих на виконання задач плану. Без чітко-формалізованих процедур організації виконання плану
будь-який план залишиться простою формальністю, так би мовити ''папірцем''. І в кінці року залишиться
просто констатувати факт повної невідповідності досягнутих фактичних показників плановим.
Управління довершується функцією контролю, що проявляється в отриманні фактичних показників
виконання задач планів. Тут важливою є чітка формалізація процедури приймання робіт, збору та
обробки первинних документів, обліку нарядів на виконання робіт. В будь-якому випадку, дані
процедури покликані зібрати повну та достовірну інформацію про фактичні показники виконання робіт
та заходів зазначених у плані.
Проведення обговорення моделі процесу (проведення ділової гри).
Синтаксис IDEF0 має бути в деталях зрозумілим лише для спеціалістів по розробці системи
регламентуючої документації [7]. Кінцевим користувачам системи регламентуючої документації не
обов’язково розбиратись в тонкощах моделі. Проте, ще перед розробкою проекту регламенту, необхідно
змоделювати процес у вигляді ділової гри із працівниками, що безпосередньо будуть в подальшому
виконувати регламент. Для проведення ділової гри необхідно подати зміст нової моделі у формі, що буде
зрозуміла всім учасникам процесу, а саме, у текстовій формі. Таке представлення моделі названо нами
сценарієм ділової гри.
Програмне забезпечення, в якому будується модель процесів, дозволяє будувати звіти по моделі у
вигляді основної частини сценарію ділової гри. Сценарій ділової гри містить описання функцій процесу.
Для кожної функції зазначається: термін виконання, виконавці, управлінські фактори, входи та виходи.
Для входів та виходів функції зазначаються відповідно постачальники та одержувачі. Сценарій також
повинен містити список учасників ділової гри, список форм документів, які мають бути представлені на
діловій грі, глосарій. Ділова гра проводиться на засіданні, де присутні всі ключові виконавці процесу (їх
перелік наведено в самому сценарії ділової гри), а також, при необхідності, експерти, що безпосередньо
не задіяні в процесі. Ведучим ділової гри, як правило, являється розробник моделі процесу. Ведучий
починає ділову гру із зачитування спеціальних термінів, що описані в глосарії сценарію ділової гри.
Учасники ділової гри можуть вносити свої пропозиції по зміні формулювань визначень термінів
глосарію. Після обговорення термінів, ведучий ділової гри переходить до зачитування пунктів сценарію.
Якщо пункт сценарію передбачає обробку певних документів, виконавець функції намагається здійснити
таку обробку на діловій грі. Таким чином, на діловій грі виявляється життєздатність документообігу
процесу. Якщо існують можливості, то можна застосувати більш жорстку методику проведення ділової
гри. При цій методиці, учасники ділової гри мають перебувати у різних приміщеннях і імітувати хід
процесу, спілкуючись один з одним виключно способом передбаченим сценарієм ділової гри (зазвичай
через заповнення та передачі один одному форм документів). Якщо в такий спосіб відтворити процес не
вдалося, то процес є недосконалим і потребує доробки.
Розробка проекту регламенту.
На основі протоколу проведення ділової гри, вносяться корективи в модель процесу та генерується
текст стандарту. Регламент оформлюється майже за тією самою процедурою що й сценарій ділової гри.
Основна частина регламенту формується за допомогою того самого звіту, що й сценарій ділової гри.
Регламент повинен містити ряд основних реквізитів: призначення регламенту; сфера застосування
регламенту; термін дії; порядок зберігання регламенту.
Затвердження та розповсюдження регламенту.
Після формування остаточної версії регламенту, він підлягає затвердженню ректором закладу вищої
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освіти. Регламент вступає у дію з моменту його публікації на внутрішньому сайті закладу. Працівники,
що мають доступ до внутрішнього сайту закладу вищої освіти, зобов’язані регулярно ознайомлюватись із
опублікованими на ньому новинами стосовно системи регламентуючої документації.
Працівникам, що не мають доступу до внутрішнього сайту закладу вищої освіти, але включені у
сферу дії певного регламентуючого документу, дана регламентуюча документація надається в
паперовому вигляді за спеціальною процедурою, що окрім надання нової версії документу, передбачає
вилучення старої версії документу. Суворе дотримання процедури розповсюдження документації
виключає можливу плутанину у версіях документів, що знаходяться на руках у працівників закладу
вищої освіти.
Контроль якості регламенту.
Кожен учасник процесу може вносити свої зауваження та пропозиції щодо змісту регламентуючого
документу яким він користується. Крім того, на підприємстві періодично відбуваються планові перевірки
дотримання регламентуючої документації. Підставою для перегляду регламентуючої документації
(розробки нової версії документу) може бути, таким чином, або пропозиція працівника закладу вищої
освіти або рекомендації комісії по перевірці дотримання регламентуючої документації. Всі ці підстави
ініціюють початок циклу розробки регламентуючого документу.
Висновки. В ході нашого дослідження було розроблено та успішно застосовано на практиці
методологію розробки систем регламентуючої документації підприємств на основі змодельованої карти
типових бізнес-процесів закладу вищої освіти. Для підтримки методології розроблено та випробувано
спеціальне програмне забезпечення. Розроблено та успішно застосовано стандартні підходи до
моделювання управлінських процесів закладу вищої освіти.
При застосуванні даної методології розробки, система регламентуючої документації охоплює всі
значущі процеси закладу вищої освіти, не містить протиріч та дублювань.
Впровадження результатів цієї роботи дало значний економічний ефект викликаний дією наступних
факторів:

підвищення рівня дисциплінованості персоналу;

скорочення затрат робочого часу керівництва на координацію та оперативне управління
діяльністю підрозділів;

підвищення швидкості пристосування закладів вищої освіти до нових умов зовнішнього
оточення;

підвищення рівня довіри до закладу вищої освіти з боку партнерів та інвесторів.
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Шлихта А. А. Методология построения системы регламентирующей документацию в
образовательных учреждениях на основе процессного подхода к управлению.
В статье исследуется моделирование процессов системы менеджмента качества высших учебных
заведений, обосновывается актуальность построения регламентирующей документации для
учреждений, в которых введен процессный подход к управлению. Изложена методология разработки и
внедрения системы регламентирующей документации. Выяснено, что стандартные подходы к сбору и
систематизации информации можно применять к разработке модели процессов высших учебных
заведений по согласно карте типовых бизнес-процессов заведения.
Ключевые слова: система менеджмента качества высшего образования, регламентирующая
документация, методология построения системы, анкетирование, деловая игра, карта бизнеспроцессов.
Shlikhta A. A. The Methodology of Development and Introduction of the System of Regulating Documents is
Expounded for High Educational Schools with Use a Process Management.
The article is focused on the methodology of developing systems of regulatory documentation for high
educational schools. It was developed and successfully applied based on a simulated map of typical business
processes of the institution of higher education. To support the methodology, special software has been
developed and tested. The standard approaches to modeling the business processes of a higher education
schools are developed and successfully applied. The article considers approaches to the definition of a business
game. A business game is examined as one of the facilities to simulate the professional activity in an educational
process, which gives the possibility to discover and co-ordinate the features of activity of participants of
production processes, work off a ground and acceptance of administrative decisions, develop and fasten
professional knowledge and form skills of their creative use in practical activity. IDEF0 notations are
considered to be used to describe and simulate processes of the higher education schools. When applying this
development methodology, the system of regulatory documentation covers all significant processes of the
institution of higher education, does not contain contradictions and duplications. Implementation of the results
of this work has had a significant economic effect caused by the following factors: increasing the level of
discipline of staff, reduced management time spent on coordination and operational management of
subdivisions, increasing the speed of adapting the high educational schools to the new environment, increasing
the level of trust in higher education institutions by partners and investors.
Key words: quality management system of higher education, regulatory documentation, system building
methodology, questioning, business game, business process map.
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ПРОБЛЕМА СУБ’ЄКТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ У ПОЛЬСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ
НАУКОВІЙ ШКОЛІ
У статті проаналізовано, систематизовано та представлено для вітчизняних науковців проблему
суб’єкта та суб’єктності у польській науковій думці. Наголошується, що для польської педагогіки
проблема суб’єкта є актуальною як в теоретичному, так і в практичному аспектах. Ця проблема в
польській педагогіці актуалізувалася у 80-х роках ХХ ст. і поступово стала аналізуватися і
досліджуватися у міждисциплінарному аспекті – філософському, теологічному, соціологічному,
психологічному та педагогічному. Особливий інтерес представляють психологічні та педагогічні
дослідження та їх результати, оскільки природу суб’єкта та суб’єктності учасників педагогічного
процесу в різних навчально-виховних системах допомагає розкривати психологічна наука, а форми,
методи, принципи та засоби формування та розвитку – педагогічна наука. Представлено основні
напрями наукових досліджень щодо суб’єкта та суб’єктності щодо учнів і педагогів наприкінці ХХ ст. –
на поч. ХХІ ст. З’ясовано основні педагогічні тенденції, що мають місце у польській педагогіці щодо
понять ''суб’єкт'' і ''суб’єктність'': суб’єктний характер взаємин між педагогами та учнями;
суб’єктність як мета виховання; суб’єктність як едукаційна (освітня) цінність; суб’єктність як ефект
педагогічної діяльності.
Ключові слова: суб’єкт, суб’єктність, учень, учитель, суб’єкт-суб’єктні взаємини.
Актуальність проблеми дослідження. Проблема суб’єктності наприкінці ХХ – на поч. ХХІ ст. у
Республіці Польща набула особливого значення. Смисл і логіка цієї проблеми пов’язані з кардинальними
змінами, що мають місце у польському суспільстві взагалі та визначенням ролі особи у ньому, зокрема.
Проблема суб’єктності у польській науці має міждисциплінарний характер – філософський,
аксіологічний, теологічний, психологічний і педагогічний, які шукають відповідь про сутність, місце і
функції людини у сучасному польському суспільстві. Ця проблема походить, на думку М. Лобоцького
(M. Łobocki, 1988–2005), із методологічного положення про те, що кожна людина живе у своєму
власному внутрішньому світі переживань і сприймає зовнішній світ у певний особливий індивідуальний
спосіб, надаючи цьому світові певне значення тільки через самого себе – свої цінності та ставлення до
життя, самого себе, речей, поведінки та діяльності в суспільстві. А центром її внутрішнього світу є вона
сама, як, той світ, який є для неї реальністю [1–3].
Для українського наукового товариства та зокрема для педагогів ця проблема особливо актуальна,
оскільки відбувається поступове усвідомлення ними та, найголовніше, суспільством необхідності
кардинальних змін у системі освіти. А такі зміни, насамперед, пов’язані зі суб’єктним чинником. У
зв’язку з цим досвід розв’язання проблеми суб’єктності учителів та учнів наприкінці ХХ – на поч.
ХХІ ст. у Республіці Польща є для вітчизняної науки та практики особливо актуальною.
Мета статті: розкрити та узагальнити досвід розв’язання проблеми суб’єктності вчителів та учнів у
польській педагогічній науковій школі.
Аналіз останніх досліджень з проблеми дослідження. Проблема суб’єкта та суб’єктності учасників
педагогічного процесу в різних педагогічних системах є предметом дослідження багатьох польських
науковців. Зокрема, у цьому аспекті досліджуються такі проблемні психолого-педагогічні аспекти
педагога та учня як суб’єкта та їх суб’єктність: суб’єкт і педагогіка (A. Męczkowska); створення
спеціального напряму наукових пошуків у педагогіці – педагогіки суб’єктності (M. Stasiak); категорія
суб’єктності як показник змін у стилі праці сучасних педагогів (J. Bałachowicz); багатовимірність поняття
''бути суб’єктом'' (M. Chodorowska); суб’єктність у вихованні (E. Kubiak-Szymborska); суб’єктність як
педагогічна та едукаційна категорія, суб’єктність у педагогічній перспективі (M. Czerepaniak-Walczak);
суб’єктність у вихованні учнів і молоді (A. Gurycka, J. Sowa); суб’єктність учня та вчителя (J. Dyląg),
суб’єктність особи (K. Korzeniowski); суб’єктність студентської молоді (E. Kubiak-Szymborska);
суб’єктність учня (W. Puślecki); підготовка учителів до особистісної взаємодії з учнями (М. Łobocki);
роль дисципліни та самодисципліни у вихованні суб’єктності дитини (М. Pawelec); свобода і суб’єктність
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людини (J. Lipiec); інтерпретація суб’єктності дитини (S. Mieszalski); рефлексія поняття ''суб’єктність''
(M. Stasiak); суб’єктність як мета і засіб виховання (В. Zaciński); джерела суб’єктності (Ch. Taylor);
людина як суб’єкт і людина як предмет (T. Tomaszewski); суб’єктні аспекти у виховних взаєминах
(B. Wojciechowska-Charlak); суб’єктна орієнтація (M. Kofta); етичні виміри взаємин між суб’єктами в
вихованні (E. Kubiak-Jurecka); суб’єктність вихованця (T. Kukołowicz, E. Całka); суб’єктні аспекти в
шкільній едукації (J. Kida); суб’єктність учня в шкільному навчанні (E. Smak); суб’єктність у шкільній
мовній едукації (E. Kobyłecka); суб’єктність людської особистості як предмет дослідження
гуманістичних наук (O. Urban); концепція почуття суб’єктності на тлі соціально-психологічної теорії та
досліджень (R. Zieliński); психологічні основи суб’єктності (M. Jarymowicz); філософські контексти
суб’єктності в академічній освіті (M. Czerepaniak-Walczak) та ін.
Особливий інтерес представляють монографії Л. Гурської про суб’єкта і суб’єктність у вихованні
(Górska L. Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie poznawczej pedagogiki
integralnej: [monografia]. Szczecin, 2008. 324 s.) та Е. Тжупека – про філософське та емпіричне сприйняття
суб’єкта (Trzópek J. Na tropach podmiotu: Między filozoficznymi a empirycznymi ujęciami podmiotu:
[monografia]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013. 388 s.).
О. Галян в українській психолого-педагогічній думці здійснила системний аналіз щодо світоглядного
стану і теоретико-методологічного аналізу поняття ''суб’єктність особистості учня'' на основі аналізу,
систематизації та узагальнення українських, російських і польських науковців. Вона підкреслює як
спільні підходи, так і відмінності в їх наукових пошуках. Дослідниця наголошує, що спільною для всіх
цих наукових шкіл є те, що їх поєднує думка про те, що необхідним є індивідуальний підхід в освіті. А в
цьому аспекті їх відрізняє тільки основні напрями наукових пошуків. На думку дослідниці, у теоретикометодологічних пошуках польські науковці особливу увагу звертають на формування суб’єктності
особистості учня, українські дослідники – на з’ясування сутності суб’єктності особи під впливом нових
педагогічних технологій, а російські науковці – на обґрунтування методологічних засад для визначення
нової методології освіти [4: 47–58].
Аналіз і узагальнення вищенаведених та інших авторів показує, що проблема суб’єкта та суб’єктності
учнів і педагогів у польській педагогічній науці для українських наукового кола залишається, практично,
не дослідженою.
Виклад основного дослідницького матеріалу. Водночас, категорія суб’єктності є, на думку
Ю. Балаховича (J. Bałachowicz, 2009 [5]), Е. Дилага (J. Dyląg, 2010 [6]), Я. Рейковського (J. Reykowski,
1988 [7] тощо), критерієм змін у стилі праці сучасного вчителя. Цікавим є той факт, що така думка в
Польщі має свої коріння ще у 80-х роках ХХ ст. (Z. Babska, A. Biela, A. Gurycka, W. Daniecki, M. Kofta,
К. Korzeniowski, M. Łoboda, J. Reykowski, В. Zaciński, R. Zieliński, G.W. Shugar, T. Tomaszewski та ін.).
Так, К. Коженовський (K. Korzeniowski) ще в 1983 р. широко і достатньо повно дефініював поняття
''суб’єктність'': діяльність особи, яка ініційована нею, розвивається згідно з її особистими стандартами та
цінностями. Вона представляє особливий вид регуляції взаємин людини з оточенням, яке вона
когнитівно контролює, тобто розуміє, знає послідовність дій, співставляє з кінцевою метою та коригує''
[8: 48–49]. Людина може бути суб’єктом, що означає, що вона є ініціатором певних станів та автором
смислу, водночас, як щодо зовнішнього світу, так і до себе, може свідомо керувати своєю долею,
ухвалювати рішення щодо себе, створювати образ своєї особи [8: 50–51]. У дефініції К. Коженовського
слушно наголошується, що суб’єктність – це ''свідомо ініційована діяльність, яка розвивається особою
згідно з її власними цінностями і стандартами'' [8: 59].
Суб’єктна активність, на думку Я. Рейковського (Janusz Reykowski, 1988), управляється вибраними
цілями чи актуалізується самим суб’єктом, що надає людині індивідуальності [7].
А. Гурицька (Antonia Gurycka, 1989), відома дослідниця проблеми суб’єктності у Польщі,
обґрунтовано вважає, що суб’єктність в освіті є водночас як метою виховання (формулювання цілей
свого виховання молодою людиною; самоконтроль; конструювання свого світу цінностей), так і
способом виховання у взаєминах педагог – учень (рівновага у взаєминах; взаємне ухвалення рішень;
автономний вибір; взаємоповага і ввічливість; відповідальність за свої дії; учитель як спостерігач чи
радник) [9: 14–24].
За допомогою суб’єктності реалізовуються, на думку А. Гурицької, такі замисли: 1. Метод проектів –
участь учнів та їх батьків у плануванні освіти. 2. Метод центрів за інтересами. 3. Дальтонський план –
самостійне учіння в індивідуальному темпі [9: 14–24].
Таким чином, для отримання системної відповіді щодо природи та сутності поняття ''суб’єктність''
щодо педагога та учня у польській педагогічній думці необхідно проаналізувати та систематизувати
відповідні польські наукові джерела. Необхідно визначитися з дефініцією цього поняття, з’ясувати його
сутність та основні прояви щодо учнів і педагогів. Парадоксом є той факт, що спочатку не всі польські
науковці сприйняли термін ''суб’єкт''. Наприклад, К. Коженовський (K. Korzeniowski) у 1983 р. писав, що
''Суб’єкт – це просто людина. Ці терміни взаємозаміні, а синонімами є людина, суб’єкт, індивід,
особа'' [8: 10].
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М. Черепаняк-Валчак (M. Czerepaniak-Walczak, 1994) наголошує, що поняття ''суб’єктність''
розуміється як категорія філософська, ідеологічна, психологічна і педагогічна [6: 9]. Дослідниця
представляє його змістовне наповнення як педагогічну та едукаційну категорію: суб’єктність подібно
тому, що суб’єкт має динамічний і свідомий характер активності, має також індивідуальний і груповий
характер. Суб’єктність у людини має розвивальний характер і тому вона може бути метою у процесі
навчання. Можна виокремити, на її думку, прояви суб’єктності, що між собою корелюють. Це діяльнісна
суб’єктність, суб’єктність у виборі та суб’єктна відповідальність [10].
Але, на думку Л. Зажецького (Leon Zarzecki, 2012), нинішня професійна школа є установою ані
демократичною, ані толерантною щодо тих, хто набуває певний фах, а навпаки, переважно вона
заперечує цінності конкретної професійної діяльності. А якщо професійна школа така, то й очевидно такі
й педагоги, щодо яких стосуються обвинувачення молоді:
взаємини вчитель-учень, які, незважаючи на значну кількість гуманних і демократичних декларацій у
державі, визнаються у більшості випадків не партнерськими і, відповідно, не суб’єкт-суб’єктними, а
авторитарними, коли відбувається домінування вербального й енциклопедичного навчання, не
стимулюються творчі мисленнєві процеси тих, хто набуває відповідну освіту;
незнання і, відповідно, з одного боку, неврахування педагогами різноманітних потреб тих, хто
вчиться, що є причиною відірваності змісту, методів і форм навчання від життя, майбутньої професійної
діяльності вихованців, а з іншого – нездатність педагогами отримувати через тих, хто набуває відповідну
освіту, практичний життєвий, суспільний чи громадянський і професійний досвід;
критичне ставлення педагогів до тих, хто набуває відповідну освіту, та суб’єктивне оцінювання
вчителями моральних цінностей сучасної молоді;
нездатність формувати і розвивати у тих, хто набуває певний фах, професійні цінності, позитивне
ставлення до отримання конкретної професії [11: 50].
У зв’язку з цим актуальною є думка М. Лобоцького (M. Łobocki, 2005) про те, що особливо необхідна
суб’єктність у вихованні й навчанні: схвалення дітей і молоді, емпатійне їх розуміння; автентичність
педагога і, найголовніше, – вихователя [3: 147–152]. Отже, йдеться про розуміння педагогами реакції
дітей у деякій мірі зсередини, а в разі виховної діяльності також усвідомлення того, чим в їх переконанні
є процес виховання і наука. Він переконаний, що вчитель й учень – це основні ланки процесу виховання.
І, відповідно, від місця, що займають вони в цьому процесі і ролі, які виконують, залежать у значній мірі
виховні ефекти всього педагогічного процесу у різних навчально-виховних установах.
Л. Зажецький (Leon Zarzecki, 2012) слушно наголошує, що сучасна педагогіка формулює постулат
щодо людської особи як суб’єкта буття. Відповідно, у педагогічному процесі проявляється,
актуалізується і реалізується суб’єктність двох осіб – вихованця і вчителя, двох суб’єктів – вихователя та
вихованця, що складає сутність виховання [11: 29]. Ці постулати знаходять віддзеркалення в змісті
суб’єктного виховання.
М. Лобоцький (M. Łobocki, 1997) слушно визначає суб’єктність так: суб’єктне трактування учнів
через вчителя, інакше – гуманістичний до них підхід, що полягає в сприйманні учня, як автономної
одиниці, яка незалежна від зовнішніх впливів, який має право на власну суб’єктність, тобто внутрішню
незалежність і відповідальність за власну поведінку, отже, також має право на самостійне формування
своєї долі [2: 237–244]. Таке трактування учня як суб’єкта, з одного боку, ґрунтується на визнанні його
гідності, що передбачає у стосунках з ним пошану і сердечність, а з іншого – суб’єктне трактування
вихованця, що враховує його природне прагнення до активності, що є необхідною умовою формування
його індивідуальності та, врешті-решт, і навчальної суб’єктності.
У процесах навчання і виховання завжди є дві постаті, а виховання є, на думку Л. Зажецького
(Leon Zarzecki, 2012), взаємодією дорослого і дитини, вчителя й учня. У даній моделі принципово
змінюються місце і роль учня, який зі предмета виховних впливів перетворюється в суб’єкта. Це є
необхідною умовою відокремлення учня у класі серед інших [11: 50]. Водночас, на думку цього
дослідника, вчителі в ситуаціях, які передбачають прояв насамперед толерантності, впевнені, що вони
завжди мають рацію. У зв’язку з цим у польській педагогічній науці існує думка про те, ''…що вчителі не
відчувають потреби в знаннях про толерантність і відповідну професійну компетентність. У ситуації
розв’язання конфліктів учитель займає позицію того, який все знає, маніпулює негативними оцінками
учнів, а, навіть, карає учня за спробу мати іншу думку'' [11: 29].
Виявляється також, що професія вчителя має травматичний характер. Так, Х. Квятковська (Henryka
Kwiatkowska, 2005) наголошує на тому, що педагогічна діяльність ''відбувається через міжлюдський
зв’язок при домінуванні негативних відчуттів, які супроводжують її виконання'' [12: 219].
Ю. Сова (Józef Sowa, 2005) розшифровуючи гасло ''суб’єктність у вихованні'' [13: 458], особливу
увагу звертає на два аспекти, що складають її сутність: можливість оцінювання вихованцями впливу
виховних взаємин, а також дає можливість їм само спостерігати, як творцям власного життя. Такий
підхід безпосередньо корелюється з ідеєю суб’єкта, тобто ''буття, яке має вплив на форму змісту та
''протікання'' явищ, в яких бере участь, діє згідно зі власною волею і настановою щодо зміни самого себе
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та соціального, природничого і технічного світу'' (М. Черепаняк-Вальчак (M. Czerepaniak-Walczak (2006)
[14: 112]; ''людської особи, яка має почуття власної індивідуальності щодо інших осіб і світу, який її
оточує, вона пізнає цей світ, керує власними вчинками і відповідальна за свої рішення і дотримання
моральних і правових норм, що встановлені в суспільстві'' (W. Okoń, 2007) [15: 31] і ''особи, яка пізнає,
такої, яка пізнає відмінності предметів пізнання'' (Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, 2009) [16: 135].
У польській педагогічній літературі по-різному визначається сутність суб’єктності у взаєминах
''учитель-учень''. Так, суб’єктність вчителя розуміється як свобода його дій, що виражається в визначенні
своїх цілей, прийнятті рішення, виконанні дій і перевірці цінностей власних досягнень, що підлягає
подвійній обумовленості: зовнішній – залежність від суспільно-економічних умов держави і матеріальної
ситуації освіти, внутрішній – кваліфікації вчителів, особистісні чинники, здатності, ідентифікація себе з
професією педагога (Leon Zarzecki, 2012).
Водночас, як слушно наголошує М. Ходоровська (M. Chodorowska, 1999), суб’єктність може бути
досягнута тільки у взаємодії з іншою людиною [17: 38].
Провідною є також думка про те, що вчитель проявляє свою суб’єктність та її стверджує, коли прагне
до суб’єктності своїх вихованців, створює такі ситуації, в яких вони активно беруть участь. Це може
бути природна чи спеціально організована вихователем педагогічна ситуація, яка має бути привабливою
та педагогічно доцільною, яка задовольняє потреби відповідно до віку і вмінь учнів. Педагог має
відчувати свою відповідальність за ті ситуації, яке він створює, а також має пам’ятати і про педагогічно
доцільну демонстрацію своєї суб’єктності.
М. Черепаняк-Вальчак (Maria Czerepaniak-Walczak, 1999) вважає, що одна з найбільш яскравих у
польській психології виховання – Антоніна Гуріцька – також підкреслює значення суб’єктності двох осіб
– учителя та учня, оскільки використовує поняття ''суб’єктне виховання''. Під суб’єктним вихованням
розуміється таке виховання, яке ''виховні ситуації, що створює людське буття, речі й події, трактує як
суб’єктність двох осіб'' [10: 110]. Сутність виховання складає, на думку А. Гуріцької, взаємини між
вихователем і вихованцем, комунікація та обмін інформацією між ними. З такого розуміння виховання
виникає мета виховання, згідно з А. Гуріцькою, –здійснювати виховання з орієнтацією на суб’єктність і
почуття своєї участі вихованцем у вихованні, що має сприяти становленню вихованців – як
самовихованців [10: 113].
Л. Зажецький (Leon Zarzecki, 2012) слушно вважає, що суб’єктність вихователя більша, коли, він
вибираючи вигідні педагогічні ситуації для своїх учнів, має достатньо широке поле для власної
активності. А суб’єктність вихованця визначається через його активність, об’єктивне оцінювання
ситуації, а також можливістю трактування своїх переживань і реакцій. Вихованцеві слід залишити
свободу вираження своїх переживань. Також суттєвим завданням вчителя-вихователя є cтворення таких
умов, в яких, він проявляючи доброзичливість, викликає симпатію і довіру учнів. Тільки в такому
випадку вони будуть мати бажання ділитися з ним своїми проблемами і труднощами. Необхідністю
вважається також створення позитивного морально-психологічного клімату в класі для розвитку
зацікавленості учнів, оскільки в такому випадку вчитель створює сприятливу можливість як для
спільного, так і самостійного прийняття рішення учнями, заохочує їх до активності й самостійності у
виконанні поставлених завдань [11: 51].
Польські науковці звертають також увагу на основні педагогічні методи, форми та прийоми
діяльності педагогів, які найбільш оптимально підходять для стимулювання та актуалізації суб’єктної
поведінки учнів. Так, ефект суб’єктності учнів в навчально-виховному процесі краще досягається, за
Л. Зажецьким (Leon Zarzecki, 2012), в умовах їх взаємодії з вихователями як під час уроку, так і під час
організації громадського життя класу. Найголовніше, дати можливість вихованцям переживати певні
цінності, формувати відповідальність вихованця і вчителя за спільне виконання завдань. Найбільш
доцільною формою реалізації цих завдань вважається створення учням умов для співучасті в визначенні
цілей, встановленні механізмів їх досягнення, в яких вихованець реалізовує самостійно особисті цілі. Для
цього учні усвідомлюють, що вони є співавторами спільних цілей і володіють достатньою автономією в
їх досягненні, а також відчувають, що все це є вираженням їх суб’єктності. Відповідно, роль вчителявихователя зводиться до створення різноманітних суб’єкт-суб’єктних ситуацій, в яких вчень має такі
можливості: добровільного і безперешкодного сприйняття завдань; пошуку можливих способів їх
рішення; автономного визначення оцінки виконання завдання і досягнутого результату. Такі ситуації
вчителю рекомендується створювати як на уроках, так і на позакласних заняттях (організація шкільних
урочистостей, екскурсій і різноманітних видів діяльності вихованців тощо). У таких ситуаціях
вихованець набуває досвіду, відчуває свободу при прийнятті рішення та відповідальність за його
виконання, контролює його хід, отримує задоволення від виконаного обов’язку. А вчитель,
організовуючи різнорідність виховних ситуацій, вдосконалює свою педагогічну майстерність, певні
особистісно-професійні здатності, в яких проявляється його суб’єктна орієнтація як сучасного вчителя та
вихователя [11: 52].
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Цікавою і досить слушною є думка М. Павелець (Marta Pawelec, 2005) щодо необхідності дисципліни
та дисциплінованості в розвитку суб’єктності учня [17: 79–88], що корелює з нашою думкою про те, що
без самодисципліни і відповідальності не може бути ніякої суб’єктності та суб’єкт-суб’єктних взаємин у
навчально-виховному процесі між педагогами та тими, хто вчиться [18]. На думку дослідниці,
дисципліна та самодисципліна є вкрай необхідними атрибутами на шляху формування і розвитку
справжньої суб’єктності учня.
Водночас очікування учнів пов’язані з особистими якостями і професійною компетентністю
педагогів. Учні очікують від них: безпосередності й доброзичливості, терпеливості, поблажливості і
розуміння, висування високих запитів, професійного ставлення, доброго настрою, зацікавленості в учнях,
справедливості в їх оцінюванні, делікатності у взаєминах. Вони також від них очікують допомоги, уваги
не тільки на уроках, а й у позаурочний час, розвиток їх зацікавленості, ставлення до кожного з них як до
особи, а не анонімного члена групи [19: 137–139].
У польських педагогічних джерелах щодо суб’єкта і суб’єктності педагога наводяться й інші
професійно важливі його суб’єктні якості. Це такі: відкритість у контактах з молоддю, емпатійність,
методичність, людська гідність, справедливість і об’єктивність у оцінюванні учнів за їх роботу,
діалогічність, демократичність, дисциплінованість і вимогливість, педагогічний такт, толерантність та
ін. [20].
Висновки. 1. Поняття ''суб’єкт'' і ''суб’єктність'' вчителя та учня у польській педагогічній науковій
школі є багатоаспектними. 2. У польській педагогічній думці Є. Кубяк-Шимборська (Ewa KubiakSzymborska, 2003) досить вдало підсумувала основні педагогічні тенденції, що мають місце у польській
педагогіці щодо поняття ''суб’єктність'': суб’єктний характер взаємин; суб’єктність як мета виховання;
суб’єктність як едукаційна (освітня) цінність; суб’єктність як ефект педагогічної діяльності [21].
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Ягупов В. В., Бекирова А. Р. Проблема субъектности учителей и учеников в польской педагогической
научной школе.
В статье проанализировано, систематизировано и представлено для отечественных учёных проблему
субъекта и субъектности в польской научной мысли. Подчёркивается, что для польской педагогики
проблема субъекта является актуальною как в теоретическом, так и практическом аспектах. Эта
проблема в польской педагогике актуализировалась в 80-х годах ХХ ст. И постепенно стала
анализироваться и исследоваться в междисциплинарном аспекте – философском, теологическом,
социологическом, психологическом и педагогическом. Особенный интерес представляют результаты
психологических и педагогических исследований, так как природу субъекта и субъектности участников
педагогического процесса в разных учебно-воспитательных системах помогает раскрывать
психологическая наука, а формы, методы, принципы и средства формирования и развития –
педагогическая наука. Представлено основные направления научных исследований относительно
субъекта и субъектности применительно учеников и педагогов в конце ХХ века – в начале ХХI века.
Выяснено, что основные педагогические тенденции, которые имеют место в польской педагогике
применительно понятия ''субъектность'': субъектный характер взаимоотношений; субъектность как
цель воспитания; субъектность как эдукационная (образовательная) ценность; субъектность как
эффект педагогической деятельности.
Ключевые слова: субъект, субъектность, ученик, учитель, субъект-субъектные отношения.
Yahupov V. V., Bekyrova A. R. Teachers' and Students' Agency Problem in Polish Scientific School.
The article deals with analysis and systematization of agent and agency problem in the Polish pedagogical
science and presents it to our local researches. The agent problem is actual for the Polish pedagogics in
theoretical as well as practical aspects. This problem was introduced in the Polish pedagogics in 1980s and
since then it has been analyzed and studied in the interdisciplinary approach that combines philosophy,
theology, psychology and pedagogics. We are particularly interested in psychological and pedagogical studies
and their revelations, because psychologics helps to reveal agent's nature and agency of pedagogical process
participants of different educational systems, while pedagogics covers forms, techniques, principles and tools of
agency formation and development.
In the Polish pedagogical literature teacher's agency is viewed as freedom of his / her actions that appears in
self-aiming, decision-taking, activity-conducting and self-progress checking. It is double causal by the outer
factors (dependency on social-economic conditions of a state and financial condition of education) and by the
inner factors (teacher's qualification, personal factors, abilities, self-identification to teacher's occupation).
It is revealed that the students want the teachers to have the following agency manifestations and qualities:
spontaneity, kindness, patience, indulgence, comprehension, setting strict demands, professional attitude, good
mood, interest in students, fair and impartial student's work assessment, tactfulness in relations, help, attention
not only during the lessons, but also after the lessons, cultivation of students' interest, treating every student as a
personality not as an anonymous group member, openness in communication with the youth, empathy,
methodicalness, dignity, dialogicalness, democracy, discipline and exactingness, pedagogical tact, tolerance etc.
It is summarized that some of the main typical Polish pedagogy tendencies on notions "agent" and "agency"
referring to teachers and students are the following: agency nature relations, agency as an aim of upbringing,
agency as an educational value, agency as an effect of pedagogical activity.
Key words: agent, agency, student, teacher, agent-to-agent relations.
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ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАУКОВОЇ ШКОЛИ ВЧЕНОГО: СТАНОВЛЕННЯ,
РОЗВИТОК, ЗДОБУТКИ
У статті розглядається поняття наукової школи вченого з позицій явища культури і наукового осередку
закладу вищої освіти. Схарактеризовано склад наукової школи як цілісного суб’єкту дослідницької
діяльності засновника школи, його послідовників, учнів послідовників. Розкрито основні функції наукових
шкіл. Обґрунтовано, що їх дослідницький потенціал становлять дослідження актуальних наукових
проблем певного напряму, науково-педагогічна діяльність, підготовка кадрів вищої кваліфікації.
Наведено приклад наукового потенціалу конкретної наукової школи та її здобутки.
Ключові слова: дослідницький потенціал, засновник, послідовники, наукова школа.
Постановка проблеми у загальному вигляді. За чинним Законом України ''Про вищу освіту''
важливою місією закладів вищої освіти (університетів, академій, інститутів) є ''провадження наукової
діяльності шляхом проведення наукових досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього
процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому
процесі …забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної
діяльності'' [1]. Реалізація такої місії залежить від рівня дослідницької компетентності науковопедагогічних працівників. Вона полягає в наявності і взаємодії знань, умінь, цінностей, необхідних для
успішного здійснення дослідницької діяльності й використання її результатів в освітньому процесі.
Дослідницька компетентність формується не відразу, в її розвитку простежуються етапи започаткування,
становлення, продуктивного розвитку. На етапі продуктивного розвитку дослідницької компетентності у
вченого, зазвичай, з’являються послідовники й однодумці його наукового доробку – аспіранти, докторанти,
колеги, він плідно здійснює наукову діяльність й ефективно використовує наукові результати у підготовці
здобувачів вищої освіти, готує монографії, підручники, посібники. Квінтесенцією цього етапу стає
започаткування створення його наукової школи [2].
Для закладів вищої освіти наукова школа – як феномен наукової дійсності має виключно важливе
значення, тому потребує теоретичного обґрунтування і практичного втілення.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми показав, що для педагогіки наукові
школи, з одного боку, не є новою проблемою. Так, ще у 1977 році за матеріалами конференції було
зроблено видання, в якому окреслено низку актуальних проблем щодо теоретичних аспектів створення і
діяльності наукових шкіл [3]. З того часу не простежується цілеспрямоване виконання фундаментальних
досліджень, присвячених методології дослідження наукових шкіл, теоретичному обґрунтуванню умов і
закономірностей їхньої діяльності, в тому числі функцій, умов створення, особливостей розвитку. Час від
часу у педагогічних виданнях з’являються окремі статті, що порушують цю проблему. Нашу увагу
привернули публікації О. А. Дубасенюк [4], Л. Д. Зеленської [5], на які зроблено посилання в тексті.
Популяризації здобутків вітчизняних вчених і їх наукових шкіл, сприяє серія видань ''Науковці України,
– еліта держави'' видавництва ''Логос'' (2010, 2012 та ін.).
Мета статті – окреслити основні характеристики і функції наукових шкіл, привернути увагу до ролі
наукових шкіл учених, котрі працюють науково-педагогічними працівниками в закладах вищої освіти і
роблять вагомий внесок у розвиток науки і суспільства.
Виклад результатів. Матеріалом для дослідження слугували наукові публікації за темою дослідження,
Інтернет-сайти закладів вищої освіти і МОН України, результати вивчення вітчизняних практик
дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників. Були використані емпіричні та загальнологічні
методи дослідження. З перших переважали вивчення та узагальнення досвіду діяльності наукових шкіл,
опитування, бесіди. Сукупність загальнологічних методів представлена аналізом, порівнянням, синтезом,
узагальненням. За допомогою зазначених методів з’ясовано трактування феномену наукової школи вченого
в педагогіці, склад наукової школи і її функції, вивчено діяльність окремих наукових шкіл закладів вищої
освіти в галузі педагогіки.
© Ярошенко О. Г., Блажко О. А., 2018
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За нинішніх умов епоха вчених-одинаків відійшла в минуле. Теперішнє і майбутнє групам однодумців,
об’єднаних спільною метою і прогнозованими результатами наукової роботи. Прикладами таких спільнот є
наукові школи відділів науково-дослідних установ, кафедри закладів вищої освіти, наукові школи вчених,
котрі досягли вагомих наукових результатів і мають послідовників, з якими спільно реалізують наукові ідеї
засновника школи.
У нашому дослідженні було зроблено висновок, що феномен наукової школи вченого можна трактувати
з двох позицій – як явище культури і як осередок наукової думки. Формулюючи визначення наукової
школи з першої позиції, ми дотримуємось думки, що наукова школа – це напрям у науці. Практика
доводить, що поява цього своєрідного явища пролонгована в часі й не залишається непоміченою в
науковому середовищі. ''У багатьох університетах доброю традицією є формування й успішна діяльність
наукових шкіл, ознакою яких є, зокрема, наявність трьох поколінь дослідників із конкретних наукових
напрямів, а саме засновник школи – його послідовники – учні послідовників'' [6: 11]. Судячи з цієї цитати,
до наукової школи входять дослідники різної наукової кваліфікації та різних вікових груп.
У поглядах на наукову школу ми дотримуємось думки, що послідовниками засновника школи
необов’язково є його аспіранти, здобувачі і докторанти. Ними можуть бути вчені, котрі поділяють
(наслідують) основні ідеї школи і виявили намір долучитись до їх збагачення, поширення і розвитку.
Визначальну роль відіграє спільність інтересів. Однак цілком очевидно, що кістяк наукової школи
становлять учні вченого.
Як осередок наукової думки, наукова школа є неформальним об’єднанням однодумців, спільнотою, в
якій наукові ідеї засновника школи сприймаються і розвиваються послідовниками. Одержані науковою
школою результати послідовники та їхні учні поширюють широкому науковому загалу, впроваджують в
освітньому процесі.
Щодо однозначності тлумачення наукових шкіл, то в педагогіці вона відсутня. В літературі
зустрічаються різні визначення цього терміну, але важливим є те, що в них феномен наукової школи
пов’язують з незмінним пріоритетом нових відкриттів і розробок лідера школи, узгодженістю дій
представників наукової школи. Це дає нам підстави для розгляду наукової школи вченого – як осередку з
позиції цілісного суб’єкту дослідницької діяльності, колективу однодумців, згуртованих вченим на основі
спільних наукових ідей і принципів. Наукові результати школи не є механічною сумою досягнень кожного
представника школи, вони значно більші (спрацьовує груповий ефект спільної діяльності).
Л. Д. Зеленська спробувала поєднати у визначенні наукової школи обидві позиції. ''В ідеалі наукова
школа – це колективний ієрархічний організований розум, що концентрує досвід декількох поколінь. На
практиці вона уособлює найяскравіший прояв колективної форми творчості під безпосереднім ідейним і
практичним керівництвом визнаного ученого й вчителя, який живить цей колектив науковими ідеями і
визначає зміст і методи наукових досліджень'' [5].
Наукова діяльність, яку здійснює наукова школа, це ''інтелектуальна творча діяльність, спрямована на
одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування, основними видами якої є фундаментальні та
прикладні наукові дослідження'' [7].
Унікальність наукової школи вченого, який працює науково-педагогічним працівником, полягає в тому,
що вона є дієвою формою організації науки в університетах й виконує такі основні функції:
•
продукує ідеї, одержує нові знання, що стосуються як досліджуваної наукової галузі, так і
впровадження результатів дослідницької діяльності в освітній процес;
•
пропагує наукові досягнення школи в Україні і за її межами;

здійснює підготовку докторів філософії й докторів наук;

налагоджує конструктивні стосунки з представниками інших наукових шкіл;

дбає про впровадження одержуваних науковою школою результатів;

береже традиції і примноження цінності, притаманні науковій школі, піклується про наукову зміну.
На даному етапі дослідження ми окреслюємо такі основні принципи життєздатності наукової школи
вченого: індивідуальності, наступності, саморозвитку, відкритості до дискусії. Перший принцип полягає в
тому, що спільні риси структури і функцій наукових шкіл не уніфікують їх. На думку М. Г. Ярошевського,
наукові школи різняться, ''по-перше, єдністю навчання творчості і процесу дослідження, по-друге,
позицією, якої дотримується одна група вчених по відношенню до інших'' [3: 86]. Тобто, наукова школа має
свій, відмінний від інших шкіл, стиль діяльності, що залежить від досягнень і наукових поглядів лідера,
його досвідченості й особистісних якостей.
Наступність у діяльності наукової школи можна трактувати і як продовження досліджень за напрямом,
що склався в діяльності школи, і як появу учнів у послідовників засновника школи.
Важливим моментом у діяльності наукової школи вченого є відкритість до дискусій. Як відомо, завдяки
їм з’являється істина.
Саморозвиток – риса сформованої наукової школи, яка не зупиняється на досягнутому, ставить нові
завдання, розширює межі експерименту, демонструє відчутний наукових прогрес у конкретній науковій
галузі.
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Високий науковий потенціал школа набуває завдяки активній дослідницькій діяльності науковопедагогічних працівників, аспірантів, докторантів, залученню студентів до досліджень за напрямами
наукової школи. На зростанні наукового потенціалу школи позначається експертна діяльність її
представників, їхня робота у спеціалізованих вчених радах, опонування дисертацій за науковим напрямом
школи тощо.
Як свідчить аналіз вітчизняних практик наукової діяльності закладів вищої освіти, для них на часі
питання про офіційне визнання наукових шкіл. Свідченням цього є розроблення в університетах
кваліфікаційних ознак, за якими можна здійснювати атестацію наукових спільнот як наукових шкіл, а
також затвердження вченими радами закладів вищої освіти положень про наукові школи. Як показав аналіз
інформації офіційних Інтернет-сайтів університетів з цього приводу, у спробах визначити статус наукової
школи науково-педагогічного працівника заклади вищої освіти віддають перевагу кількісному складу
школи й наявності в ній поколінь дослідників; кількості захищених і тих, що готуються до захисту
дисертацій за напрямами і тематикою школи; переважаючим групам досліджень (фундаментальні,
прикладні, наукові розробки. Тобто, пріоритети різні, бо даються взнаки рівень наукових досягнень
закладів вищої освіти, кількість науково-педагогічних працівників й осіб, котрі навчаються в аспірантурі та
докторантурі, потужність та досконалість матеріально-технічної бази й освітньо-наукового середовища
закладу вищої освіти.
Поняттям властивий розвиток, внаслідок чого вони уточнюються, модифікуються, доповнюються
новими характеристиками. Поява поняття ''науково-педагогічна школа'' свідчить про розвиток поняття
''наукова школа'' за рахунок означення галузі науки і знань, яким присвячені дослідження вчених [4]. Темпи
розвитку наукової школи вченого залежать від рівня дослідницької компетентності її членів, залучення
молодих дослідників, стосунків у самій науковій спільноті, зовнішніх зв’язків. Непересічне значення має
особистість засновника школи, його лідерські і загальнолюдські якості, тому, що наукова школа –
своєрідний організм, де все узгоджено і взаємопов’язано.
Різновекторність дослідницького потенціалу наукової школи полягає в тому, що він реалізується:
– у дослідженнях актуальних наукових проблем за напрямом діяльності школи;
–
науково-методичній діяльності;
–
підготовці кадрів вищої кваліфікації.
Яскравим прикладом такої багатогранності є діяльність наукової школи Ніни Миколаївни Буринської
(1927–2017). почесного академіка НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого
вчителя України. Науковий потенціал вченого, навколо якого сформувалась наукова школа, забезпечує
розв’язання актуальних питань теорії і методики навчання хімії, в тому числі змісту середньої хімічної
освіти, диференціації навчання, контролю освітніх результатів, підручникотворення. Наукова школа
Н. М. Буринської налічує п'ятнадцять докторів і двадцять п’ять кандидатів педагогічних наук. Ніна
Миколаївна була першим і тривалий час єдиним доктором педагогічних наук з теорії і методики навчання
хімії в Україні. Формування за роки незалежності потужної наукової школи Н. М. Буринської в галузі теорії
і методики навчання хімії стало видатною подією освітньо-наукової дійсності. Школа працює в двох
напрямах – розробки змісту і структури хімічної освіти в середній школі й обґрунтування теоретичних
основ методичної підготовки майбутніх учителів хімії. Кожен із захищених нею докторів педагогічних
наук своїми ідеями і здобутками сприяють розвитку наукової школи Вчителя, а всі разом вони
забезпечують загальну середню освіту сучасною компетентнісно орієнтованою методикою навчання хімії,
формують нові погляди на зміст хімічної освіти і її якість. Так, в полі зору досліджень Л. П. Величко
перебувають теорія і практика навчання органічної хімії у загальноосвітніх навчальних закладах.
Н. І. Лукашкова на високому рівні узагальнення розкриває становлення і розвиток методики навчання хімії
в загальноосвітніх школах України. Коло наукових інтересів Ю. А. Романенко стосується теоретикометодичних засад моніторингу результатів навчання хімії в закладах загальної середньої освіти.
О. П. Мітрясова своє дослідження присвятила проблемам інтегрованого навчання хімічних дисциплін
студентів. В. І. Староста збагатив здобутки наукової школи Н. М. Буринської розробленням теоретичних і
методичних засад навчання школярів складати й розв'язувати завдання з хімії: Н. Н. Чайченко всебічно
дослідила й обґрунтувала формування у школярів теоретичних знань з основ хімії. Також у полі її зору
перебувають особливості профільного навчання хімії старшокласників, професійна підготовка.
Разом з іншими послідовниками О. Г. Ярошенко і її учні розвивають і примножують здобутки наукової
школи Н. М. Буринської. Великий досвід з поєднання праці вчителя хімії у п’яти київських школах й
науково-педагогічного працівника Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
сприяв проведенню О. Г. Ярошенко широкомасштабного десятирічного експерименту. На підставі
одержаних результатів вона розробила педагогічні основи групової навчальної діяльності учнів на заняттях
з хімії, створила для цього різноманітне навчально-методичне забезпечення (підручники, робочі зошити,
збірки завдань і вправ, компакт-посібники), втілила у практику розроблений Н. М. Буринською
диференційований підхід до використання пізнавальних завдань у навчання хімії, розробивши для цього
структуру робочих семінарів з груповою навчальною діяльністю учнів.
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Потужною наукову школу Н .М. Буринської зробила наступність ідей школи у тріаді: засновник школи
– послідовники засновника – послідовники послідовників. В цьому плані прикладом може служити наукова
діяльність послідовника наукової школи Н. М. Буринської Ольги Ярошенко, чий внесок у розвиток
наукового потенціалу школи виріс до створення власної наукової школи із двадцяти двох кандидатів і двох
докторів педагогічних наук. Вихованці О. Г. Ярошенко розвивають і поглиблюють теоретичні основи
групової навчальної діяльності, яка з роками не втрачає своєї актуальності. Адже формування здатності до
роботи в команді, лідерських якостей, уміння співпрацювати у групах гетерогенного складу, розвиток
комунікативної компетентності і такої ключової компетентності, як спілкування державною мовою,
найкраще відбувається тоді, коли учні чи студенти працюють малими групами. Це знаходить
підтвердження у дослідженнях О. А. Блажка, Н. А. Прибори, О. А. Карбованець, І. Г. Косцової та інших
вчених, дослідженнями яких керувала О. Г. Ярошенко. Учні О. Г. Ярошенко, А. П. Розсоха, О. А. Блажко
мають аспірантів, які або навчаються, або вже захистили дисертації.
Розглянутий приклад є переконливим доказом розвитку наукової школи Н. Буринської і засвідчує той
факт, що тріадою засновник школи – його послідовники – учні послідовників склад наукових шкіл не
завершується. У наукової школи цілком реальною є поява четвертої сходинки – учні учнів послідовника
школи.
Більшість членів наукової школи Н. М. Буринської є науково-педагогічними працівниками ЗВО.
Закономірно, що свої наукові досягнення вони впроваджують у підготовку майбутніх учителів,
долучаються до досліджень теорії і методики професійної освіти майбутніх учителів хімії, біології,
природознавства. Здійснюючи професійну підготовку здобувачів вищої освіти, вони стають творцями і
користувачами наукового середовища закладу вищої освіти, налагоджують наукові контакти із
зарубіжними колегами.
Науковій школі Н. М. Буринської характерні динамізм, відкритість, налаштованість на розроблення
дидактичного й методичного забезпечення навчання хімії у середній та вищій школі на засадах
компетентнісного підходу, прагнення розвивати і примножувати ідеї її засновника.
Науково-освітній напрям у діяльності наукової школи Н. М. Буринської з’явився, коли представники
школи, спираючись на ідеї та досвід засновника школи, розпочали створювати підручники і посібники.
Створені Н. М. Буринською підручники і посібники стали взірцем для Л. П. Величко, Н. І. Лукашкової,
Н. Н. Чайченко, О. Г. Ярошенко з-під пера яких вийшов не один десяток навчальних книг для здобувачів
середньої і вищої освіти.
Нині наукова школа Ніни Миколаївни Буринської успішно розвивається, збагачується новими ідеями, в
її складі з’являються нові послідовники. Як осередок наукової думки в галузі теорії і методики навчання
хімії, свої ідеї і здобутки школа реалізує на державному рівні під час створення навчальних програм;
стандартів середньої і вищої освіти, концепцій диференційованого і профільного навчання учнів нової
української школи, участі у всеукраїнських конкурсах ''Учитель року (номінація ''Хімія'')''.
Висновки та перспективи подальших досліджень проблеми. Наявність наукових шкіл учених, котрі
працюють в університеті науково-педагогічними працівниками, – соціально необхідна потреба,
детермінована розвитком науки в університеті. Дієздатний потужній дослідницький потенціал наукової
школи формується завдяки ідеям і досягненням лідера школи та його учнів. Згуртованість навколо спільних
ідей засновника школи приносить вагомі наукові й науково-освітні результати.
Дослідницький потенціал наукової школи вченого формується і зростає під впливом наукової репутації
школи. Здобутками послідовників і їх учнів наукова школа вченого існує, розвивається, здобуває світове
визнання. Яскравою спрямованістю на розв’язання актуальних питань теорії і методики навчання хімії
характеризується наукова школа Н. М. Буринської, яка налічує у своєму складі три покоління:
послідовники ідей засновника школи, учні послідовників, вихованці учнів послідовників.
Дослідження показало, що подальших досліджень і розв’язання потребують питання розроблення
загальних методів ідентифікації шкіл, способів обміну і комунікації між науковими школами, які
здійснюють дослідження одного наукового напряму; шляхів подолання інформаційного вакууму наукових
шкіл, сформованих у закладах вищої освіти; форми донесення інформації про наукові школи та їхні
здобутки широкому науковому й освітньому загалу.
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Ярошенко О. Г., Блажко О. А. Исследовательский потенциал научной школы ученого: становление,
развитие, достижения.
В статье рассматривается понятие научной школы ученого с позиций явления культуры и научного
центра учреждения высшего образования. Охарактеризован состав научной школы как целостного
субъекта исследовательской деятельности образованного основателем школы, его последователями,
учениками последователей. Обосновано, что их научный потенциал составляют исследования актуальных
научных проблем определенного направления, научно-педагогическая деятельность, подготовка кадров
высшей квалификации. Приведен пример научного потенциала конкретной научной школы и ее
достижения.
Ключевые слова: исследовательский потенциал, основатель, последователи, научная школа.
Yaroshenko O. G., Blazhko O. A. Research Potential of Scientific Scholar's School: Creation, Development,
Achievements.
The article deals with the concept of a scholar's scientific school from the point of view of the phenomenon of
culture and the scientific center of a higher education institution. The composition of the school as a holistic subject
of research activity, created by the founder of the school, his followers, and the disciples of the followers, also was
characterized. The basic functions of scientific schools were revealed. It was substantiated that their research
potential consists in the research of actual scientific problems of a certain direction, scientific and pedagogical
activity, training of personnel of higher qualification.
In this article, there is an example of the scientific potential of a specific school of science and its achievements.
The significance of N. M. Burinskaya's scientific school in the development of modern theory and methodology of
chemistry training is substantiated. It carried out research in two directions – the development of the content and
structure of chemical education in secondary school and the substantiation of the theoretical foundations of
methodological training of prospective chemistry teachers. The continuity of the ideas of N. M. Burinsky's school in
the triad: the founder of the school – the followers of the founder – followers of followers is characterised.
Key words: research potential, founder, followers, scientific school.
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АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИКЛАДАЧА
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті розглянуто окремі аспекти життєдіяльності викладача закладу вищої освіти в контексті
використання арт-терапії як засобу створення сприятливого професійного середовища. Висвітлено
сутність понять "арт-терапія", "функції арт-терапії". Окреслено шляхи трансформації особистісних
переживань у процес творчої діяльності. Розкрито сутність психотерапевтичної, діагностичної,
розвиваючої функцій арт-терапії.
Ключові слова: творча діяльність, функції та види арт-терапії, арт-техніки.
Постановка проблеми у загальному її вигляді та її зв’язок із важливими науковими і
практичними завданнями. Соціально-економічні, політичні, організаційні суперечності, що виникли в
умовах спроб реформування вищої освіти загалом та конкрентних її установ зокрема, позначаються,
передовсім, на статусі науковця як представника вразливої верстви населення. На широкому тлі
негативних трансформацій моральних загальнолюдських цінностей, різкого зниження соціального
статусу викладача закладу вищої освіти (фахового, професійного, особистісного тощо) збільшується
кількість тих, хто не відчуває своєї професійної і людської значущості, знаходиться в стані деморалізації,
втрати життєвих орієнтирів, дезадаптації, що може призвести до зниження рівня професійної діяльності,
а також психічних порушень, проявів загальної апатії, професійного вигоряння, зневіри, підвищеної
дратівливості тощо. Зважаючи на неможливість дієвого впливу на системні негативні явища у сфері
вищої освіти та особливості інтелектуальної діяльності зазначеної категорії працівників, виникає гостра
потреба у застосуванні відповідних психолого-педагогічних засобів, одним із яких є, на нашу думку, арттерапія, яка допомагає подолати психологічні проблеми, відновити емоційну рівновагу, поповнити
життєву енергію тощо, а також урізноманітнити професійну діяльність у вищій школі.
Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми. Роль арт-терапії в процесі
соціалізації особистості та відновленні суспільно значущих навичок життєдіяльності стала предметом
розгляду багатьох науковців у галузі психології, психотерапії, соціальної педагогіки (Р. Гудман, Х. Рід,
Е. Крамер, Д. Лауб, Л. Лєбєдєва, М. Наумбург, Д. Подель, К. Роджерс, К Тисдейл, Д. Уеллєр та ін.) Проте
дотепер залишається мало дослідженою роль арт-терапії в ресоціалізації дорослої людини, зокрема, тої,
що здійснює професійну діяльність в найскладнішій системі ''людина-людина''.
У представленій статті маємо на меті довести значення та роль арт-терапії в подоланні дезадапійних
процесів у зазначеної категорії фахівців. Заявлена мета передбачає реалізацію наступних завдань:
розкриття сутності поняття ''арт-терапія''; окреслення завдань арт-терапії в сфері професійнопедагогічної діяльності; визначення можливостей арт-терапії та арт-терапевтичних технік для
збереження психічного здоров’я викладачів закладів вищої освіти.
Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів. Як галузь теоретичних та
практичних знань арт-терапія сьогодні тлумачиться як міждисциплінарна галузь теорії і особливого виду
практики, складовими якої є творчість, лікування, наука, мистецтво тощо. Варто зазначити, що сучасне
розуміння арт-терапії пов’язане із визначенням її як засобу психічної гармонізації, розв’язання
соціальних та особистісних конфліктів, що стало результатом її розвитку як самостійного напряму в
лікувально-реабілітаційній, педагогічній та соціальній роботі, починаючи з середини і ХХ століття.
Сьогодні науковці звертаються до спостерігаємо тлумачення терміна ''арт-терапія'' (терапія мистецтвом)
як: способу вільного особистісного самовираження (започатковано А. Хіллом у 1938 році) [1: 3], як
використання засобів мистецтва для трансформації почуттів та інших проявів психіки людини з метою
зміни структури її світосприйняття (за М Лібманом) [2: 8]. Теоретичним підґрунтям арт-терапії вчені
вважають психоаналітичні ідеї З. Фрейда та К. Юнга, які у власній психотерапевтичній практиці
розглядали її як один із методів художньої творчості, реалізація якого забезпечувала можливість
психічно хворим виразити в картинах свої приховані психотравмуючі переживання і таким чином
позбавитися їх [3: 25]. У психотерапевтичній енциклопедії зазначено, що ''арт-терапія це способи і
технології реабілітації людини засобами мистецтва і художньої діяльності.'' [4: 34].
У сучасній науково-педагогічній інтерпретації йдеться про піклування і захист емоційного
самовідчуття та психологічного здоров’я особистості або групи осіб засобами творчої діяльності. У
контексті досліджуваної проблеми важливим є врахування того, що завдячуючи своєрідній символічній
формі (через малюнок, музику, гру, казку тощо) сучасна людина, яка постійно знаходиться в
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агресивному інформаційному, політичному, економічному, екологічному тощо середовищі, може знайти
вихід власним бурхливим емоціям, напруженим переживанням, здобути новий соціально значущий
досвід у проживанні конфліктних та психотравмуючих ситуацій. Трансформуючи власні переживання у
процес творчої діяльності (від споглядання, слухання, естетичного задоволення до малювання, ліплення,
вишивання, різьблення тощо) людина отримує можливість крізь призму ірраціонального переглянути
власні погляди на самого себе, інших людей, сенс буття загалом. Окрім того, саме в процесі творчої
діяльності виникає почуття емоційної насиченості, естетичного задоволення, рівноваги, що гармонізує
світосприйняття особистістю її внутрішнього світу та об’єктивних суспільних чинників.
Психологічне напруження професійної діяльності викладача, науковця, людини інтелектуальної
сфери діяльності спонукає звернення до творів мистецтва, які впродовж усієї історії становлення та
розвитку цивілізації ставали яскравим відображенням людських мрій, бажань і пристрастей, величних
подвигів і перемог, а також глибоких розчарувань і трагічних втрат. Варто також зазначити, що творча
діяльність у процесі заняття певним видом мистецтва слугує засобом психологічного і духовного
відродження людини, що передбачає подолання психологічної напруги і стресів, забезпечує реалізацію
фасилітативної функції у вирішенні спектра соціально та особитісно значущих проблем, створює
сприятливі психологічні умови для душевного комфорту, наповнення життєвою енергією тощо.
Можна стверджувати, що сьогодні арт-терапія використовується практично у всіх сферах людської
життєдіяльності, зокрема, психології, педагогіці, соціальній роботі, управлінні, бізнесі тощо.
Використання методики арт-терапії для відновлення життєвих сил людей напруженої інтелектуальної
праці за практичної відсутності вільного часу і матеріального ресурсу (для реалізації, наприклад,
туризму, коштовного відпочинку або лікування) забезпечується трансформацією внутрішнього ''Я''
людини у візуальні, матеріалізовані, символічні образи або специфічні конструкти художньої творчості,
коли вона пише картини, вишиває, малює, ліпить, створює скульптуру тощо. Психологи стверджують,
що образи художньої творчості відображають зміст підсвідомих процесів, включаючи внутрішні
конфлікти, страхи, нав’язливі думки, спогади дитинства, сновидіння тощо. А з огляду на те, що арттерапія не вимагає спеціальних здібностей і художніх навиків, вона може слугувати практично кожній
людині. Особливо важливим це є, на нашу думку, для викладача-науковця, який постійно потребує
мобілізації творчого потенціалу, активізації механізму психічного імунітету, що, у свою чергу,
забезпечує процеси саморегуляції, позитивне наповнення життєдіяльності. Так, у процесі творчої роботи
наше підсвідоме через створювані художні образи взаємодіє із свідомістю, а сам процес приносить
задоволення, навчає більш довільно і спонтанно виражати свої переживання. Мистецтво у зазначеному
контексті визнається ефективним засобом трансформації у завуальованій образній формі проблеми, яка
людиною не усвідомлювалася та була витіснена, у малюнок, фігуру, скульптуру, картину й інші художні
твори, що ніби проявляє її, виводить назовні, спонукає проаналізувати і знайти вирішення.
Таким чином, арт-терапія через створення художнього продукту допомагає людині відчути себе
творцем, сприяє підвищенню особистісної самооцінки, навчає звільнятися від стереотипів, негативних
емоцій та думок, дозволяє розкрити внутрішній потенціал, активізувати життєві сили. Для професійної
діяльності викладачів важливими є сформовані на достатньому рівні вміння моделювання способів
вирішення складних життєвих ситуацій, екстраполяції їх у реальність, застосування нових соціальних
навичок для налагодження професійних взаємовідносин. Заняття атр-терапіїю часто призводить до більш
глибокого усвідомлення психологічних причин тих деструкцій, які змушують переживати дискомфорт,
стреси тощо [5: 28].
Практичний досвід взаємодії з науковцями закладів вищої освіти, опитування викладачів психологопедагогічних дисциплін дозволяє стверджувати, що до зазначеного методу надання самостійної
психологічної допомоги, де твори мистецтва або сам процес їх творення використовується як своєрідний
терапевтичний фактор для передачі людських емоцій та почуттів, різноманітних проявів психічної
діяльності людини, звертаються більше двох третини опитаних. Так, респонденти зазначали, що
використання арт-терапії дозволяє: розвивати, а також відновлювати соціально значущі навички;
забезпечує взаємопідтримку і відновлення взаєморозуміння у процесі групової роботи; модифікує й
урізномінітнює рольову поведінку, що позитивно впливає на взаємини з колегами, студентами тощо,
підвищує самооцінку і призводить до усвідомлення і зміцнення особистої ідентичності, розвиває навички
прийняття рішень.
У цьому контексті варто зауважити про переваги групової арт-терапії, до яких можна віднести:

створення особливої ''демократичної'' атмосфери, що забезпечується рівними партнерськими
відносинами у групі;

консолідовану відповідальність за результати праці всіх учасників;

реалізацію певних комунікативних навичок і здатності адаптуватися до групових ''норм'' [6: 28].
Дослідження, проведені сучасними науковцями, засвідчують, що арт-терапевтичні заняття
дозволяють реалізовувати важливі психолого-педагогічні функції [7], що реалізовуються у процесі
професійної діяльності викладача. Охарактеризуємо їх більш детально, виходячи із заявленої
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проблематики. Отже, провідною будемо вважати корекційну функцію арт-терапії з огляду на її
значущість у процесі відновлення деформованого образу ''Я'' у напрямі підвищення самооцінки
особистості, уникання неадекватних деструктивних виявів поведінки, налагодження способів взаємодії з
колегами, студентами, членами родини тощо. Необхідність систематичного корегування емоційновольової сфери особистості викадача детермінується і специфікою його професійної діяльності, і, як
правило, високим рівнем емпатії, а також особливостями полярних переживань, характерних для
стенічних (тих, що спонукають до активності) та астенічних (що пригнічують людину, послаблюють
активність, деморалізують її прагнення) емоцій і почуттів. Зазначимо також, що викладацька діяльність,
що передбачає спілкування з широким колом слухачів, студентів тощо вимагає контролю загального
емоційного стану, який визначає, забарвлює професійну активність і має носити позитивний,
життєстверджуючий характер.
Психотерапевтична функція арт-терапії забезпечує, так званий, лікувальний ефект, який досягається
завдяки створенню у процесі творчої діяльності атмосфери емоційної теплоти, доброзичливості,
емпатійного спілкування, визнання цінності особистості іншої людини, турботи про неї, її почуття,
переживання. Індивідуальні заняття арт-терапією, а також використання її в процесі підготовки
майбутніх фахівців (у нашому випадку йдеться про предстаників педагогічних спеціальностей), дозволяє
створити ситуацію психологічного комфорту, захищеності, радості, успіху, а також запобігти
маніпулятивному впливу щодо обезцінювання результатів професійної діяльності.
Важливою для ефективної реалізації професійної діяльності вважаємо і діагностичну функцію арттерапії, реалізація якої забезпечує отримання, критичний аналіз інформації про стан, розвиток,
індивідуальні особливості психічного розвитку особистості, що знаходиться в системі ''людина-людина''.
Зазначене забезпечується можливістю спостереження за власною діяльністю, що може виявити
неочікувані для самої людини інтереси, цінності, схильності і задатки, заглибитися у свій внутрішній
світ, а також виявити проблеми, які вимагають спеціальної корекції. Так, у процесі групових занять
занять арт-терапією легко виявляються характер міжособистісних відносин і реальне становище кожного
в колективі, особливості сімейної ситуації,внутрішні глибинні проблеми особистості.
Розвиваюча функція арт-терапії реалізовується шляхом використання різних форм художньої
експресії. Заняття різними видами арт-терапії, що відповідають різновидам мистецтва (власне арттерапія, музикотерапія, танцювальна терапія, драмотерапія, казкотерапія, бібліотерапія, маскотерапія,
етнотерапія, ігротерапія, кольоротерапія, фототерапія, лялькотерапія, оригамі тощо), а також
застосування арт-терапевтичних технік для вирішення внутрішніх і міжособистісних конфліктів,
складних ситуацій, вікових криз, травм, невротичних і психосоматичних розладів тощо забезпечує
особистісне зростання представників педагогічних професій в умовах переживання ситуації успіху,
естетичної насолоди, вербалізації емоційних переживань, що забезпечує, у свою чергу, набуття досвіду
нових форм діяльності, розвиток здібності до творчості, саморегуляції почуттів і поведінки [7: 318].
Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. Професійно-педагогічна діяльність
викладача закладу вищої освіти у сучасних умовах є складним діалектичним процесом, в якому
вазаємодія із суспільством, різними його стратами породжує низку суперечностей соціального та
особистісного характеру, внаслідок чого домінує той чи інший тип взаємин між людиною і суспільством.
Співвідношення соціального й індивідуального сьогодні визначає певну орієнтацію людини на пріоритет
особистих інтересів, задоволення яких є беззаперечною складовою суспільних домагань, які закономірно
формуються в процесі соціалізації особистості. Арт-терапія у зазначеному контексті окреслюється
науковцями і викладачами-практиками як ефективний спосіб ''соціального лікування'' особистості, зміни
усталених стереотипів поведінки у процесі творчої діяльності. Професійно-педагогічна діяльність як
одна із найбільш складних у системі ''людина-людина'' вимагає зверення її представників як до
візуалізованих видів творчості (живопис, графіка, фотографії, малювання, ліплення тощо), так і
різноманітних методів і технік (казкотерапія, ізотерапія, орігамі та піскова терапія, музикотерапія,
маскотерапія, драмотерапія, кольоротерапія, ігротерапія тощо), що дозволяє підвищити рівень
життєдіяльності та продуктивності, подолати життєві кризи, набути нового соціально значущого досвіду
переживання стресових ситуацій і конфліків.
Використання арт-терапевтичних технік в роботі майбутніми фахівцями вимагає, на нашу думку,
особистого володіння ними та допомагає налагодити ефективну комунікативну взаємодію зі студентами
в ході творчої діяльності, визначити їхні домінуючі потреби та інтереси, діагностувати їх емоційний,
психічний стан, побудувати процес професійної підготовки на основі принципів глибокої поваги до
особистості..
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Яценко С. Л. Арт-терапия как средство гармонизации професссиональной среды преподавателя
заведения высшего образования.
В статье рассмотрены некотрые аспекты жизнедеятельносты преподавателя заведения высшего
образования в контексте использования арт-терапии как срества создания благоприятной
профессиональной среды. Определено сущность понятий "арт-терапия", "функции арт-терапии.
Охарактеризованы способы трансформации личностниых переживаний в процесс творческой
деятельности. Раскрыта сущность психотерапевтической, диагностической, розвивающей функций
арт-терапии.
Ключевые слова: творческая деятельность, функции и виды арт-терапии, арт-техники.
Yatsenko S. L. Art Therapy as a Way of Harmonization of Higher Education Institution Teacher's
Professional Environment.
The article considers some aspects of higher education institution teacher`s life in the context of use art therapy
as a means of creating a positive professional environment. The essence of definitions "art therapy", "functions
of art therapy" is highlighted. The methods of personal emotional experiences transformation into the process of
creative activity are described. It`s revealed that scholars and teachers practitioners define art therapy as an
effective way of "social treatment" resulting in changing personal stereotypes of behavior while creative activity.
Professional-educational work is considered to be one of the most difficult in the "man-man" system, so it makes
its representatives to appeal to various types of creative work (painting, graphics, photography, drawing,
modeling), various methods and techniques (fairy-tale therapy, isotherapy, origami and sand therapy, music
therapy, mask therapy, drama therapy, color therapy, game therapy. It' s proved that art activity helps to
increase productivity and standard of living, to overcome life crises, to acquire a new socially significant
experience of stressful situations and conflicts. The author arrives at the conclusion that the usage of art therapy
techniques while working helps to establish effective communicative interaction with students in the course of
creative activity, to identify their needs and interests, to diagnose their emotional and psychological state, to
build a professional training process on the basis of a deep respect to personality.
Key words: creative activity, functions and types of art therapy, art techniques
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